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Förord 

Härmed föreligger föreningens årsskrift 1982, den 45 :te årgången. 
Till innehallet paminner den om tidigare argangar och domineras av Walter 

Fridlunds intressanta uppsats om var "Norra folkskola", en byggnad som i år 
blir I 00 år. 

Hans Jacobsson fortsätter med sjunde avsnittet ur Sven Johan Kardells dag
bok där man far en god uppfattning om "vår lilla stad" som Kardel! uppfattade 
den och dess invanare vid sekelskiftet. 

Hans Jacobsson presenterar även Kardells vän, kollega och svåger Peter Ols
son samt dennes familj. 

Elis Sundström malar en sorgfri _storsjöidyll i sin uppsats om passagerarmo
torbaten "RA N". Arne och Helga Oberg fortsätter att tolka Borgerskapets pro
tokoll fran 1820-talet där man kan utläsa mycket av den unga stadens "inre liv". 

I ar har vi vagat oss pa att lägga in en del färgbilder i årsskriftens mittparti. Fo
to: Birgit Jansson, Länsmuseet. 

Redaktören framför sitt hjärtliga tack till alla de som med text eller bild med
verkat. Samtidigt är att beklaga att vår skrift av ekonomiska skäl inte kan göras 
större. Redaktören har mast avsta från flera intressanta och trevliga bidrag som 
nu inte fatt rum. 

Jag övertog detta uppdrag redan va ren 1982, da ordinarie redaktör Hans Ja
cobsson var förhindrad av en tillfällig sjuklighet. Arbetet har dock i hög grad un
derlättats genom att nästan alla bidrag i ord och bild fanns till hands redan då. 
Till stor hjälp har också redaktör Walter Frid lund varit. Med sin långa erfarenhet 
har han kompenserat mina brister i detta avseende. Mitt hjärtliga tack till båda. 

LENNART WESTERBERG 
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Ur Sven Johan Kardells dagbok 
VII 

Åren 1897-1902 
Inledning och noter av H,ins }ticobsson 

Under Sven Johan Kardells sista riksdagsmannaår fram till 190 I kan man iaktta
ga, att hans dagboksanteckningar blir kortare, möjligen frånsett vissa person
teckningar. Han var dessa år hårt engagerad med bl.a. utredningsarbete i kom
mitten för Sveriges fasta försvar. Efter det han avsagt sig riksdagsmannaskapet i 
juni 1901, blir dagboksantecknin_garna fylligare igen och är mer koncentrerade 
till förhållanden och händelser i Ostersund och Jämtland. 

När det gäller riksdagsarbetet blev han tydligen alltmera trött på det, trots att 
hans inflytande och popularitet efter allt att döma var i stigande. Man kan inte 
komma ifrån tanken, att om hans äregirighet varit större, han då skulle ha kom
mit att spela en än mer dominerande roll i t.ex. det nybildade liberala samlings
partiet. Hans ställning inom detta parti, liksom inom de förutvarande partier 
han tillhörde, centern och folkpartiet, kan betecknas som moderatliberal, nå
gonting mitt emellan höger- resp. vänsterliberal. I det ar 190 I antagna härord
ningsförslaget saknade han tillräckliga anslag till flottan och fästningarna, med 
påföljd att armen favoriserades. Han hörde till de liberala som röstade emot för
slaget. I rösträttsfrågan var K. närmast anhängare av det s. k. kommunala röst
rättsstrecket, d. v .s. en fordran p} en taxerad minimiinkomst av 500 kr för att få 
rösträtt vid val till andra kammaren (förut från 1866 800 kr). Han ville m. a. o. att 
man skulle gå fram steg för steg tills man nådde den allmänna rösträtten. 

För flertalet av Kardells väljare framstod säkerligen hans plötsliga avsägelse 
1901 av riksdagsmannauppdraget som en gåta, men för den som följt dagboken 
är så inte fallet. Att han blev uppbragt över att bli petad ur landstinget, där han 
spelat en stor roll särskilt i folkhögskolefrågan, är klart, men man kan nog inte 
komma ifrån att han utnyttjade misslyckandet i landstingsmannavalet till att bli 
fri från riksdagsmannaskapet. Det kanske också var något av hämnd mot dem 
(den) som motarbetat honom i landstingsvalet. Det tycks nämligen som om K. 
kommit i konflikt med den lokalpolitiskt mäktige redaktören för och ägaren av 
Jämtlands Tidning, Johan Lindström-Saxon. Av dennes självbiografiska skrift 
"En tidningsmans minnen" (Sthlm 1918) framgår bl.a. att Saxon och Kardell ha
de olika uppfattning i t.ex. den jämtländska folkhögskolefrågan: "Till skolans 
föreståndare utsågs en högerman, fanatisk militarist och bestämd motståndare 
till nykterhetssaken." Detta omdöme om den av Kardell och folkhögskolesty
relsen i övrigt valde greve Robert Mörner var dock i hög grad överdrivet liksom 
Saxons suckande i memoarerna: "Min långa kamp för att i folkhögskolan få en 
härd för folklighet och frisinthet hade alltså förts förgäves." -Att komma i kon
flikt med Saxon och JT var f.ö. politiskt ödesdigert i Jämtland vid ifrågavarande 
tid, vilket framgår av ett annat citat ur de Saxonska memoarerna: "Under de se
nare åren av mm Östersunds tid avgjordes bl. a. alla riksdagsmannaval i enlighet 
med JT:s opinion. För ändamålet hade bildats en hemlig valorden, i vilken en
dast de pålitligaste vänstermännen invaldes." Saxon berömmer sig vidare av att 
så länge han verkade i Östersund (fram till 1904) "fienden" i Jämtlandsposten 
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V. Hugo Wickström utestängdes från riksdagen. Att vara neutral i kampen mellan 
de minst sagt stridbara redaktörerna för JT resp. JP var svårt och detta insåg _ _gi
vetvis Kardell, liksom han inte gillade det alltmer hetsiga politiska klimatet i Os
tersund och Jämtland.

1897 (Ungefär vid samma tid som förr om åren, 13/1, begav sig K. till Stockholm 
för att utöva sitt riksdagsmannaskap. Under ett par dagar innan hade han besökt 
Hudiksvall för att informera sina väljare där om sin politiska verksamhet. An
kommen till Stockholm oroades han av sin mors hälsotillstånd. En moster, Sofi 
Pousette, änka efter den 1880 aflidne grosshandl. J. F. Pousette i Gävle, hade 
avlidit 18/12 1896.) 

14/3 Mamma är mycket skral, sofver om förmiddagarna och har en dödligt gul 
ansiktsfärg. 

13/5 Konungen lade grundstenen till nya riksdags huset på Helgeandsholmen. 
Vädret disigt. Kungen synbart föga belåten och fåordig. 

14/5 Jag utsetts till en af ledamöterna i kommitten för rikets fasta försvar. 
15/5 Expositionen (Stockholmsutställningen 1897) öppnats af konungen. 

Vackert väder. Drottningen bars i en bärstol. Danska kron prinsparet samt dött
rarna Ingeborg och Tyra voro med. -:-: På aftonen supe på slottet; jag var med. 

(Först 717 återkom K. detta år till Ostersund beroende på att han måst deltaga 
i de sammanträden och den inspektionsresa, som kommitten för rikets fasta för
svar, vanligen kallad befästningskommitten, anordnade.) 

8/7 Väster ut. - Lämnade tåget vid Häll i Norge, reste med skjuts 47 km till 
Rustgård. Elin var ute och lekte i allen, då jag kom. - Norrmännen irriterade. 

28/7 Åter till Östersund. - I fjol började man här i Östersund makadamisera 
gatorna. Då ordnades Köpmangatan. Nu håller man på med Storgatan. 

9/8 Elin har tandvärk. Tandläkare Rosendal I) har i dag ryckt ut en oxeltand på 
henne. Hon skrek som en gris. 

15/8 Arbetareföreningen firade i dag sin sommarfest med en utflykt med ång
aren Karl 15 :de till Väll viken kl. 10 f. m. - Kl. 4 e. m. höll jag högtidstalet. Sedan 
dans på logen, lekar en stund. Vädret, i det hela vackert och på hemvägen rent af 
gudomligt med augustimånsken, var en stund regnigt. 

(Under två perioder 24/8-19/9 och 30/10-25/11 vistades K. denna höst i 
Stockholm för att deltaga i befästningskommittens överläggningar och utred
ningsarbete. Han måste alltså vara tjänstledig från skolan även under hela höst
terminen 1897). 

7 /9 Kl. 6 inställde jag mig vid hufvudingången till utställningen, där jag stämt 
möte med Eva och Valter (svägerskan E.va Olsson och dennas son Valter, som 
var i Stockholm på utställningsbesök). Afven Mamma och Mia2l kommo tillstä
des. Vi genomgingo industrihallen samt besökte därpå Gamla Stockholm. -

9/9 Den unga danska kungadottern prinsessan lngeborg3l ankom kl. 12.30 till 
härv. centralstation med sin make prins Karl. Stora folkmassor voro i rörelse för 
att välkomna denna nya medlem af vårt kungahus. 

18/9 Stort jubileum här i Stockholm; kungen regerat 25 år. Deputationer i 
mängd; stort fyrverkeri från Skeppsholmen kl. 9 på kvällen. 

1/12 (åter i Ostersund) Oskars bal hos Sjöbergs (Stadshotellet). - Jag presente
rades för den nye öfversten för fältjägarna, von Heland, 4) en lång och ståtlig man
med humant sätt. 
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11/12 Östersundspostens aktiebolag hade fest på Stadshotellet för sin red. Ag. 
Burman, som fyllde 50 år på samma gång som hans tidning fyllde 20 år. Om
kring 100 personer närvoro. 

1898111 Vackert väder, liksom i allmänhet under denna vinter. Vintern dock väl 
blid. Storsjön har till stor del åter gått upp. 

13/1 Kl. 7.15 e.m. afreste vi alla, d.v.s. Jenny och Elin samt Kristina äfvensom 
jag till Stockholm. Från Ånge fortsatte vi med riksdagsmännens extratåg kl. 
11.35 e.m. direkte till Stockholm. 

26/1 Jag väckt motion i 2:a k. om anslag till Östersunds högre allm. läroverks 
reallinje. 

3/2 Ett rykte går, att handlarne Olsson o. Co. samt Dahlin o. Co. i Östersund 
gjort cession (konkurs). 

1/3 Fotograf A. Olsson5l i Östersund aflidit, 58 år. Han hörde till de stilla i 
landet och var en skicklig man i sitt fack. 

28/3 Folkpartiets sammankomst på Hamburger Börs, öfverlade om Ofoten
banan. Kontrovers mellan mig och assessor Lind hagen, 6) som önskar, att Luoss
avarabolagets malmer böra bel�ggas med en afgäld. 

29/5 Pingstdagen (hemma i Ostersund). Promenerat med Jenny och Elin till 
sjön och äfven upp på Östersundsbron, som öppnades förliden höst. Vi sågo 
svängbron öppna sig till genomsläppande af ångbåten Thomee. Det gick bra. 

1/6 Läroverkets terminsafslutning. - Under detta läsår ha för första gången 
här tjänstgjort lektorerna Miinchmeier7) och Pfannenstiel8) samt adjunkt 
Li�ell. 9) Nyutnämnde adjunkt Nyström JO) kommer först i höst. - Pensionerade
lektorn Dalen 11) är i Upsala, där han i går - tror jag- promoverats till jubeldok
tor. 

14/6 - För ett par veckor sedan gjorde min gamle vän öfverstelöjtnant Brande
lius 12) cession med 35.000 kr:s skuld. Han har gjort förluster på borgen, kanske 
också på att lefva en!. sin rang. För öfrigt lurade han sig på sitt gifte, han trodde 
sig ha fångat en guldfisk, men det var blott en liten simpen nors. 

25/6 Afresa från Ostersund till Marstrand för befäsmingskommitten. (Kom
mittearbete där 28/6-25/7. Dessutom för K. bad i kallbadhuset, botaniserande 
på Koön, Klöverön etc.) 

14/7 Storm och regn. Frågan om Bodens fästning slutbehandlades i kommit
ten. Kl. 1 e. m. ankom konungen på Drott samt landsteg vid Kungs bryggan. 

17 /7 Regn och blåst. - Kl. 1 afhämtades befästningskommittens ledamöter vid 
Paradiset af två kungliga ångbarkasser och fördes till Drott, där vi väl mottogos 
och bjödos på en splendid lunch. Konungen var hjärtligheten själf, språkade 
med mig om Storsjöodjuret, höbärgningen i Jämtland, prästernas oresonlighet 
m.m.

(Hemresa från Marstrand för K. över Strömstad, Kristiania, Hammar o.
Trondhjem: 26/7-31/7). 

10/8 Eva Olsson, 13) som ett par dagar varit nervöst sjuk och t.o.m. hotat med
själfmord, reser i natt med Va!ter 13) till Rustgård i Norge för att där återvinna 
hälsan. 

19/8 Denna sommar har varit mycket regnig, ja våtare än någon sommar allt
sedan meteorologiska observationer började anställas här i Sverige. 
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27/8 I dag har höstterminen vid allmänna läroverket här tagit sin början. Jag 
återgår nu i tjänst, sedan jag varit frånvarande i tre terminer till följd af riksdags
mannaskap och kommittebestyr. Jag är nu den till tjänsten äldste lektorn. 

1/10 Under dessa dagar har vi flyttat från svåger Olssons nu till bokhandlar 
Wisen sålda gård här i staden till Per 01. Perssons gård bredvid den förra. Vi bor 
nu i ett nybyggdt hus och har en bekväm våning på 5 rum och kök, för hvilken vi 
betala 650 kr per år. Hos Olsson betalte jag 600 kr. 

28/10 Doktor Sven Hedin 14) höll föredrag om sin resa i Centralasien på god
templarhusets lokal. 

13/11 Arbetareföreningens sammanträde i Lindbloms lokal för att öfverlägga 
om inrättandet af ett fritt arbetareinstitut här i staden. I interimstyrelsen insattes 
B. Lundberg, 15> skollärare Christenson 16) och jag. -

27/11 I dag valdes jag för 25:te gången till ordförande i Arbetareföreningen 
(bildad 1874). 

22/12 I förrgår, den 20 dennes, ned brann Frösö gamla kyrka; endast klocksta
peln räddades. -

1899. 9/1 Kl. 8 e. m. hade jag sammanträde med Arbetareinstitutets styrelse, där 
arbetet för vårterminen ordnades. (K. ordf., major Skytte 17) v. ordf., 0. Gylfe 18l 

sekr., Carl Christenson, institutets föreståndare). 
17/1 (Åter i Stockholm). Kl. 8 gingo Jakob Persson, 19> Bromee20> och jag till 

Stadlings. 21 > Supen eg. afsedd för Stadlings båda kamrater på den sibiriska expe
ditionen för Andrees22> efterforskande, Fränkel23l o. Nilsson. 24) Sång presente
rades af fröken Selma Ek, fiolspel af Janne Tiren. 25> Dessutom sjöng värden flera 
ryska sånger. 

20/1 Jag väckte ett par motioner i lappfrågorna. - Jag nära att bli öfverkörd. -
24/1 Hos doktor Nordensson, som undersökte mina ögon och fann fläckar i 

högra ögat. 
3/2 Folkpartiets sammanträde. Ska de s. k. liberala vildarna få underskrifva vår 

motion om rösträttsreform? 
22/5 (Åter hemma i Östersund). Rest till Undersåker och öfverenskommit 

med änkefru Hedman i Holland om att vi skola vistas där i juli. 
10/6 Flera järnvägskarlar, ss lokförare o. smörjare, ha i dagarna sökt mig för 

att få hjälp vid upprättandet af skrifvelse till konungen med anhållan om förbätt
rade lönevillkof.- Östersunds-Posten vägrar intaga min afsägelse af riksdags
mannakandidaturen. Man rent af hotar mig, om jag drar mig tillbaka. 

13/6 Auditör 0. E. Ocklind26) afled härstädes i går af kräfta, 72 år gammal. 
Han var född i Östersund af stadspredikanten Ocklind. I många år var han 
stadsfullmäktiges ordförande samt förenade för öfrigt flera luckrativa uppdrag i 
tjänsten, så att han, dessutom förmöget gift, blef mycket välbärgad. Han var 
klok och praktiskt duglig, behärskad och vinnande i sitt uppträdande, men ing
en eg. talare. Han hade många vänner och hans ord vägde alltid tungt. Han var 
ingen öfverlägsen intelligens, men en slug karl, som förstod att kryssa sig fram 
mellan partierna. - Han efterlämnar änka och många barn. -Personligen minnes 
jag endast godt efter honom. 
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Auditör 0. E. Ocklind 
" ... klok, praktiskt duglig, behärskad 
och vinnande I sil! uppträdande ... " 

14/7 (Sedan 3/7 bodde familjen Kardel! på Pensionat Hedman i Hålland). En 
tropisk hetta med ända till 30 gr. i skuggan har rån en tid. Jag badar dagligen i 
elfven, hvars vattentemperatur.i dag är 17 grader. Afven Elin har nu börjat bada i 
elfven. 

19/7 Enligt telegram från Stockholm har svärmor änkefru Anna Elisabet Per
man i dag aflidit på änkehuset i Stockholm, 82 år gammal. (Hon var född 12/5 
1817). - Hon har länge varit sjuk och de senare åren för det mesta varit sänglig
gande. 

26/7 o. 27/7 En väldig nordväststorm med regn brusar fram genom Underså
kersdalen. 

20/8 (Åter i Östersund) Arbetareföreningen har i dag firat sin 25 :te sommar
fest med en utflykt till Tibrandshögen på Sundslägden i Rödön, som ägs af en 
Noren i Vike. Jag talade först med anledning af dagens betydelse. Sedan talade 
grosshandl. Olsson27) för mig och öfverlämnade till mig med anledning af mitt 
25-åriga ordförandeskap ett sockerskrin och en gräddskål, ett komplement till
kaffekannan, som jag fick för 23 år sedan. Jag svarade mycket generad öfver för
eningens vänlighet. -

30/8 Lektor Rosengren, 28) min antagonist, reser till Norrköping. - Kraftfull,
kunskapsrik och originell hör han tvifvelsutan till kategorien af människor, som 
länge lefva i minnet pa de ställen där de vistats. -

6/9 Wickström29l åter kandidat till riksdagens andra kammare. För högern 
kandiderar äfvenledes åter borgmästare Sandqvist29) i Hudiksvall. - Jag har lof-
vat Jenny champagne, om jag icke blir vald! .. 

9/9 (K. valdes även denna gång ss representant för Ostersund o. Hudiksvall i 
AK med 339 röster mot för Sandqvist 147 o. Wickström 87). 
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Dr V. H. Wickström 

14/9 I går afdagatog sig genom hängning Jonas Olsson Gen berg på sitt torp i 
Gräfsåsen, Brunflo. Född 1843 lifnärde han sig eg. med tillfälligt arbete här i sta
den, såsom att hugga ved, sopa stadens torg och gårdar, skotta snö och dylikt. -
Han var liten och undersätsig med korta ben, hvarföre han brukade kallas 
"Stutt-Jonas", syntes alltid nöjd och log ett brett grin, var tystlåten och litet lat. 
- Oenighet med hustrun lär ha drifvit honom till själfmordet.

1/10 Grafklockorna ringa öfver inemot 70-årige skomakaren Wiklund, som
dog för ungefär en vecka sedan. Han var baptist och mycket ifrig sådan, erbjöd 
sig en gång att betala en skuld med förböner i st. f. kontanter. Han hade många 
barn. 

4 o. 5/10 I år har årsväxten varit dålig; säden är flerstädes skadad af frost. -Äf
ven potatisen har dels afkastat föga, dels frusit. - Veden är dubbelt dyrare än 
förr, tack vare den vedring, som bildats af grosshandl. N. 0. Näs. JO) - Det är 
sorgliga tider. -

11/12 I går kväll gafs af ynglingaförbundet Societas ett sällskapsspektakel i 
godtemplarhuset. Där uppfördes "Rika Morbror" af Blanche. Direktör 
Ferlen3() sjöng och jag hade ett anförande. 

17 /12 Arbetareföreningens barnfest i källarmästare Lindbloms salong: 216 
barn, af hvilka 142 inbjudna. Sedan bal för de äldre. Grosshandl. Olsson som 
vanligt festens spiritus rector. 

1900. Jan. 1. Klockan har nyss slagit tolf på natten, och det nya seklet håller på 
att ringas in enligt regeringens befallning. Jenny, Elin och jag har setat uppe och 
inväntat den märkliga händelsen. 

14/1 Jag afrest till Stockholm kl. 6.50 e.m. I samma vagn medföljde gross
handl. Näs30J m·ed fru och sonsonen Nils samt de unga fröknarna Elsa von 
Stapelmohr, 32

) Anna Geete32l och Elsa Warodell. 32) 
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15/1 - Kl. 6 till Hamburger börs, där Folkpartiets förtroenderåd förberedde 
samma partis uppgående i det s. k. liberala samlingsparti, som förberetts efter in
bjudning af v. Friesen33) jämte 7 andra personer. Den som eg., ehuru icke profor
mo, ledde saken inom Folkpartiet, var David Bergström. 3�> Kl. 7 sammanträdde 
hela partiet under ordförandeskap af Bromee: 43 för bildandet af det nya partiet 
(stockholmaren Nyström betänklig). 

16/1 - Kl. 7 på aftonen allmänt liberalt möte på Continental. von Friesen val
des till ordförande. Vår skrifvelse föredrogs, och så bildades det liberala sam
lingspartiet, i hvilket 82 riksdagsmän genast ingingo. (K. invaldes ej i den eg. 
styrelsen (7 pers.) men blev en av de 5 s. k. förstärkningsmännen). 

18/1 Riksdagens högtidliga öppnande. Den vanliga maskeraden uppfördes, 
denna gång ytterligare förstärkt därigenom att den 18-åriga prins Gustaf Adolf35l 

aflade trohetseden till sin farfar Oskar Il. 
9/4 (Hemma under påsk) Uppsatt förslag till upprop i folkhögskolesaken. 
24/4 Enligt bref från Elin i Ostersund afled i förrgår den 22 dennes kl. 11 på 

kvällen faster Amalia Perman, 36> 83 1/2 år gammal. - Hon var i många år en an
dra mor för m\_n Jenny. Hon var en förståndig och duglig kvinna, lefde större de
len af sitt lif i Ostersund, där hon äfven var född. En stor del af sin lefnad ägnade 
hon åt omvårdnaden af sin mor som dog 1884 i jan. - Hon var kusin till Jenny 
Lind37l och åtnjöt af henne och sedan af hennes efterlefvande en årlig pension. 

27 /6 I dag flytt� vi till början af augusti till Fillsta, där jag förhyrt i Varberg va
rande hand!. M. Aströms våning. - Olssons bo äfven sommaren på Norderön. 

17 /9 Landstingets sammanträde: Gunnar Eriksson28l sjuk, Hans Andersson38l 

dog i våras, jag ordf. i utskottet nr 1. 

Sagverksägarcn . 0. Näs 
" ... intresserade sig stundom för ideella 
scräfvanden, var frikostig mot härv. allm. 
läroverk äfvensom mot nordi ka museet 
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18/9 Kl. 2 e. m. i dag har landstinget af täckt grafvården öfver sal. landshöfding 
John Ericson39l och hans maka. Det var strålande vackert väder. 

2/ I I Strelsen fö.r Jämtlands folkhögskola: hrr Edström i Munsåker,4°l J. S.
Dillner, 41 pastor Oberg4

2l o. Anders Mattsson43) i Salom jämte mig samman
trädde i dag hos mig för att utse föreståndare för skolan. 17 ansökningar inkom
na. Frågan rörde sig eg. om grefve Mörner, 44) agronom Dahm o. fil. kand. He
din. (Mörner vald, den sistnämnde olämplig ss ogift, D. aktningsvärd men ej 
lämpligt med agronom ss föreståndare för en inre lantbruksbetonad folkhögsko
la.) 

23/11 - Kl. 5 e. m. dog sågverksägaren N. 0. Näs af slag, 71 år gammal. Han 
var en skicklig man i sitt fack och hade en ovanlig förmåga att bedöma en skogs 
värde. Han satte många företag i gång och var god arbecsgifvare, men drog hän
synslöse och utan tanke på återväxten vinst af sina skogar. - Han var som hyres
värd besvärlig och pockande. - Han intresserade sig stundom för ideella sträf
vanden, var frikostig mot härv. allm. läroverk äfvensom mot nordiska museet. -
Han var en uppkomling och utom fråga svag för erkännanden och utmärkelser. 

1901. 1/1 Det nya året har börjat med inemot 30 graders kyla. 
9/2 Sändt Elin (från Stockholm) till hennes 15 :de födelsedag i morgon en liten 

guldring med en turkos uti. 
4/3 Liberala samlingspartiets sammanträde: Resonemang om regeringens fi

nansplan och försvaret.Jag framlade min åsikt om sjöfarsvarets sättande i främs
ta rummet. 

17 /5 Liberala samlingspartiets förtroendemän öfverlagt om härordningsför
slaget. Jag kan ej gilla mina kamraters hållning i denna fråga. 

4/6 Jag fallit igenom vid landstingsvalet, i det doktor Graeve45) valts till lands
tingsman i mitt ställe. 

8/6 Jag har i dag i skrifvelse till Kunglig Befallningshafvande afsagt mig riks
dagsmannauppdraget. Jag har varit riksdagsman fr. o. m. 1888 samt bevistat 14 
lagtima riksdagar och en urtima sådan. Jag har många minnen från denna tid. 
Orsaken till afsägelsen var min harm öfver det snöpliga sätt, på hvilket jag aflägs
nades från landstinget. 

10/6 Vi ha i dag flyttat till Fillsta på sommarnöje. 
11/6 Dagens Aftonblad innehåller med anledning af min afsägelse mitt por

trätt, beledsagade af en för mig synnerligen smickrande __ artikel. 
2/7 På aftonen reste hela min familj med Trafik till Ostersund, emedan Elin 

och jag ämna företaga en fjälltur i öfvermorgon. 
4/7 - Vi anlände till Åre kl. 2 e. m., togo in på Hotell Åreskutan, åto middag 

och bestego fjället kl. 1 /2 5. Som vi botaniserade och äfven i synnerhet Elin ofta 
måste hvila, nådde vi turischyddan på toppen först kl. 1/2 10. Det blåste litet 
västan och var rätt svalt. Vi anträdde återtåget kl. 1 /2 11. - Vi åto en både kraftig 
och dyr supe i turisthyddan på Mörvikshummeln och voro åter på Hotell Åre
skutan kl. 1 /2 2 på natten. 

5/7 Kl. 2 e. m. reste vi i vackert väder till Storlien, där vi togo in påJärnvägsho
cellet. Efter intagen middag bescego vi Skurdalshöjden. Det var mycket varmt. 

6/7 Jag lade in växter och trängde sedan in i Styggklyftan. 
8/7 (Åter till Östersund efter ett kort besök i Meraker). 
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11/7 Haft besök på Fillsta af Valter Olsson 13l och en ung kamrat till honom. 
Elin och flickorna Borggren46) ämna gifva en teatralisk föreställning. 

31 /7 Förfärliga skogseldar rasa i dessa dagar i vårt land, den svaraste i Unders
åker söder om älfven. 3.000 man soldater äro beordrade att söka släcka. Hettan 
har i regel under 14 dagar stigit till minst 28 gr. C. i skuggan vid middagstiden. 
Torkan förfärlig. -

2/8 Med Elin till biblioteket på Frösön. Färjesegelbåten nära att kantra till 
följd af färjkarlens försumlighet vid en kastby. -

6/8 Allmänt valmöte i Östersund, dit dr Karl Starbäck47J från Hudiksvall in
bjudits. Jag visste ej därom i min landt!iga ensamhet. Emellertid inhämtades jag 
(i extra ångbåt) genom Jämtlands Tidnings redaktion till staden för att presidera 
vid mötet och presentera hr Starbäck, hvilket jag ock gjorde. Vid mötet gick 
våldsamt tillväga, med häftiga utfall och hvisslingar. Till kand. nämndes hrr 
Wickström o. Starbäck, både liberale. 

9/8 Valet har i dag kl. 5 e.m. gått af stapeln. W. erhöll här 252 röster o. i.Hu
diksvall 40 - summa 292; Starbäck fick här 130, i Hudiksvall 190 - summa 320. 
Sålunda är han vald. Jag har därmed som jag tror fått en god efterträdare. - W. 
naturligtvis ursinnig. 

16/8 Bjuden till mer ej inställt mig vid Saxons48l 25-års skaldejubileum, där 
man ville, att jag skulle tala. 

29/8 Upprop i flickskolan. Elin intagit sin plats i femte klassen. 
5/10 Rest till Torsta i Ås för att jämte grosshandl. Dillner o. landstingsman 

A. Mattsson i Salom taga lokalerna för den blifvande folkhögskolan i betrak
tande. Vi besökte där grefve Mörner och hans fru samt svärmor, hvilken sist
nämnda blir husmoder i skolan.

15/10 Länets folkhögskola i Ås har i dag invigts. I egenskap af styrelsens ordf. 
lämnade jag en historik öfver skolans uppkomst och tackade vid middagen för 
lärarne och lärarinnorna. Vespergudstjänsten i kyrkan var i hög grad stämnings
full. 

21/10 Skollärarinnan Hanna Sjöström klagade i dag för mig på Elin, som ej 
skulle vara flitig i historia. Elin läser dock snällt öfver sina läxor, men hon har 
fröken S. emot sig. 

27 /10 Jag fått näthinneaflossning på mitt högra öga, som är mitt läsöga. Dok
tor Vistrand i Nälden befallt mig gå till sängs.Jag fick sedan ligga under lakan i 
11 veckor. I 6 veckor skulle jag svettas hvarje kväll, sedan i 3 lefva på torrskaff
ning och törsta. Hvarje afton intog jag 1 1/2 matsked salicylsyradt natron samt 
hade kompress på ögat. -Jenny skötte mig hela tiden med den största omsorg 
och kärlek. -

1902. 1/1 Nyårskort äfven från gamla riksdagskamrater. 
17 /1 Studenten Fredr. Vinnberg blifvit min lektör. Jag kan ej läsa med högra 

ögat, som nu endast har ledsyn, men får uppöfva mitt vänstra astigmatiska öga. -
30/1 hg fyllt 60 år. - En män_gd lyckönsknin_gar. - Här i staden uppvaktades 

jag af samt!ige lärare med rektor Hägglund i spetsen kl. 3 e.m. - Af Jenny och 
Elin fick jag blommor. 

1/2 Jenny fyllt 53 år.Jag köpte henne en granatbrosch och skrifvit vers åt hen
ne. 
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14/2 - Den 65-åriga folkskolelärarinnan fröken Mathilda Norström har i dag 
här aflidit. Det var en reslig, hurtig kvinna med ett nästan manligt utseende. 

15/3 Med de mina samt Olssons gått ut på marknaden och ner på Sjötorget, 
där vi wFio en kinematograf i skärskådande. Därvid träffade jag gamle
Augustin. ) -

2/4 Med Elin gjort ett besök i folkhögskolan i Ås, ätit middag i internatet, 
åhört grefve Mörners lektioner i historia och botanik. -

4/4 I natt sköt sig landtmätare Karl G. Kuylenstierna, 50) troligen af ekoQQIJlis
ka skäl. Han var född 1839 el. 1840. Han var i sällskapet en glad och munter kur
re, sjöng bra och tecknade väl, i synnerhet karikatyrer. Han förtjänade bra men 

var dålig hushållare. Hade hos sig sin syster, änka efter dir. Lindström på Ope, 
och hon hjälpte honom troget att förstöra ekonomin. Deras bror Gill is dödade 
sig för många år sedan (1887), så ock systern fru Olsen i Amerika. 

14/5-19/5 (K. i Stockholm, bl.a. för ögonen). 
15/5 - Rösträttsfrågan debatteras i riksdagen. Med anledning däraf allmän 

strejk. Inga spårvagnar gå och stora hopar af arbetare ströfva omkring på gator
na. Polis patrullerar öfverallt. 

17 /5 Nu ha äfven gasverksarbetarne nedlagt arbetet. -
27/5 o. 28/5 Studentexamen i Östersund. - Jag examinerade öfver Karl XII:s 

och Gustaf III :s envälde, äfvensom öfver den upplysta despotismens tid i all
mänhet. -

9/6 I går afled, 82 år gammal, den rike trävaruhandl. Karl Burman51) på Glasätt
å Frösön. Född af fattiga föräldrar_hade han genom lyckade spekulationer omsi
der blifvit kanske mångmillionär. Annu på senare år såg han ut som en torpare. -

13/6 I går d. 12/6 afled härstädes fru Charlotte Hasselberg, änka efter härads
höfding John Gunno H. 52) Hon var född Kinnman på Staberg utanför Falun år
1828. 

17 /6 - Fest på Segermarks källare för f.d. läraren adjunkt dr N. Mauritz 
Jonsson, 53) som nu vid 71 års ålder lämnar sina bestyr som stadsfullmäktiges vice
ordförande och drätselkammarens ordf. samt flyttar till Göteborg. Han var på 
sin tid en dugande lärare och en rättskaffens man men tillika envis, egensinnig 
och afvundsam. Så ville han ej på något sätt hjälpa sal. rektor A. Sundberg, 54) då
denne hotades med häktning för sin balans. Han gick mest sina egna vägar och 
drack hvarje kväll en toddy i sitt hem. - Han har präktiga barn: fyra söner och 
två döttrar. De äro alla väl försörjda. - Jag ej med på festen för ögonens skull (tål 
ej cigarrök). 

25/6 Lundasångarne, 40 till antalet, gifvit konsert här. Elin och jag voro där. 
Solist var operasångaren Forssell. 55) I tekniskt hänseende var allt godt, men up
salasångens lyftning felade. 

Juli 15. Följt med på Johan Olofssons56) nya ångbåt Thor till Wåhlbackens te
gelbruk, beläget vid Storsjöns sydvästra strand 4 km fr. Brun flo station. Bruket 
började sin verksamhet i fjor. Präktig lera i närheten. -

18/8 Jag har nyss medelst bref interpellerat godsäg. Hugo Tamm57) om hans
åsikt i afseende på inlandsbanan genom Norrland. Landshöfd. Sparre57) sagt att
han var motståndare till banan och motarbetat hans omval i höst till 1 :a kamma
ren. Tamms svar tillfredsställande. Sparre har tydligen talat bredvid mun. 

12/9 I natt frost ända ner till -5 gr. Säden antag!. bortfrusen. Allt i år är sent i 
anseende till regnandet och kölden. 
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Otto Emil Lindström 
" ... en kortväxt, godhjärtad man, en lus
tig u1�1gängesbroder och en inbiten ungkarl 

12/9 Riksdagsmannaval i dag för Östersund-Hudiksvall. Starbäck o. Wick
ström stå mot hvarandra. Den senare friat som vanligt cyniskt och hänsynslöst. 
I Hudiksvall uppträdde h_an, åtföljd och sekunderad af sin vapendragare, skräd
dare Thorsen5ijJ härifrån Ostersund, med ett slags programtal, förut hållet här i 
staden, af i hög grad hetsande och frasrikt innehåll. (Starbäck vald med 170 +
267 röster mot för W. resp. 335 + 34.) 

16/9 I dag valdes till ledamot af 1 :a kammaren Hugo Tamm med 29 röster (i 
landstinget) af 30 och disponent Björklund59l med 18 röster.· Stapelmohr60J fick 
12 och Skytte 17) 1 röst. Min verksamhet för Tamm har således burit frukt. 

14/10 I går afled i Stockholm min forne kamrat, f.d. läroverksadjunkten här
städes Otto Emil Lindström, 61 > f. 1834. Han var en kortväxt, godhjärtad man, en 
lustig umgänges broder och en inbiten ungkarl. Han var mycket originell, skryt
sam, i synnerhet då han fått litet för mycket till det bästa, samt ytterst noga om 
sitt yttre. Alltid iförd hög hatt trippade han sin väg fram nästan som ett fruntim
mer. Han snusade mycket. - Vi kallade honom gemenligen för "Lillen", stund
om äfven "Halfbuteljen". 

8/11 Representation (musik m. m.) i godtemplarhusets salong för de af miss
växt lidande här i Norrland. -

22/11 Löjtnant Alexis Kuylenstierna har i afton hållit ett med stort bifall mot
taget föredrag om en af honom företagen resa i norra Syrien under de armeniska 
massakrernas tid 1895. -

27 /11 På aftonen hade vi lärare supe på Grand Hotell för i-ektor Hägglund, 62) 

som i dag fyllde 50 år. Jag, såsom äldste lektor, höll vid bordet högtidstalet. 
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28/11 Tidigt i dag på morgonen afled hastigt fabrikör Sefström, 63) hvilken var
Arbetareföreningens klubbmästare. Han var en pigg man med politisk blick och 
mycken vetgirighet. -

12/12 Jag blef i dag vald till stadsfullmäktig, ett uppdrag som jag ej innehaft 
på många år, då jag senast frånsade mig det. 

Noter till Ur Sven Johan Kardells dagbok V I I J 897-1902 

IJ Rosendahl, John Otto, f. 1865, d. 1944, tandläkare i Ösd, musikledare.
lJ Kardells syster konstnärinnan Maria Kardell, nämnd åtskilliga gånger i dagboken.
JJ Benämningen kungadotter vid denna tid felaktig, då hon var dotter till dåv. kronprins 

Fredrik (senare fr. 1906 kung Fredrik VIII av Danmark) o. dennes gemål: Carl XV :s dot
ter Lovisa. 

4l von Heland, Frans Isak, f. 1843, d. 1923, överste o. chef för ]tids Fältjägarreg. 1897-1904. 

5J Olsson, Anders, f. 1840, d. 1898, fotograf i Ösd 1868-86 . .
6) Lindhagen, Carl, f. 1860, d. 1946, borgmästare i Sthlm 1903-30, led. av AK 1897-1917,

av FK 1919-40 (vald av ]tids o. Vnlds läns landsting), den kände vänstersocialisten o.
stormotionären.

71 Mtinchmeier, E. K. M. T., f. 1856, fil. dr I 886, lektor i franska o. eng. i Ösd I 896-19 I 7 
(2 I). .. 

8l Pfannenstiel, Ernst, f. 1849, d. 1912, fil. dr 1877, lektor i mat. o. fysik i Osd 1897-1912. 
9) Linell, S. J. V., f. 1862, fil. lie. 1893, adjunkt i tyska, mod. o. hist. i Ösd 1897-1902.

IOJ Nyström, David, f. 1848, d. I 932, fil. kand. 1886, adjunkt i latin, mod. o. hist. i Ösd 
1898-1915. 

11 J Dalen, Johan Erik, f. I 825, d. I 915, lektor i Ösd 1859-96. Om honom o. hans familj se 
art. i ÅGÖ 1980! 

IZJ Brandelius, Axel Fredr. Vilh., f. 1840, major, gymn.lär. v. lärov. i Ösd 1872-86, senare
bosatt i Sörbygden, Hällesjö. 

IJJ Om Eva Olsson, Kardells svägerska, g. m. lektor Peter Olsson o. deras son Valter se bl.a.
ÅGÖ 1976 s. 8 o. noter! 

14) Hedin, Sven, f. 1865, d. 1952, den kände geografen o. forskningsresanden, även politiskt
verksam t.ex. i samband med bondetåget 1914.

15l Lundberg, B. G., f. 1863, adjunkt i Ösd i mod., hist. o. geografi 1896-1903.
16J Christensen, Carl, f. 1872, d. 1930, folkskollär. i Ösd 1895-1918, folkskolinsp. fr. 1918,

förest. f. Arbetareinst. I 899-1918. 
17J Skytte, Carl Göran, f. 1856, d. 1935, överste, led. av Ösds stadsfullm. 1896-06, v. ordf.

1903-06, led. av FK 1907-11. 
18) Gylfe, Frans Oscar, f. 1858, d. 1948, kassör v. SJ i Ösd, sekr. i Ösds distr.loge av IOGT

1886-1916, ordensekr. 1900---20.
19J Persson, Jakob, f. 1839 i Brunflo, d. 1934, rektor i Arboga, led. av AK för Städerna Ar

boga-Sala under 18 riksdagar.
20J Om den i dagboken ofta nämnde Bromee se bl.a. ÅGÖ 1979 not!
21l Stadling, Jonas, f. 1847, baptist, journalist, föreläsare m.m.; på 1880-talet skribent på

lapparnas sida i den s.k. kulturfejden i Härjedalen (mot bl.a. William Farup); bl.a. resor i 
Ryssland 1892 med besök hos Tolstoj o. 1898 (Sibirien) tills. m. nedannämnda. Fraenkel 
o. Nilsson för att söka efter S. A. Andree o. dennes kamrater.

l2J Andree, S. A., f. 1854, d. 1897, ingenjör 0. ballongfarare, företog tills. m. Knut Fraenkel
o. Nils Strindberg 1897 en ballongfärd fr. Dans kön v. Spets bergen mot Nordpolen; deras
sista läger funnet på Vitön 1930.
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231 Fraenkel, Hans, bror till ovannämnde Knut Fraenkel; bröderna Fr. o. deras föräldrar 
bodde en kort tid i Ösd o. bevistade Ösds lärov. 

24> Nilsson, Herman, f. 1873, d. 1949, den sedermera under namnet Nilsson-Ehle kände
professorn o. ärftlighetsforskaren.

25> Tiren, Johan Qanne), f. 1853, d. 1911, den kände jämtlandsmålaren.
26> Se ÅGÖ 1981 not! 
27> Om denne, gemenligen kallad Buller-Olle, se ÅGÖ 1979 not o. art. i ÅGÖ 1974 s. 15 f. !
28> Se bl.a. ÅGÖ 1980 not!
291 Se bl. a. inledn. t. dagboksutdraget ÅGÖ 198 I!
30> Se nedan!
311 Ferien, Paul, f. 1852, musikdirektör, organist, pa sin tid dirigent for Östersunds musik

sällskap o. Östersunds musikerförcning (mer därom i AGÖ 1977 s. 19 f.).
JZJ Döttrar till resp. borgmäst. !sidor von Stapelmohr, häradshövd. Sten Geete o. reg. läkare

0. E. L. Warodell.
33> von Friesen, Sixten, f. 1842, d. 1921, rektor, politiker, led. av AK 1885-87, 1891-1905,

av FK 1905-15, ordf. i lib. samlingspartiet 1900-05, ordf. i Sthlms stadsfullm. 1904-15.
34) Bergström, David, f. 1858, d. 1946, led. av AK 1894-1907, av FK 1912-15 o. 1924-32,

krigsmin. 1911-14, sändebud i Peking o. Tokyo 1918-22.
35> Sedermera konung Gustaf VI Adolf.
36> Se bl.a. ÅGÖ 1976 s. 8! 
37) Lind, Jenny, f. 1820, d. 1887, "den svenska näktergalen", hade sin glansperiod 1844-52,

g. 1852 m. Otto Goldsmidt o. bosatt i England. Kardells hustru Jenny hade sitt namn av 
henne, då farmodern Eva Christina Perman, f. Fellborg, var moster till Jenny Lind.

38) Andersson, !:fans, i Bringåsen, f. 1826, d. 1900, led. av AK I 870-90.
39> Se bl.a. ÅGO 1981 s. 9!
40J Edström, Erik, i Munsåker, f. 1854, d. 1902, ordf. i Ragunda kom.fullm. 1893-1902,

landstingsman 1888-1902. 

41 > Dillner, J. S., f. 1841, d. 1906, sågverksägare (Kvitsle sågverk), fastighetsägare i Ösd fr. 
1897. 

➔2) Öberg, Petrus, f. 1866, d. 1937, komminister i Ösd fr. 1918 (äv. reg. pastor samt lasaretts
o. fängelsepräst), ordf. i fattigvårdsstyr. 

U) Mattsson, Anders i Salom, f. 1856, d. 1941, övertog fädernegården Tomtan 1882, såg
verksdisp., landstingsman fr. 1893, v. ordf. 1910-26; förlorade gården genom en såg
verkskrasch, blev då vald till lasarettets syssloman fr. 1913 (t. 1932), v. ordf. i hushåll
ningssällsk. i 30 år, framstående inom IOGT, led. i styr. f. Birka folkhögsk., f. Jämtslöjd,
Heimbygda m.m.

HJ Mörner, Robert, f. i Sthlm 1866, militär (kapten 1894 ), under inflytande av bl. a. Otto
Salomon på Näs i Västergötland blev M. folk högskollärare och utsågs 1901 till rektor vid 
den nybildade Jämtlands läns folkhögskola i Ås, pensionerad från rektorsbefattningen 
1928, därefter från 1933 bosatt i Strängnäs. 

45> Graeve, Halvor, f. 1860, d. 1930, med lie. 1887, lasaremläkare i Ösd 1890-1927, ordf. i
stadsfullm. 1911-14, ordf. i landstinget 1916-26.

46> Flickorna Borggren döttrar till Erhard Borggren. Om denne se ÅGÖ 1972 s. 27 f. !
47> Starbäck, Karl, f. 1836, d. 1931, lektor först i Hudiksvall sedan i Gävle, led. av AK

1902-14 (liberal) o. 1921-24 (höger).
48) Saxon-Lindström, Johan, f. 1859, d. 1935, började sin tidningsmannabana i Örebro o.

Arboga, startade o. redigerade 1885 Jämtlandsposten, efter schism med JP:s ägare flytta
de han till Sundsvall men återvände till Ösd ss ägare av och redaktör för Jämtlands Tid
ning 1891-1904; flyttade därefter t. Sthlm o. startade bl.a_. Såningsmannen.

491 Augustin, N. D., f. 1827, d. 1908, fil. dr 1854, lär. o. adj. i Ösd 1854-97. Se om honom 
ÅGÖ 1877 s. 6! 
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50' Kuylenstierna, Carl Gustaf, f. 1840, d. I 902, kom. lantmät. ijtlds län fr. 1884. K. ägde o. 
bebodde Hornstorp på Frösön. Om brodern Gillis, f. 1842, d. 1887, se ÅGÖ 1878 s. 7 o. 
not! Syskonen K. härstammade genom sin mor Brita Magdalena Backman från rektorn 
vid Frösö skola, senare prosten i Sunne Gunnar Backman. 

5ll Burman, Carl, f. 1820, d. 1902, oäkta barn, getpojke hos Ola i Lungre, Kyrkås, handels
biträde hos hand I. Nils Wikström i Ösd, på 1860-talet t. Hammerdal, där han arrendera
de kyrkoherdebostället o. bedrev affär (diversehandel, även vin o. sprit), inköpte 1872 
Moviken nr I, tills. m. Per Holm i Strömsund ägde B. all skog flera mil efter Ströms vat
tudal; hans hustru härstammade fr. Glasän pa Frösön. Av dönrarna gifte sig Karin m. 
fängelsedir. Ljungdahl i Ösd, Märta m. överste C. G. Skyne o. Anna m. öv.löjtn. Sigfrid 

51) 

Behm. 
Hasselberg, Johan Gunno, f. 1808, d. 1886, häradshövding i Ösd. Se ÅGÖ 1977 s. JO! 
Bland Gunno o. Charlone Hasselbergs avkomlingar märks sonen Carl]. E. Hasselberg, 
prost i Grundsunda, jämtlandsforskare m.m. samt dennes son lektor Gudmar Hassel
berg, förf. till bl.a. boken om Frösö trivialskola. Av döttrarna blev Maria gift m. seder
mera prosten i Borgsjö Olof Arbman samt Tora m. häradshövding J. A. Thomson, bo
san i Odenslund. 

53! Jonsson, N. M., f. I 83 I, d. I 903, fil. dr 1857, adjunkt i Ösd 1859-96, telegrafass. därstä
des I 872-85, ordf. o. sekr. i Drätselkammaren (Ösds första "kommunalråd") 1886-1902. 
Bland sönerna blev rva ridningsmän: Klas red. i Gbg o. Gustaf (med namnet Siösteen ef
ter modern Selma, f. Siösteen) utrikeskorr. bl.a. i London o. Berlin. 

5•i Se bl.a. ÅGÖ 1976 not o. 1977 s. 5! 
55) Forsell, John F., f. 1868, d. 1941, hovsangare, operachef 1924-39, en av vär operas mest

lysande personligheter.
,., Olofsson, Johan, i Digernäs, ("Johan Orsa"), f. 1860, d. 1940, led. av AK 1900-05, 

I 909-19, 1922-36, av FK 1911-21. 0. som var synnerligen tekniskt begåvad hade byggt 
baten själv. 0. var sågverksägare, ehuru han ss sådan gjorde stora förluster, samt delägare 
i Yalbackens tegelbruk. 

57' Se not ÅGÖ 1981 !
5"' Thorsen, Karl A., skräddare i Ösd sedan 1887, ordf. i Ösds rösträttsförening.
5�, Björklund, Olof, i Rörön, f. 1849, d. 1923, disp. led. av FK (för Jtlds län) 1903-11, tidi

gare verksam i Sundsvallstrakten. 
60! Se ÅGÖ 1978 not!
61' Lindström, 0. E., f. 1834, d. 1902, fil. kand. 1857, adjunkt i Ösd 1862-99. L. hade 

många öknamn, kallades även Pune o. Pomadaburken. 
•11 Se bl.a. ÅGÖ 1979 s. 34 o. 1978 not 1 

631 Se ÅGÖ 1981 not! 
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Lektor Peter Olsson 

Hans liv, familj, forskargärning och betydelse för Jämtland. 

11'<-' H,zns ]<1cobsson 

Lektor Peter 01\\on 

Peter 01 son föddes i Hörja, Kristianstad län, den 11 dec. 1838. Föräldrarna 
var aboen, senare hemmansägaren Ola Nilsson och hans hustru Bengta Nilsdot
ter i Hörja by. 

Sin första undervisning fick Peter Olsson i Hörja folkskola fran 1847. I januari 
1851, allt å vid 12 års ålder, intogs han i Kristianstads högre elementarskola, där 
han studerade i 7 1/2 ar. Han dimitterade därifran (erhöll avgangsbetyg) i juni 
1858, och i september .a. avlade han tudentexamen vid universitetet i Lund. 

Liksom a manga andra tuderande vid denna tid maste Peter Olsson till en del 
för örja ig som informator, men han fick ocksa tidigt lärarvikariat, a t.ex. vid 
läroverket i Karlshamn 1860 och vid sin egen skola, läroverket i Kristianstad 
1861. 

Den 15 mars 1865 avlade Peter Olsson filosofisk kandidatexamen. Det var den 
gamla "tunga" fil. kanden med betyg i en hel rad ämnen, bade naturvetenskapli
ga och humanistiska. En viss specialisering var dock möjlig och för Peter Ols
son_s del blev det zoologi. 

Aven avhandlingen för den s. k. filosofiska graden, försvarad den 31 mars 
1865, gällde zoologi, lik om den akademiska avhandling, som han försvarade 
den 30 mars 1867. Den förra avhandlingen gjorde honom till filosofie doktor 
den 7 juni 1865, den senare till docent i zoologi den 27 maj 1867. 
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I avhandlingarna behandlades huvudsakligen parasiter hos havsfiskar. I sam
band med sina studier av dessa gjorde han flera vetenskapliga resor till bl.a. Nor
ges västkust 1867, till Bohuslän och västra Skagerack 1868 samt till Bohuslän för 
djupdraggningar 1869. 

Det är sannolikt att Peter Olsson tänkt sig en vetenskaplig karriär och att han 
hoppades att bli professor i zoologi. År 1879 uppfördes han i tredje förslagsrum
met till den ordinarie professuren i zoologi vid Lunds universitet. 

Emellertid måste han, sannolikt av ekonomiska skäl, se sig om efter ett lekto
rat. För att kunna utnämnas till lektor måste man vid denna tid avlägga undervis
ningsprov, vilket skedde stiftsvis inför domkapitlet i det stift.där man sökt lekto
ratet. För att få ett nyinrättat lektorat i naturvetenskap vid Ostersunds elemen
tarläroverk måste han alltså avlägga undervisningsprov i Härnösand. Sedan han 
gjort det, utnämndes han den 29 sept. 1869 till lektor i Öste_�sund med tillträde 
den 1 nov. s. å. I nära 36 år var han sedan lektor och lärare i Ostersund, tills han 
fick avsked med pension från I juli 1905. .. 

Man frågar sig varför denne skåning blev Ostersund och Jämtland så länge tro
gen, tills han en kort tid efter pensioneringen flyttade tillbaka till sin födelsepro
vins. Förklaringen har jag vidrört i min artikel om kollegan och svågern Sven Jo
han Kardell, publicerad i årsskriften 1973. Det var nämligen så, att lektore�na 
Kardell och Olsson fäste sig vid två systrar med stark släktskapsförankring i Os
tersund, Jenny och Eva Perman. Jag kan upprepa vad jag skrev 1973, nämligen 
att det verkligen "var tva lärda och betydelsefulla män som de båda systrarna lyc
kades fånga, inte minst till båtnad för Östersund och Jämtland". 

I detta sammanhang kan en kort redogörelse för dessa systrars släktskapsför
hållanden vara på sin plats. 

Jenny Eugenia Perman, f. 1/2 1849, Eva Augusta Perman, f. 21/10 1850 samt 
deras bror Nestor Emanuel Constantin Perman, f. 2/5 1852, var alla tre födda i 
Stockholm som barn till schacullmakaren (snickaren) Viktor Emanuel Magnus 
Perman, f. 1818, d. 1887. Denne i sin tur var son till handlanden och stadskassö
ren Magnus Perman, f. 1789, d. 1838, äldste son till Östersunds kände ordnings
man, apotekaren Samuel Perman, f. 1760, d. 1839. 

Av nagot skäl, kanske att modern dog tidigt, kom Jenny, Eva och Nestor Per
man att uppfostras hos sin farmor handlanden Magnus Permans efterlämnade 
änka Eva Christina, f. Fel I borg, död 1884 vid 90 års ålder. Denna var moster till 
den berömda svenska sångerskan Jenny Lind, och det var väl från henne som 
Jenny Perman fått sitt förnamn. 

De hos farmodern uppfostrade barnen till Victor Perman kom väl tidigt i be
röring med farbrodern Erik Emil Constantin Perman, f. 1819, d. 1?97, en tid 
bruksägare på __ Annedal, senare handlande (bl.a. trävaruhandlare) i Ostersund, 
ordförande i Ostersunds Handelsförening 1852-59, samt fastern Amalia Maria 
Perman, f. 1816, d. 1900, ogift. 

Handlanden Erik Perman, som var gift två gånger: 1. m. Märta Maria Bur
man, 2. m. Hedvigjuliana Göhle, hade 5 barn, alltså kusiner till Jenny, Eva och 
Nestor: Emil Samuel, f. 1856, med dr, överläkare, Olof Axel, f. 1858, rektor i 
Skelleftea, Helfrid, f. 1867, d. 1882 15 år gammal, <;usta{va Dorotea, f. 1869 
samt Erik Magnus, f. 1873, stationsinspektor. 

Det var den 11 april 1871 som lektor Sven Johan Kardell gifte sig med Jenny 
Perman, då 22 år, och det var den 4 dec. 1871 som Eva Perman ingick äktenskap 
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fru Jenny Kard<:11, f. Pernun, fröken Arnali.1 
Pennan (1816-1900), lru Eva Ob,on, f. Per
man och Einar Olsson (Wraak). 

med lektor Peter Olsson. I fortsättningen levde familjerna Kardel! och Olsson 
förhållandevis intimt tillsammans, i synnerhet som de tidvis bodde grannar. Det 
hände förstås, att det kunde uppstå fnurror på tråden, men för det mesta var man 
rörande sams. 

En presentation av Olssons och andra släktingar i Östersund ger Kardel! i sin 
dagbok för den 19 aug. 1880. Familjerna gjorde då en båtutflykt till Frösön. "På 
min båt befunno sig Jenny och Eva med Walter, Evas son, förutom min värda 
person; på farbror Eriks han själf med sin fru Hedda, sina barn Hel frid och Erik, 
de yngsta, samt Evas man Peter Olsson. 

Jag behöfver inte presentera min kära gumma Jenny, f. Perman, nu 31 1/2 år 
gammal, ej häller min glada, vackra svägerska Eva, snart 30 år gammal, också ic
ke hennes son Walter, 1 3/4 år. Men de öfriga kanske. Först då min ärade svåger, 
lektoren och fil. doktorn Peter Olsson, f.d. docent i Lund i zoologi. En son af 
det bördiga Skåne är han född i Hörja år 1838, hvarvid dock bör observeras att 
rektor A. Sundberg härstädes påstår honom vara från Hurfva, hvilket emellertid 
på det bestämdaste förnekas af honom själf. Han är mäkta lärd, har upptäckt och 
namngifvit en mängd nya art�r och slägten af inhysehjon i fiskar, är en nitisk 
myntsamlare och arkeolog. Ar vidare vice förman eller direktör i Jämtlands 
folkbank, stadsfullmäktig, f.d. ordf. i Drätselkammaren samt faster Amalias 
förklarade gullgosse. Hade förr åtskilliga sydsvenska eller rättare sagt silfver
sparreska egenheter i sitt sätt att vara, gick gärna med ena armen i sidan, pekade 
och slängde med händerna, hastade brådskande fram genom gatorna, Lltan att se 
åt venster eller höger, hälst neråt. Mycket däraf har nu Eva tagit bort. Ar för öv
rigt god och from, går ofta i kyr�an, går till skrift en gång om året, hväser vän
ligt, då han helsar. Klen mage." Aven farbror Erik Perman får en något raljeran
de beskrivning liksom faster Hedda, men då de inte är huvudpersoner i denna ar
tikel, hänvisar jag dem som är intresserade av hur de är och ser ut till årsskriften 
1976, s. 8. Detsamma gäller Helfrid, 13 år, och "min käre gudson Erik, 7 år gam
mal". 
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Snart var sällskapet församlat på "Frösö strand och Hammarbergs lott". 
- "På ett bord, stående i skuggan af höga björkar, bullades fram, hvad de resp.

familjerna förmådde, och snart lyste allas anleten af belåtenhet, framkallad af 
den ljuva smaken på Evas mokka." Snart var samtalet i full gång: "Faster Heddas 
milda stämma tolkade de snedsprång, hennes medborgare och medborgarinnor 
syntes henne göra i diktens rosengårdar; farbror Erik log välvilligt mot Eva och 
Jenny; och Evas klingande skratt stämde alla till glädje och munterhet. Walter 
stultade omkring eller ryckte moster Nenna G enny) i kjortlarna. Efter kaffedric
kandet läste somliga tidningar, andra roade sig med 'Principalens förtviflan', ett 
slags spel, som Olsson nyss hemfört från Skåne till Evas förströelse och syssel
sättning, hufvudsakligen under den kallare årstiden; andra kastade krans. Far
bror Erik och jag togo oss en liten toddy, äfven fruntimren blandade till litet åt 
sig; men Olsson, som är absolut, drack blott vatten. Så tillbragte vi vår eftermid
dag; rodde hem kl. 1/2 8. Vädret varmt och lugnt." 

Så kunde det alltså gå till, då familjerna Kardells, Olssons och Erik Permans 
träffades och det hände helt visst ofta. En skillnad mellan de förstnämnda fa
miljerna uppstod därigenom att Olssons begåvades med barn, två söner, medan 
Kardells blev barnlösa. Emellertid tog Kardells en fosterdotter: Elin. Man kan 
väl säga, att Walter01of01sson, f. 11/111878, och Einar Viktor Olsson, f. 17/9 
1886, vilka båda senare tog efternamnet W rååk, samt Elin, f. 7 /2 1887, växte upp 
som syskon, i synnerhet gällde detta de båda yngsta: Einar och Elin. 

I slutet på denna uppsats kommer jag att ytterligare något behandla förhållan
det mellan familjerna Kardel! och Olsson. Nu kan det vara på tiden att säga nå
got om Peter Olsson som lärare. 

Liksom så många andra lärda lektorer var nog Peter Olsson i främsta rummet 
vetenskapsman och först i andra rummet lärare. Han hade utan tvivel mycket att 
lära ut, men han lyckades säkerligen inte alltid få gehör för sin lärdom bland 
många gånger obarmhärtiga skolpojkar. 

Som vanligt när det gäller lärare föreligger bland dem av hans f. d. elever som 
yttrat sig om honom olika uppfattningar om hans lärarpersonlighet. Så t.ex. sä
ger Carl Hasselberg, att "av Olsson kunde den uppmärksamme inhämta myc
ket, som ej stod i böckerna". Lennart Westlinder talar om "den hjärtegode, lärde 
och disträe biologen". 

Den utförligaste skildringen av honom har I. 0. Holmer: "Lektor Peter Ols
son, Petter kallad, var en lång, ståtlig man med stålblå ögon och mustascher, i 
vissa avseenden ett original, där han gick och småmuttrade. I VI:2 (gymnasiets 
årskurs II) skulle vi ha minst 300 växter samlade och examinerade. Många växter 
hade jag ej tagit själv utan fått i byte. Därför stod jag mig ganska slätt, när det 
blev fråga om växtort. Det var att säga t.ex. Åre. När Peter muttrade, att det inte 
var möjligt, var det att svara, att den tagits på järnvägsbanken. Han var då genast 
med på noterna: Den har tydligen blivit spridd genom frön som följt med järn-; 
vägsvagnarna." - "Han undervisade även i fysik och kemi. I klass VI:2 var jag 
den ende realisten och i kemi fick Petter nöjet att ha mig som ensam lärjunge, och 
det var ett nöje att på tu man hand få experimentera på laboratoriet. Han var en 
god lärare, aldrig het eller häftig." 

I. 0. Holmer berättar vidare, att under de två sista åren av hans skoltid klas
sen läste i det då tämligen nyuppförda Goodtemplarhuset. (Skolan hade växt ur 
skolhuset "Sapientia Duce"). I detta fanns ett konditori som besöktes på raster-
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na. Även lektionerna kunde utnyttjas till konditoribesök, om man visade en viss 
slughet. Bl. a. förlitade sig eleverna på Petters distraktion. "Under sina demon
strationer på svarta tavlan var P. i regel nöjd, om han hade en liten krets intresse
rade åhörare omkring sig. Därför avdelades ett tiotal pojkar att i tur och ordning 
spela vetgiriga elever, medan de övriga dök ned på konditoriet. Efter överens
kommen tid kom den nya kontingenten upp i lärosalen." - "På detta sätt blevo ju 
Petters lektioner både till nytta och nöje, kanske mest det sistnämnda." 

Peter Olssons distraktion och godtrogenhet som lärare kommer även fram i 
prosten Gunnar Löfvenmarks diktkavalkad över gamla östersundslärare, upp
läst på det stora studentmötet 1936: 

"Och Peter Olsson närsynt, barnslig, livlig, 
professorsmässig och väl mer än det, 
men ack, förläst, disträ och obeskrivlig 
uti en värld som ej av hänsyn vet! 

Hur ofta drevo vi med honom glatt, 
lättrogen som han var, på forskning het! 
Med växter och med fornfynd många pratt 
vi honom gjorde i vår lekfullhet." 

Algot Holmqvi t, so1T1 väl ocksa hade honom som lärare säger bl.a. i sin langa 
nekrolog över honom i OP 13 jan. 1923, att Peter Olsson inte högre önskade än 
"att få ungdomen att fatta kausalsammanhanget i både det som synes och det 
som i naturens stora hushållningsplan är helt eller delvis fördolt, åtminstone för 
lekmannens öga". 

Att Peter Olsson, när lektionerna för dagen var slut, ofta drog sig tillb3:�a till 
sin lärdomskammare, innebar inte, att han stod utanför det samhälle, Oster
sund, i vilket han levde en så stor del av sitt liv. Liksom sin svåger Sven Johan 
Karldell var han en i offentliga angelägenheter betrodd man, vilket ju även fram
går av Kardells beskrivning av honom ovan. Liksom. flera av sina kolleger var 
han engagerad i någon eller några av stadens banker. Aren 1874-99 var han sty
relseledamot i Jämtlands Folkbank och 1890-1904 var han huvudman för.Jämt-. 
lands läns sparbank. Han var också, som redan nämnts, stadsfullmäktig i Oster
sund 1873-1902, alltså i 29 år och u,,der två år 1877-78 var han ordförande i 
Drätselkammaren. Han hade även en del uppdrag för Landstinget och Hushåll
ningssällskapet. Politiskt torde Peter Olsson liksom svågern närmast ha varit li
beral. 

Om det finns anledning att minnas Peter Olsson är det dock främst som jämt
landsforskare. Både när det gäller det naturvetenskapliga och det humanistiska 
utforskandet av Jämtlands län är han "absolut och obestritt initiativtagare och 
banbrytare" (citerat efter Algot Holmqvist). Märkvärdigt nog nådde kanske den 
ursprunglige naturvetenskapsmannen Peter Olsson efterhand längst på de huma
nistiska vetenskap_ernas fält: arkeologi och historia. Inte minst på arkeologins 
och ortsnamnsforskningens områden lade han ner en otrolig möda. "Han kunde 
gå miltals och slita ont för att lära känna ett ödesböles historia eller för att få skri
va av ett gammalt pergamentsbrev" (Algot Holmqvist). 
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För en person som likt undertecknad i allra högsta grad saknar Peter Olssons 
otroliga mångsidighet som forskare är det nästan omöjligt att ge en rättvisande 
framställning av hans forskarpersonlighet. Själv har han sammanställt ett slags 
bibliografi omfattande 73 titlar. Det går givetvis inte att citera denna bibliografi 
sida upp och sida ned. Däremot kan det vara skäl att nämna antalet titlar inom 
varje forskningsområde i vilket han varit verksam: zoologi (22), botanik (9), me
teorologi (4), numismatik (6), arkeologi (29), historia (3). Därtill kommer så en 
hel massa recensioner och uppsatser i olika dagstidningar. 

Bland zoologiska skrifter, som gäller Jämt_land (Härjedalen), kan nämnas tre 
sådana om Jämtlands (Härjedalens) fauna. Aven ett sådant minst sagt proble
matiskt djur i den jämtländska faunan som Storsjöodjuret har behandlats av Pe
ter Olsson i en uppsats fran 1899. 

Vad beträffar den jämtländska floran så kan man nämna sådana titlar som: 
Hassel i Jämtland (1902), Jämtlands fanerogamer och ormbunkar förtecknade 
med angifna växtplatser (1884 o. 1896 ), Om de jämtländska fjäll växternas ut
bredning ( 1890). 

När det gäller klimatet i Jämtland och speciellt i Östersund står Olssons upp
satser och redog_örelser för detsamma i sammanhang med att han 1884-1905 var 
observatör vid Ostersunds station för Meteorologiska centralanstalten. Han har 
bl. a. fortlöpande redovisat väderleken i Östersund åren 1892-1904. 

Att Peter Olsson även kom att ägna sig åt numismatik berodde på att Öster
sunds läroverk genom donationer fick en anmärkningsvärt förnämlig myntsam
ling. I läroverkets s.k. årsprogram publicerade han i löpande följd 6 olika för
teckningar över denna myntsamling. 

Peter Olssons arkeologiska forskningar och _ _  skriftställarverksamhet tog sin 
början redan kort tid efter det han kommit till Ostersund. I läroverkets årspro
gram 1874 publicerade han t.ex. " agra upplysningar om fornsaker i Jämt
land". Senare skickade han in en hel rad artiklar till Svenska fornminnesför
eningens tidskrift: "Minnen från Jämtlands hednatid" (1878), "Ett graffynd från 
vikingatiden vid Trusta i Rödöns socken" (1887), "Minnen från Herjeådalens 
forntid" (1899). Så småningom publicerade han flertalet av sina arkeologiska och 
historiska forskningsresultat i Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 
Han var givetvis aktivt verksam vid tillkomsten av Jämtlands läns fornminnes
förening 1886 och var sedan i 18 år (1887-1905) denna förenings intendent och 
tidtals även t. f. sekreterare, då den ordinarie sekreteraren svågern Sven Johan 
Kardell av riksdagsmannauppdrag var förhindrad att sköta denna syssla. Man 
kan med fog säga att Peter Olsson var Jämtlands förste museichef och den ur
sprunglige skaparen av det som senare blev Jämtlands läns museum. Till Peter 
Olssons verksamhet som samlare av fornsaker finns anledning att återkomma 
längre fram i denna uppsats. 

Bland Olssons många uppsatser i den jämtländska fornminnesföreningens 
tidskrift kan nämnas flera sådana om hällmålningar och hällristningar, t.ex. vid 
sjön Skärvången (1895) och på Flatruet (1899). De s. k. ödesbölena i Jämtland in
tresserade honom särskilt (uppsatser därom 1889 o. 1914). En annan sak som 
upptog hans intresse var den jämtländska bygdens utsträckning i äldre tid och 
Jämtlands och Härjeådalens forna gränser. Fastän egentligen inte filolog vågade 
han sig även in på det vanskliga området ortnamnsforskning: "Ortnamnen i 
Jämtland och Herjeådalen jämte upplysning om byarnes ålder" (1899). 
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I fornminnesföreningens tidskrift publicerade han vidare "Fornhandlingar 
rörande Jämtlands län" I-III (1893-1905) liksom 1897 artiklar om jämtländska 
och härjedalska såväl världsliga ämbetsmän som präster i äldre tid. 

Som synes rörde sig hans forskningar ofta på gränsen mellan arkeologi och 
historia. 

Hur står sig Peter Olssons forskningar inför eftervärlden? Har hans forsk
ningsresultat blivit bestående? Ja, det är inte sa lätt att säga, men jag har gjort ef
terforskningar på ett område, nämligen hans onnamnsförklaringar. I Bertil 
Flemströms bok "Jämtländska ortnamn", utgiven 1972, nämns Peter Olssons 
tolkningsförslag i nära hälften av samtliga ca 300 ortsnamnsartiklar. Av ca två 
tredjedelar av dessa artiklar framgår det att Peter Olsson varit på rätt väg eller 
nästan på rätt väg. Att han ibland tagit miste är inte att undra på, dels med hän
syn till att han vid sidan av Johan ordlander var pionjär, dels på grund av att 
han inte var språkman. 

För att ge ett begrepp om Peter Olsson som onnamnsforskare vill jag citera 
vad Flemström skriver om honom och hans teori i artikeln om byn Mord viken i 
Bräcke socken. I första hand skulle man förmoda, att ordet mord i ortnamnet 
skull�. anspela på något mord begånget i trakten. Men enligt Olsson var det inte 
så: "Ostersundslektorn Peter Olsson, som inte var språkman men mycket in
tresserad av ortnamnsforskning, antog redan omkring sekel kiftet, att det betr. 
Mord viken är fråga om ett mordh i betydelsen 'skog'. Ingen har veterligen sena
re tagit upp O :s tanke till prövning, men d;:n synes vara värd en diskussion. Det 
av 0. anförda ordet ingår i stadsnamnet Amal och i Kolmarden, namn på den 
stora g_ränsskogen mellan Södermanland och Östergötland. Närmare Jämtland 
finns Odmården i Hälsingland; också detta namn betecknar en stor gränsskog. 
Ser man på situationen i Bräcketrakten, så vore det tilltalande att uppfatta Mord
viken som ursprungligen syftande på Revsundssjöns sydligaste utlöpare inom 
Bräcke nära den stora Jämtskogen mot Medelpad. Mord viken skulle då betyda 
'viken vid (gräns)skogen"'. Peter Olsson var alltsa pa rätt väg! 

Redan vid Peter Olssons ankomst till Östersund 1869 fanns på elementarläro
verket förutom en ganska betydande myntsamling, till vilken grundstommen 
skänkts 1859 av landshövding J. A. Dahlström, en fåtalig samling fornsaker. 
Med hjälp av bl.a. en del elever ökade Peter Olsson efter hand i hög grad såväl 
mynt- som fornsakssamlingen. Efter fornminnesföreningens bildande 1886 
överfördes huvuddelen av fornsakerna till denna, och alla nyförvärv ingick givet
vis i förenin�ens allt mer utökade samling, som dock levde "nomadliv" genom 
att flyttas "fran vind till källare, från källare till vind" (Eric Festin) och som ge
nomgick "en lång förnedringsperiod", innan länsmuseet byggdes i slutet på 
1920-talet. Redan omkring sekelskiftet fanns dock början till en museibygg
nadsfond, som nått ett belopp av ca 7.500 kr. 

Att Peter Olsson trots minst sagt besvärliga omständigheter kunde lägga 
grunden till ett jämtländskt museum vad samlingar beträffar bör i detta samman
hang med kraft framhallas. 

I den märkliga dagbok som Sven Johan Kardel! skrev från sommaren 1880 
nästan ända fram till sin död i jan. 1923 nämns Peter Olsson och hans familj fort
löpande. Då dagboken i utdrag finns publicerad i Gamla Östersunds årsskrifter 
med början 1976 får det här räcka med att peka på några ställen i dagboken som 
angår Olssons. 
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I trä<lgar<len, Östersund nr I. Ejnar Olsson, E\'a Olsson och Elin Kar<lcll. 

Kardell blottar pa något ställe sin förtjusning för sin "vackra svägerska" Eva 
Olsson, vilket framkallar svartsjuka hos hustrun Jenny, när hon kom åt att läsa 
dagboken. Da Peter Olsson en tid var Kardells hyresvärd, fanns det även av den 
anledningen möjlighet till tvister, men som sagt var familjerna Olsson och Kar
dell i det stora hela mycket sams, ett förhållande som om möjligt gällde ännu me
ra svågrarna än systrarna. 

Ankomsten (23/5 1889) av fosterdottern Elin (ursprungligen Ellen) till det 
Kardellska hemmet i Östersund engagerade naturligtvis även den Olssonska fa
miljen, som var nere vid stationen och mötte. Det var emellertid först efter nå
gon månad som Kardells beslöt sig för att behålla henne. Av något skäl ändrades 
namnet vid adoptionen till Elin Maria, det sista namnet kanske efter "fastern", 
S. J. Kardells syster, konstnärinnan Maria Kardel!. 

I augusti 1889 skriver Kardell, att Elin "nu är hyggligare än förr". - "Hon kan 
vara mycket smeksam och glad", men "är en bråkstake af prima rang". Jenny, 
som förr haft Olssons yngste son Einar som sin gullgosse, "tycker t.o.m. mera 
om henne än om denne". 

Som enda barnet var det av stor betydelse för Elin Kardel!, att hon i Walter 
och Einar Olsson fick nästan som ett par bröder. Åldersskillnaden mellan henne 
och Walter var dock alltför stor, han född 1878, hon född 1887 (7 febr.), men Ei
nar, född 17 /9 1886, och Elin var ju nästan jämnåriga. I Elin fick Einar en lek
kamrat, men som man kan tänka sig blev de ofta "oense om leksaker". 

En annan "lekkamrat" till Einar var Erland Lindhammar, trots att det var 
uppåt 8 års åldersskillnad, då Erland Lindhammar var född först 1894. Den sex
årige Erland fick en tid fungera som ett slags springpojke åt den fjortonårige Ei
nar på så sätt att Erland fick fatta posto utanför det hus, där Einar bodde för att 
rapportera när hans marn,.... ·v sig ut på stan. "Da var tidpunkten inne för Einar 
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att ur moderns locktångslampa snatta den denaturerade sprit, som var erforder
lig för driften av den lilla ångbåt, som han hade stationerad i en damm, belägen 
på den nuv. posttomten vid Rådhusgatan". 

Som redan antytts upplöstes den "intima" samvaron mellan familjerna Ols
sons och Kardells 1905, då Peter Olsson med familj, närmast hustrun Eva och 
sonen Einar, flyttade från Östersund till Skåne. Walter var då i viss mån utflu
gen. Han studerade sedan 1896 i Uppsala. Enligt ett telegram omnämnt av K.ar
dell hade Walter Olsson (Wrååk), den 26/1 1904 avlagt fil. lic.-examen i ämnena 
geologi och geografi. 

Flyttningen skedde ett par månader efter det att Peter Olsson blivit pensione
rad från sin lektorstjänst i juni 1905. Kardell skildrar i sin dagbok hur Peter Ols
son blir avtackad och beskriver även Olssons sista dag i Östersund (16/8 1905): 
"I dag har Olssons varit hos oss på middag. De flyttar nämligen i afton härifrån 
till Kristianstad. Så slutar nu vårt 35-åriga umgänge, så rikt på minnen af många
slag, glada och sorgliga om hvarandra. - Olssons gingo klockan 5. Jenny gret, 
och gamla Stina i köket gret, det var kanske ett sista farväl. - Kl. 6. 45 e. m. afreste 
Olssons med bantåget. Då tåget gick utbragtes ett leve för Olsson af folkskolein
spektör Kjellin, och så var det förbi med Peter Olssons vistelse här i staden." 

Familjen Olsson på Spegelvik. Från vänster: Elin Kardel!,
Peter Olsson, Eva Olsson, Walter Wrååk, Ejnar Wrååks 
fästmö, senare hustru och Ejnar Wrååk. 
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Givetvis upphörde inte förbindelserna helt mellan de bada familjerna. Det 
fanns ju möjlighet att skriva brev och man kunde ju även trots det stora avståndet 
göra besök hos varandra. Om ett sådant besök hos Olssons på egendomen Spe
gel vik i Arkelstorp ett stycke från Kristianstad berättar Kardel! bl.a. i dagboken 
från sommaren 1906. Utom sommarvistelserna pa Spegel vik, en egendom tillhö
rig sonen Walter Wrååk, hade Peter och Eva Olsson i fortsättningen sin tillvaro i 
Kristianstad, där de hyrde en vaning. 

På sätt och vis kan man säga, att svågrarna Sven Johan Kardel! och Peter Ols
son följdes at i döden. Den förre avled 6/ I 1923, den senare på Kardells begrav
ningsdag 12/ I 1923. Peter Olsson blev 84 år gammal, några år äldre än Kardel!. I 
en gemensam nekrolog i Fornvardaren 1923 tecknas deras minne av Eric Festin 
under rubriken "Tva kulturella märkesmän ur tiden". 

Till sist nagra ord om sönerna Walter och Einar (Olsson) Wrååk. Om den för
re, som avled i Lund redan 13/ I 2 1932, kan man säga, att han gick i faderns fot
�par som vetenskapsman, dock inte i zoologi etc. utan närmast i geologi. Enligt 
geograten Helge Nelson var han en framstående faltgeolog och fältgeograf, som 
åren 1895-1920 företagit upprepade studieresor inom Sveriges och Norges fjäll
trakter, vilka gjort honom till en utmärkt kännare av Nordskandinaviens fjäll
omrade, varjämte han idkat jämförande studier inom Alperna. Den år 1908 
framlagda avhandlingen, "en iderik och självständig undersökning, framlagd i 
mönstergillt klar form", behandlade just fjällslätternas och fjälldalarnas bild
ningshistoria. 

Bosatt på egendomen Spegel vik vid Arkelstorp nära Kristianstad, där han från 
1903 bedrev fruktodling, höll han trots vacklande hälsa sina vetenskapliga in
tressen levande. Ett sista bevis därpå var hans översättning ( 1926) av Alfred We
geners berömda verk "Kontinenternas och oceanernas uppkomst". - "Med dr 
Wraak gick en originell och fantasirik vetenskapsman bort" (Helge Nelson). 

Till skillnad fran Walter �raak, som var ogift, har Einar Wrååk efterlämnat 
ättlingar. Efter studier vid Ostersunds läroverk och teckningslärarexamen vid 
Tekniska skolan i Stockholm blev han till slut teckningslärare vid Folkskolese
minariet i Lund. Söner resp. dotter till honom är apotekaren Gunnar Wrååk i 
Södertälje, byradirektören Lars Wraak i Växjö samt sjukgymnasten Kerstin 
Wraak i Trollhättan. 

Saväl Peter och Eva Olsson som Walter och Einar Wrååk med hustru ligger 
begravda på Norra kyrkogården i Lund. 
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NORRA SKOLAN 100 ÅR 
"Boklig kunskap kan skapa 

halvherrar och lättingar . . .  "

rl-. .. · \Li/ter Fricl/11ncl 

Det är dags att fira en 100-åring! Därtill en i ?rdets rätta bemärkelse verkligt 
kärnfrisk jubilar. Föremålet är Norra skolan i Ostersund, den skola alltså, som 
ligger mitt emot Sporthallen pa norra sidan av Samuel Pennans gata. ågon at
traktion ur arkitektonisk synvinkel är den väl inte längre. I sin ungdom var den 
dock en välproporti:m{rad skönhet, ett verkligt blickfang i stadsbilden med sitt 
imponerande klocktorn. Detta försvann emellertid, när skolan byggdes om 
1931-1932. Den blev ett offer för teknokraternas rationalitetssträvanden och 
förlorade då sin speciella karaktär och charm. 

Norra skolan - eller Norra folkskolan såsom den under gångna decennier kal
lats - är likväl i sig en unik företeelse ännu i dag. Det är nämligen det enda bygg
nadsverk, som finns kvar av östersundssonen Adolf Emil Melanders arkitektur i 
vår stad. Jämtlands-Postens hus, Grand hotell och flickskolan är som bekant 
omsorgsfullt jämnade med marken. De var ock_så verk av denne internationellt 
uppmärksammade arkitekts skaparhand. Men Ostersund har ju varit med även 
om annan· liknande förstörelse. Vandaliseringen av radhuset för nagra ar sedan 
bör inte glömmas. 

Tack vare den i teckning så skicklige skolpojken E. A. Melander vid 1800-ta
lets mitt, vet vi nu, hur stadens bebyggelse tedde sig inte bara under förra seklet 
utan ända tillbaka på 1700-talet, då kameran ännu inte trätt in som bildbevarare. 
Detaljrikt och skickligt förevigade Melander bade gardshus och offentliga bygg
nader, och fråga är, om man verkligen förstatt att helt uppskatta hans insatser 
härvidlag. I ett akademiskt samlingsarbete utkommet 1981 i Stockholm ·och be
titlat "Stenstadens arkitekter" skriver antikvarien Anna von Ajkay om denne 
Melander som "en av de betydelsefullaste skaparna av Stockholms inne·rstad. 
Den stilarkitektur, som Melander så framgangsrikt utövade under 1800-talets 
sista årtionden, har nu börjat få en renässans genom det uppvaknande intresset 
för byggnadsvård och bevarandet av äldre bebyggelse". Melander bör ju ha varit 
acceptabel även för östersundarna . . . 

Så åter till jubileumsföremålet. Norra skolan kom att bli Östersunds första 
s.k. "fullständiga folkskola", men det dröjde ännu en rid efter grundläggnings
spadtagen i oktober 1882, innan den nått den värdigheten. Detta med ekono
miska bekymmer rycks inte vara ett proble1:1 speciellt för dagen, det förefaller
ha hängt med sedan tidernas begynnelse. Ehersom Norra skolan inte heller är
stadens första folkskolebyggnad, sa kanske det är av visst intresse att se litet pa
den historiska bakgrunden.

Så mycket kan dock sägas, att kunskapsbegäret framträdde ganska tidigt hos 
de fåtagliga in byggarna i den 1786 skapade jämtlandsmetropolen. Kongl. Majt:s 
Nådiga Stadga om Folkundervisning kom 1842, men redan i ett protokoll från 
"valborgsmässosrämman" ar 1808 har man pa pränt tankar om barnens utbild-
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Norra folkskolan 1910 

Särskilt under 1910- och 1920-talen utgjorde Norra folksko/an ett vackert blick
fång i stadsbilden. Vår bild är från 1910-talet och på detta sätt minns de gamla ös
tersundarna sin skola: en harmonisk, vit byggnad med sitt torn prydda mittparti, 
allt omgärdat av stora träd och caraganiahäckar. 

ning. Stadens inbyggare, då 150 till antalet, hade emellertid mycket annat att be
styra för sin dagliga utkomst. De allra flesta "stadsborna" var egentligen torpare 
med några husdjur, ett kålland och en vret!ott som grund för sin försörjning. Få 
av dem var egentliga löntagare. 

"Informator" undervisar 

Icke förty förklarar sig "borgerskapet" vid ovannämnda sammankomst villigt 
att anställa en informator för stadens barn. Handelsmannasonen Olof Nicolaus 
Edström hade just gått ut 4:e klassen i Frösö trivialskola och var sålunda en nå
gorlunda beläst 19-åring. Han fick platsen som lärare, men omfattningen av 
hans undervisning är okänd. Den blev dock tämligen kortvarig, förmodligen 
också sporadisk, ty 1813 flyttade Ed ström jämte sina föräldrar till Sundsvall, där 
han efter en tid övertog faderns Olof Edström handelsrörelse. 

Meningarna om skolans betydelse var vid denna tid också delade. Stadsborna 
måste själva och utan ekonomisk hjälp av samhället bekosta barnens skolgång. 
Det kan ju också vara värt att notera, vad självaste kontraktsprosten Backman i 
Brunflo i en diskussion om undervisningen yttrade: "Jag tvivlar nog på de bokli
ga kunskapernas nytta för den stora allmänheten, ty de kunna bli ägnade att ska
pa halvherrar och lättingar". 
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Sekelgammal frösövy 

I Stadsmuseets entrehall möts besökaren i dag av en imposant oljemålning. Mot
ivet, en skön vy över Frösön, målades 1882 av konstnären Max Haenel. Tavlan 
tillhör magistratens konst _i rådhuset, men är numera deponerad i Stadsmuseet, 
där föreningen "Gamla Ostersund" givit konstverket en framträdande plats. 
Den dominerande vita byggnaden i tavlas förgrund är det första egentliga lasa
rettet i Östersund. Där den gamla pålbron över Östersundet når frösölandet lig
ger en stor, röd byggnad. Det är Kronomagasinet, som faktiskt finns kvar ännu i 
dag, nu som förrådsbyggnad hos Fältjägarna. En vit byggnad t.h. om magasinet 
är provinsialläkaren Pehr Risslers gård "Hornsberg". Han gav den som mor
gongåva till hustrun Charlotta von Hoorn, därav gårdsnamnet. Sedermera blev 
det Runeborg, en kär mötesplats för främst 1930-40-talens ungdomar. Dit enga
gerade direktör Tage Lindgren den tidens världsartister för att förnöja östersun
darna och där dansades både inom- och utomhus. Till vänster om brofästet ses en 
brun byggnad: Burman (Dalhems) bryggeri, intill vilket Tivoli vid denna tid 
också fanns. En vit villa nere vid sjöstranden t.v. __ är dr E. Grenholms villa Fram
näs och intill krönet mitt ovanför låg gården "Ostberg". Den vita gården uppe 
vid skogsbrynet bortom ängarna är Rosenhill. 
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Detta yttrande av prosten Backman var säk�rt bara ett lätt ironiserande över 
dagsläget på skolfronten. Han hyste nämligen det största intresse för en riktigt 
ordnad undervisning, och som bevis härpå förklarade han sig vid sockenstäm
man 1810 vara villig, att årligen av sin lön avstå ett personligt arvode till en skol
mästare. St�mman tog honom på orden och beslöt sig för att anställa klockaren 
Joh. Nessör. .Men man hade föga tur i valet, ty redan efter en kort tid måste man 
entlediga klockaren för diverse försummelser. Inför det nya läsårets början den 1 
februari 1811 hade man emellertid som lärare fått telegrafinspektoren Anders 
Gran_ström, en broder till dåvarande postmästaren i Östersund. Undervisningen 
hölls nu ordentligt i gång åren framöver. Att läsa, räkna och skriva var skolans 
ämnen jämte införskaffandet av kännedom om plikterna mot samhället. Skolan 
vid den här tiden var liktydigt med lärarens privata bostad. 

Stadspredikanten i Ostersund A. Ocklind satte år 1821 i gång med en privat
undervisning med några få elever först i ett förhyrt rum, men från 1824 i stadens 
kombinerade prästgård och rådhus vid Prästgatan. Huset stod på den tomt, där 
Wedemarks konditori numera är till finnandes. Samtidigt hölls även privatun
dervisning på andra ställen i staden och särskilt då för de små barnen. 

Ekonomin bromsade i fem år 

När den allmänna folkskolestadgan med bestämmelse om en fast skola i varje 
församling kom 1842, var man i det lilla Östersund inte i den ekonomiska situa
tionen att man kunde klara ett skolbygge. De nu 700 invånarna lät undervisning
en därför fortsätta ännu en tid efter det vedertagna mönstret. 

Vid sockenstämman den 22 juli 1846 var det likväl dags för en ny skolordning. 
Kontraktsprosten och Kongl. Hovpredikanten 0. Dillner hade kallat stadens 
invånare till överläggning. Landshövding A. P. Sandström hade "höggunstigt 
täckts tillstädeskomma och samman_trädet övervara" och gjorde där framstäl
lan om ordnandet av skolväsendet i Ostersund. Prosten Dillner underströk, att 
kyrkostämman ej ansåg lämpligt, att lärarbefattningen var förenad med stads
predikantens uppgifter, varför en folkskollärare nu borde tillsättas. Stadens ses
sionsrum i prästgården-rådhusets nedre våning skulle upplåtas till skolrum och 
på motsatta sidan av förstugan skulle läraren får sin bostad. Folkskolläraren 
skulle också tjänstgöra som församlingens klockare och organist. Liksom tidiga
re måste föräldrarna likväl betala viss veckoavgift för sina barn. Lärarens lön 
skulle utgå till hälften i spannmål, resten i pengar: 53 Rd :r 16 Sk b :co. Därtill fo
der till en ko samt ladugårdsplats och bränsle. 

Stadens förste folkskollärare 

Det visade sig dock svårt att få tag på en utbildad lärare. Först på sockenstäm
man 1847 kunde man besluta om att anställa folkskollärareleven i Härnösand 
Lars Anton Lindahl, född i Piteå 1829. Han skulle likväl först ta sin examen hös
ten 1847. Som stadens förste ordinarie folkskollärare var han sedan i oavbruten 
tjänst till sin pension 1884. Och under sina 37 skolår fick han vara med om en 
mer skiftesrik verksamhet än han kanske någonsin tänkt sig. 

Året 1850 hade Östersunds invånarantal nått 817. Av familjerna var det dock 
ännu relativt få, som höll sina barn i skola. Det blev för dyrbart. För ett barn be-
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L.ir, Amon Lind.1hl liidd I 819 uch
biirdig lr.111 Pitc.1 \',ir Ö,tn,und,
tiir,tc· lolk,koll:ir.irc· och tJ:in,t
gjordc .m·n 18-18-188-1. Diid i 0,
tcr,und I 895. 

Jon.1, Kjc·llin ,.1rJ:1111tl.111d, l.111, liir
,tc· lolksknkin,pc·ktiir .lrc·n I 878-
1905. H.rn ,.ir liidd 183/, i l·n.rngn. 
c;;i, il'burg, Lin.,\, kd 1917 i O,ta-
,und. 

talades per vecka 8 Sk b :co, för tva barn 12 och för tre 16 skillingar. Sockenstäm
man 1853 tog pa allvar upp de ekonomiska aspekterna för undervisningen. I 
stämmoprotokollet kan man utläsa resultatet: "Da den för barn bestämda vec
koavgiften för folkskolans undervisning påtagligen motverkar i stället för främ
jar skolans ändamål, så beslöts, det samma avgift skulle anses vara försvunnen 
fr.o. m. det nyss tilländagangna skolarets början". 

Med detta beslut syntes också den allmänna inställningen till skolan bli betyd
ligt gynnsammare. Ja, redan året efter måste man nyttja en lokal även i Elemen
tar kolan (den från Frösön inflyttade trivialskolan) för att fa plats till alla folk
skolebarnen. Nu fick man därjämte tänka på att bygga ett sär kilt skolhus. Och 
det brådskade. 

Det första skolhuset 

Med sikte härpå inköpte staden 1856 av fältjägaren Johan Johans on kalhags
tomten nr 7 för 200 Rd:r b:co. Denna omfattade sydöstra delen av nuvarande 
Stortorget, alltså området nedom Prästgatan mitt ·emot nuvarande Traktören 
och Handelsbanken med sin norra gräns mot Drottninggatan (nu Samuel Per
mans gata). Själva torget vid denna tid nådde saledes endast halvvägs upp mot 
Prästgatan från Storgatan räknat. Utefter Drottninggatan och med en gavel mot 
torget började man bygga stadens första skolhus på sommaren 1856. Av någon 
anledning gick bygget trögt och skolrådet "måste fästa municipalstyrelsens upp
märksamhet på den lamhet, varmed byggandet av folkskolans nya hus bedrevs. 
Skolan borde vara klar liksom lärarbostaden där till skolstarten den 15 augusti 
18_57 och därtill saknas ännu alla inventarier". Sannolikt låg problemet i ekono
mrn. 
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Skolan som östersundarna aldrig fick se. 

32 

Det här är skolan, som östersundarna aldrig fick se. Det vac 
till en påbyggnad av Norra folksko/an. Allt var klart för byg 
ansåg där skolhuset bli alltför brandfarligt. En hård dispyt up 
lämnade sina uppdrag. Någon påbyggnad på "Norra" blev de 
ten av detta tomprydda, linjesköna byggnadsverk av 1907. 



!huset ritades 1907 av arkitekt A. E. Melander såsom förslag
, då plötsligt byggnadsdnämnden satte stopp för bygget. Man
inom stad�Jullmäktige och ledamöterna i byggnads kommitten
örrän 25 år senare. Då kom man utseendemässigt inte i närhe-
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Folkskolestyrelsen förklarade vid sitt höstsammanträde 1858, då skolbygget 
trots allt synes ha blivit klart, att det nu fordrades statsbidrag för skolans drivan
de. Man tillskrev därför Consistoriet i Härnösand med anhållan om ekonomisk 
hjälp. 

Det finns anmärkningsvärt få uppgifter om tillkomsten av denna stadens tor
sta skolbyggnad. På foton från 1850-talets senare hälft ser man skolans domine
rande västra gavel mot torget. På södra delen av tomten hade staden brandred
skapsbodar och en brandvaktskur samt intill denna en brandkanon, som avfyra
des, när eldsvåda utbrutit. Den var dock inte så populär, ty glasrutorna trycktes 
alltid in i husen kring torget, då den nyttjades. Kanonen finns numera att bese i 
Stadsmuseet. På äldre plankartor över staden hade kvarteret namnet " Arresten", 
då där en tid fram till 1828, stått en byggnad, som nyttjats som fånghus och· "kor
rektionsanstalt". Sedan hade man planer på att bygga ett rådhus på tomten, men 
innan skolan därefter kom på tal hade också arrest-namnet lyckligtvis försvun
nit. Skolan här vid torget betydde emellertid med sin ende lärare mycket för all
mänbildningen. Man skall ha klart för sig, att denna skola hade elever i åldern 
från 10 och uppåt 25 år! Någon officiell småskola fanns inte. Däremot ordnade 
skolstyrelsen för att popularisera en vidare utbildning gratiskurser för folksko
lans elever i galon- och korgflätning, men för den saken var det endast ett mått
ligt intresse. År 1865 uppläts skollokalerna även för söndagsskolundervisning 
och på initiativ av hushållningssällskapet beslöt sockenstämman 1875 starta 
slöjd undervisning för både pojkar och flickor. Lärare Lindahl fick nu så mycket 
att stå i, att skolrådet uppmanade honom att avsäga sig direktörskapet i stadens 
brännvinsbolag, en befattning, som han fått för att dryga ut sin lön. Och så an
sågs ju en skolans man inte riktigt lämplig för denna verksamhetsgren. I stället 
fick Lindahl för första gången i sitt liv genomgå en "kurs för gymnastik och va
penövning". 

Tvättstugan som blev skola 
På sockenstämman 1876 var man fullt på det klara med att skolan vid torget 

var alldeles för trång, otidsenlig och felplacerad. Man beslöt sig därför föreslå 
hos kyrkostämman, som 1862 övertagit ansvaret för skolväsendet, byggandet av 
ett gemensamt hus för folk- och småskola. Båda skolformerna var i trängande 
behov av ändamålsenliga lokaler. Kyrkostämman var också införstådd med si
tuationen och beslöt sig för ett nytt skolhus. Snart nog hade löjtnant G. A. lng
elman en ritning klar med en kostnadskalkyl slutande på 55.230 kronor. Men var 
skulle man bygga? På förslag kom bl.a. den tomt, där vårt nuvarande rådhus be
finner sig. Helt oväntat fick skolplanerna en extra skjuts. Den 26 mars 1877 
brann nämligen traktör P. Jonssons fastighet ner till grunden (samma som nuva
rande Traktören). Det gamla skolhuset mitt emot på Prästgatan blev avsevärt 
skadat men räddades. 

Nu kom man på en bra lösning, då det ingelmanska förslaget ansetts alldeles 
för dyrt. Nere vid hamnen stod det stora tvätthuset i vägen för det just planerade 
järnvägsbygget och måste bort. Genom att använda virket i tvätthuset kunde 
man nedbringa byggkostnaden till mindre än hälften. Så fick man för ett hyggligt 
pris köpa kålhagen nr 10. Det var den tomt, som ligger vid Samuel Permans gata 
och nu är bebyggd med tingshuset. Granne till stadens gamla kyrka alltså. Stads-
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fullmäktige beviljade bygget i augusti 1878 och entreprenör blev Carlsviks Ång
sågs och Fabriks AB, som betingade sig 22.500 kr för skolans uppförande. Man 
hann dock inte bli färdig med bygget till den 1 juli 1879 som planerat, men den 8 
september kunde man starta läsningen för både små- och folkskola. 

Året 1879 kom att bli en gräns mellan skolväsendets nybildningsperiod och 
den efterföljande tiden, då allmänheten verkligen började acceptera skolans ide. 
Strax före nyår hade man också anställt folkskolläraren J. Kjcllin, som blev in
spektör för länet, samt folkskollärare 0. Westin, vilken utsågs till föreståndare 
för den nya skolan. Skolan startade med 235 lärjungar i sina journaler och för un
dervisningen i småskolan svarade mamsellerna Matilda Nordström och Amanda 
Wiklund, vilka gjort sig kända som duktiga pedagoger redan tidigare under "den 
privata" småskoleorganisationen. Bland 21 sökande antogs fältmusikanten Si
vert Wik till vaktmästare. Redan första vintern visade sig dock skolhuset be
drövligt kallt. Fuskbygge kanske. Påföljande vår beslöt skolrådet att "invändigt, 
med förhydningspapp under, låta tapetsera bostadsrummen i skolans övre vå
ning för att göra dem beboeliga för vintern". 

Men man behövde inte ha bekymmer så länge till för denna skola. Kort efter 
terminens start hösten 1881 brann skolan ner till grunden den 26 september. 
Den blev endast 2 år och 18 dagar gammal. Branden utbröt mitt på dagen under 
rasttid och ingen kom till skada. "Efter två timmar återstod blott en rykande 
askhög och de av branden svärtade ruinerna av murverket", skrev Jemtlands 
Tidning. .. 

Nu tornade problemen verkligen upp sig för skolorganisationen i Ostersund. 
Branden slog helt sönder skolplaneringen för den allt snabbare växande staden. 
Ekonomin kom att utsättas för extraordinära påfrestningar. En ny skola måste 
byggas utan dröjsmål. Den väntade explosionsartade ökningen av antalet skol
barn med inflyttande järnvägsmannafamiljer gjorde inte situationen bättre. På 
något sätt måse man försöka hålla undervisningen i gång åtminstone hjälpligt. 
Man fick åter ta i anspråk de primitiva utrymmena i skolan vid torget och nödga
des därjämte för ett par år framåt hyra in sig i fabrikör E. Bergs fastighet vid 
Kyrkgränd (nu Törnstens gränd) mellan Köpmangatan och Strandgatan. På 
nedre delen av tomten hade fabrikören sitt bryggeri och under gårdsplanen, där 
Temperance-fastigheten nu är belägen, finns ännu källarvalven kvar. I bostads
delen av fastigheten fick man plats för fyra klasser samt bostads rum till vaktmäs
taren och lärarinnan mot en hyra av 1.000 kronor/år. 

Nu gällde det att nå snabba beslut om ett nytt skolbygge. Staden ägde några 
tomter ett stycke upp vid Drottninggatan. De låg liksom i ut'5,anten och på dem 
brukade man ställa upp alla marknadsstånden, när de inte användes. Detta för
hållande ledde senare till att man döpte kvarteret, där skolan skulle stå, till 
"Stånd raden". 

I den bekanta "Fyrkanten" nedom torget (där polishuset nu är beläget) hade 
en tid bedrivits en privat flickpension. När folkskolan definitivt flyttat ut över
togs lokalerna i skolan vid torget år 1884 av flickpensionen, som då ombildades 
till "Elementarläroverket för quinnlig ungdom" och här var sålunda starten för 
stadens flickskola. Den hölls sedan i gång t. o. m. 1891, då skolhuset omvandla
des till lokaler för ett av stadens större handelsföretag: Haqvin Lindgrens Diver
sehandel. I övre våningen bodde handelsmannen med familj och fru Greta Me
din, efterlevande maka till köpman Sten Medin i Östersund, är född i det gamla 
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En välputsad 100-åring 

I brandstationens entrehall står numera en pensionerad men högeligen välpole
rad 100-åring. Stadens ångbrandspruta. Den tillverkades i Ljusne 1882 och kom 
samma år till Östersund. Inköpskostnaden var 13.439:45 kr. Denna "Ljusne 
Ångspruta nr 3" var konstruerad av Ljusne Mekaniska Werkstad och hade pris
belönats med J guldmedaljer och _6 silvermedaljer vid stora industriutställningar. 
Redan sitt andra vakttjänstår i Ostersund fick den visa sin kapacitet i samband 
med den stora branden, som 1884 började i kvarteret" Myran". Hade man då in
te haft brandsprutan att tillgå, hade sannolikt hela staden blivit ödelagd. Sista 
gången den måste träda i aktion var vid en brand i maj 1931 i fastigheten Grön
gatan 6, men då måste den placeras nere på Köpmangatan. Man hade näm
ligen bytt till mindre brandposthuvuden i den övre stadsaelen och till denna pas
sade inte ångsprutans kopplingar. Sprutan eldades med ved och kol och drogs un
der sin aktiva tid icke av något motorfordon utan av ett två-spann hästar. Den 
besiktigades sista gången 1939. Sedan gjorde de moderna bilburna motorsprutor
na sin entre och var givetvis med sin direkta aktionsförmåga ett effektivare 
brandförsvarsmedel. 
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skolhuset. Hon berättar att huset revs år 1905, då företaget och familjen flyttat 
över till en ny affärsfastighet. Mitt emot det gamla skolhuset hade staderl'S första 
privata stenhus stått. Det var byggt 1804 och innehades av prosten teol. dr 
G. W. Zetterberg. Byggnaden, som alltså låg nedanför nuvarande Sparbanken, 
revs 1866. 

Arkitekt E. A. Melanders present 
En högst tacknämlig hjälp med ritningarna till skolan fick man av den förut

nämnde arkitekten E. A. Melander, som vid denna tid var ett stort namn i hu� 
vudstaden. Han överlämnade ritningarna såsom en gåva till sitt kära Östersund. 
Den nya skolbyggnaden skulle omfatta 8 rymliga lärosalar och ett lärarrum, 6 
omklädningsrum samt erforderliga förvaringsutrymmen. Därtill skulle uppfö
ras en särskild och fristående bostadsflygel med 3 rum och kök avsedda för folk
skoleinspektören samt ett rum för vaktmästaren, som också fick tillgång till ett 
bryggstugerum att nyttjas som kök. I en motstående flygelbyggnad, avsedd som 
uthus, skulle inrymmas vedbodar, ett ladugårdsutrymme samt toaletter för sko
lan. Kostnadsberäkningen steg till 51. 500 kronor och på den summan skrev man 
den 29 juli 1882 kontrakt med byggnadsfirman Bröderna Lundholm. För att 
man skulle ha en hållhake på entreprenören, så att denne inte drog ut på bygg
nadstiden, bestämde stadsfullmäktige, att endast en fjärdedel i taget av entrepre
nadsumman skulle utbetalas allt eftersom arbetet fortskred. 

I augusti 1882 började man alltså utan speciella ceremonier det nya skolbygget 
med sikte på att ha det klart till skolstarten 1 september efterföljande år. Vid den 
här tiden hade man ju inga maskiner eller andra tekniska hjälpmedel i byggnads
arbetet. Det blev därför ett rejält hantverk från första spadtaget till sista pensel
drag. Grunden lades av otuktad kalksten i s.k. kallmur med huggen sockel ovan 
mark. För innerväggarnas grundmurar sattes särskilda stoppstenar. Huskrop
pen uppfördes i timmer av de rejäla dimensionerna 10 x 7 tum. Utvändigt skulle 
byggnaden beklädas med fasspåntade bräder, medan pärlspånt användes för in
nertaken. Golven lades av 5 x 2 tums stiftade furu plank. Detta stabila byggnads
sätt förklarar, att skolhuset under efterföljande decennier kunnat tåla så många 
och ingående ombyggnader och förändringar. Själva skolbyggnaden kom att be
stå av två huslängor med markerade gavlar och sammanbindande, klocktorns
prydd mittelbyggnad. Den då i Norden traditionella fönsterutformningen med 
överliggare jämte rektangulära fyllningar under fönstren gav hela byggnaden en 
harmonisk stil. Byggnadsdetaljerna vid fönstren är ännu i dag kvar i bottenvå
ningen, men i övrigt är exteriören avsevärt förändrad. 

Invigning 26 november 
Man hade tydligen en ambitiös och kunnig arbetarstam av bästa kaliber, ty när 

skolstarten nalkades hösten 1883, var det klart, att man inte skulle missa många 
dagar. För säkerhets skull flyttade man terminsbörjan till den 17 september men 
redan den 10 :e hade man avsynat bygget. Till skolstarten hade också en ny vakt
mästare anställts för en lön av 500 kr/år: korpralen Johannes Lundqvist från 
Berg. Han �lev en kändis för många studentgenerationer såsom vaktmästare litet 
senare vid Ostersunds Högre Allmänna Läroverk. Kontraktsprosten i Brunflo 
P. 0. Fränden skulle förrätta den högtidliga invigningen av Nprra folkskolan,
men han var en upptagen man och kunde inte fullgöra sitt värv förrän måndagen
den 26 november.
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Naturligtvis blev invigningen en minnesvärd högtid för stadsborna. De syntes 
emellertid litet konfunderade av den nya folkskolans yttre, som man ännu inte 
hunnit förse med brädfodring och färg. Byggnaden som sådan var ocksa av litet 
ovanlig utformning, och sa fann folkhumorn sitt uttryck för den nya klocktorns
prydda timmerskap_elsen: Missionskyrkan fran Tanganyika! 

Jemtlands Tidning av den 27 november 1883 ägnade nästan en hel sida åt eve
nemanget. Enbart prosten Frändens invigningstal tog fyra spalter i anspråk. 
Han talade med utgång fran bibelorden: Huru vill man nu vishet finna, och var 
är rummet till förståndighet? Sitt inspirerande tal till de församlade slutade han 
med orden: Må visdomens och Nådens ande vila över detta nya lärohus! 

När festglädjen lagt sig, började vardagen. För att få tillräcklig värme till skol
salarna beslöt man skaffa "coques" (koks) till eldningen av de stora kaminerna. 
Vid entren till skolgården lät man sätta upp en gatlykta och för att skona de fina 
skolgolven från smuts begärde man en ordentlig grusning av Drottninggatan. Så 
kom den stora chocken. Sjutton platssökande skolbarn fick inte rum. Man hade 
för få skolsalar! 

En fullständig A-skola 
År 1884 är en ny milstolpe i folkskolans utveckling. Fr. o. m. höstterminen in

rättades nämligen en 6 :e-klass, och skolan fick en lärare för varje klassavdelning. 
"Norra" hade blivit en s.k. fullständig A-skola. Nyanställd lärare och skolföre
ståndare blev Magnus Lysen. Han fick omedelbart börja brottas med utrym
mesproblem. Klarast belyst blev platsbehovet av den förberedande klassen för 
folkskolan, där en enda lärarinna hade att undervisa 60 barn! Detta ledde till att 
man tills vidare nödgades utestänga alla barn, som ej var skrivna i staden. Folk
skoleinspektör J. Kjellin måste väcka förslag om byggande av ytterligare ett 
skolhus. Detta hade man redan tidigare planerat för den södra stadsdelen, men 
skolbranden 1881 satte brutalt stopp för de tankarna. Tills vidare fick man lösa 
platsbristen genom att ta skolans slöjdsalar i anspråk och flytta all slöjd undervis-
ning till några källarlokaler i en närliggande fastighet. 

Premiär för skolbarnsbepisning 
Sommaren 1887 fullbordades Norra skolan genom brädfodring och målning 

för en kostnad av 4.200 kronor och fick därmed den exteriör, som arkitekt Me
lander hade avsett. Detta år noterades i Östersund 660 skolpliktiga barn i åldern 
7-24 år och av dem var 385 inskrivna vid höstterminens början. I december må
nad startades i en bryggstuga nere i staden för första gången en skol barnsbespis
ning. Dess syfte var att under de kallaste vintermånaderna ge de fattigaste barnen
en närande måltid dagligen. En insamling för ändamålet gav 458:50 kr ocb där
med kunde man utspisa 50 barn. Denna bespisning flyttades 1913 till Oster
su1'._ds arbetsstuga vid Köpmangatan (nuvarande platsen för polishuset).

Ostersunds invånarantal ökade under åren 1870-1890 med 3.616 och nådde 
upp till 5.333. Detta innebar väsentligt ökat barnantal och 1890 beslöt kyrko
stämman låta uppföra en andra folkskola. Det blev Södra folkskolan, en tvåvå
ningsbyggnad i tegel för 62.000 kronor, som omsider invigdes den 28 januari 
1893. 
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Skolbarnsvaccinering från 1893 
Allmän vaccinering av skolbarn anbefalldes också 1893. Fördelningsläkaren 

0. Emil Warodell, som f.ö. innehade grannfastigheten till Norra skolan på ner
sidan av Gröngatan, drev igenom beslutet. Han hade under ett par år tidigare
haft ett styvt arbete med att begränsa en smittkopps- och difteriepidemi, som
slutligen tvingat honom att stänga skolorna för några veckor. På Norra skolan
fick inspektören och vaktmästaren litet bekvämare i bostadshuset, där man som
maren 1894 drog in vatten och avlopp. Det ökande antalet nybörjare pockade på
mer utrymme. Sommaren 1896 löste man problemet genom att i norra skolfly
gelns vindsdel inrätta två nya småskolesalar. Två år senare fick man göra likadant
i den södra flygeln. I skolans annaler finner man vid samma tid, att snickaren
E. G. Elfgren begärde en tidigare skolavgång för sonen Helge. Denne hade
nämligen fått en elevplats i Kungl. Norrlands Artilleriregementes musikkår här i
staden, en fram tidsplats, som den musikaliske gossen borde få chansen till. Skol
rådet beviljade avgången "för framtida väl".

Belysningen i skolsalarna hade under den mörka årstiden hitintills under åren 
hjälpligt fått klaras med fotogenlampor, men 1897 föreslog stadsingenjören E. 
Runeberg, att elbelysning skulle införas i skolorna. 

Man passerade sekelskiftet 1900 i en väl inkörd skolordning. Till eftertanke 
kan måhända stämma ett utdrag av 1899 års "Skol-Reglemente", dess § 19: 

"Barnen infinne sig i lärorummet på bestämd tid och ordentligt klädde; briste 
aldrig i vördnad för vad till sann gudsfruktan, allmän lag och fastställd ordning 
hörer; hörsamme villigt de föreskrifter och varningar, som dem meddelas; iakt
tage i sitt förhållande till jämnåriga och kamrater fridsamhet och välvilja; be
handle varligt skolans material och ersätte vad som genom deras förvållande ska
das, samt ställe sig f. ö. till efterrättelse, vad för skolan givna föreskrifter och ord
ningsregler bestämma." 

Inställd utbyggnad 
Östersund fortsatte att växa och invånarantalet var uppe i 7.000 strax efter se

�elskiftet. Nu ville man i tid gardera sig med ökat utrymme för undervisningen. 
Ar 1907 bestämde sig kyrkostämman för att bygga ut Norra skolan med en vå
ning. Genom kontakt med arkitekt Melander fick man ritningar till en utbygg
nad anpassad till den befintliga skolans arkitektur. Genom ombyggnaden skulle 
man få 18 lärosalar, skolkök och gymnastiksal samt fyra slöjdsalar och en vakt
mästarbostad. Man hade fått in anbud och köpt upp en del materiel, då bygg
nadsnämnden plötsligt satte stopp. Brandrisken skulle bli för stor. Arkitekten 
påpekade, att man på Djurgården hade en liknande skolbyggnad, som länge 
nyttjats utan våda, men byggnadsnämnden vidhöll sitt beslut. Kommitteleda
moten och redaktören Agaton Burman blev sa upprörd över att man omintet
gjorde ett i laga ordning fattat beslut, att han och ytterligare en ledamot avsade 
sig kommitteuppdraget. I stället för skolbygget ägnade sig skolstyrelsen åt en 
kampanj mot kaffedrickandet. Till skolbarnen utdelades 300 broschyrer med 
varning för kaffemissbruk. 

Inför 1910-talet hade en ny lag om skolstyrelser tillkommit, enligt vilken tre 
särskilda nämnder skulle finnas, nämligen för pedagogik, ekonomi och barna
vård. Ny vaktmästare vid Norra skolan blev Axel R. Fridlund. Överläraren fick 
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Idyll 1906 

Gården med Norra skolan i bakgrunden ger verkligen intryck av en idyll med 
trivsamma planteringar och ett harmoniskt, tomprytt skolhus med träprydnader 
under alla gavelnockar. T.h. skymtar uthusbyggnaden med "utetoaletter" och 
vedbodar. Bilden visar klass 4 B läsåret 1906-07 med läraren E. G. Lundin, som 
här hade sin första klass som nyexaminerad lärare. Bland eleverna finns Gustaf 
Otterström, Uno Hellström, Karl Eidem, Patrik Svärdfeldt, Irma Hammar
ström, Nanny A:son Ah/berg, Agnes Hedin och Dagmar Pettersson m.fl. Kortet 
finns i Stadsmuseets arkiv för närmare identifiering. 

för första gången en apparat för mångfaldigande av skrivelser. Skolan utrustades 
inför vintern med 10 famnar barrved, 500 hl koks och 300 hl antracit. Björkve
den kostade 16:50 kr/famn (1 famn = 2,83 kbm), barrved 12:75, koks 1 :75 kr/hl 
och antracit 3 :50 kr/hl. I skolundervisningen ingick även att lära sig odla och 
sköta ett trädgårdsland. Norra skolans elever hade sina koloniland uppe vid 
Björkbacka, men 1911 fick de sina övningsland ovanför den nya prästgården vid 
Artillerigatan. Folkskollärare J. A. Jonsson svarade för koloniundervisningen. 
Han bodde ute på Frösön och fick därför liksom skolbarnen från utkanterna ta 
med sig matsäck. Skolbarnen hade sina respektive korridorer som matsal, me
dan lärare Jonsson intog sin medhavda matsäck i vaktmästarens kök. 
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Koloniverksamheten börjar 1911 
Notabelt är också året 1911. Läroverksrektorn C. A. Hägglund begärde då 

ett anslag från staden på 1.600 kr till den sommarkoloni för skolbarn i Stjördal i 
Norge, som han tagit initiativ till. Med den summan kunde man hålla 48 barn på 
koloni i Norge och därtill 15 barn i Månsta, Näs, Jämtland. Denna koloniverk
samhet kom att ske i samarbete med Barnens Dag-organisationen, som genom 
sina arrangemang fick in medel till koloniernas drivande. För skoltandvården är 
året 1911 också en milstolpe. Då beslöt nämligen skolstyrelsen att inrätta en 
tandklinik i Södra skolan med tandläkare John Rosendahl som föreståndare. 
Kliniken öppnades den 17 oktober 1912. Det konstaterades, att tandrötan var 
mycket vanlig hos nybörjare. Endast 7 barn hade helt friska tänder, medan 5 
barn redan hade totalförstörd tanduppsättning. u sattes också den första tand
vårdspropagandan in. Småskolans barn fick alla var sin tandborste med träskaft 
och med uppmaning att borsta sina tänder varje morgon och kväll. Det lär ha va
rit intressant ett par dagar, sedan var borsten glömd. 

Skolan som förläggning 
Sommaren 1912 nyttjades Norra skolan första gången som förläggning. Man 

hade i Ostersund ordnat en riksskyttetävling med Jemtlands Skytteförbund som 
arrangör. De gästande skyttarna fick klara sig liggande i skolsalar på halmma
drasser på golvet. Från det till staden nyss inflyttade fältjägarregementet fick 
man låna erforderligt antal filtar. Man hade inte så stora pretentioner på logi på 
den tiden. 

För folkskolorna inrättades 1913 en särskild inspektörsbefattning. Till inne
havare av denna utsågs teol. och fil. kand. Gottfrid Högberg, bördig från Ge
tinge i Halland. Under sommaren detta år hade man premiär för inkvartering av 
skolresor. De första besökarna var en grupp på 35 barn från Fränsta i Medelpad 
och logikostnaden var 20 öre per bädd. 

Ett betydelsefullt steg i skolans och undervisningens utveckling togs 1914, då 
man kom med förslaget om införandet av ett 7:e skolår, en fortsättningsskola 
med handelsinriktad kurs. Det dröjde dock till 1916, innan det definitiva beslu
tet togs. År 1914 lät man också inrätta en s.k. särklass för svagt begåvade barn 
och vidare beslöt man att göra tandvården obligatorisk. För södra stadsdelens 
behov byggde man ut Södra skolan med en tredje våning för 33.500 kr. 

Antalet skolpliktiga barn i Östersund hade 1915 stigit till 1. 178 (608 gossar, 
570 flickor). Genomsnittskostnaden per barn och år vid skolan beräknades till 
71 :95 kr. Staden hade nu ökat till 9.620 invånare. Ofreden ute i världen (första 
världskriget) hade emellertid börjat kasta sin skugga över vårt land. Ransone
ringar hade införts och det var svårt få bränsle till skolorna. Fä}tjägarnas överste 
L. V. Rappe försäkrade sig om att under sommaren få disponera 8 skolsalar till
förläggning för en extraövning med landstormsmän och studenter. Norra sko
lans vaktmästare fick inkallelse till ett bevakningsförband i Storlien, men han be
friades, då fältjägaröversten ansåg det nödvändigt att ha honom kvar på skolför
läggningen. Inför höstterminens början 1916 hade samtliga klassrum försetts
med orgel. Det var den vanliga typen skolorglar utom i folkskollärare 0. By
ströms klassrum. Dit kom en ovanligare orgel, en s. k. munkorgel med olika re
gister. Byström var nämligen examinerad organist och ledde speciella sång- och
musikövningar även för de övriga lärarna.
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Trots dyrtid och materielsvårigheter kunde man vid Norra skolan år 1917 
på skolhusets vind framför klocktornet låta inreda en liten bostad om rum 
och kök, dit vaktmästaren fick flytta från bostadshuset. För inspektören inred
des även vindsvåningen i bostadshuset, men i stället fick han avstå ett rum till ex
pedition för skolans räkning. 

En tidsbild kring arbete 
Beträffande arbetsförhållandena började det emellertid kärva till sig ordent

ligt. Arbetstiden var onormal, den rörde sig periodvis om 14-16 timmar för 
vaktmästarna. Man hade inga tekniska hjälpmedel, allt skulle göras för hand. 
Det som särskilt tillspetsade situationen var vedeldningen. När man nu inte 
längre hade tillgång till fossila bränslen (kol och koks), så mångdubblades arbe
tet med tungsam vedsågning och vedklyvning. Veden från Bränslekommissio
nen var därtill mestadels sur och dålig, vilket naturligtvis försvårade eldningen. 
På begäran att åtminstone få en elektrisk vedkap kom bara ett bleklagt nej från 
skolstyrelsen. 

Man bör i detta sammanhang rädda undan glömskan, vad t.ex. vaktmästaren 
vid Norra skolan hade att göra enligt sin instruktion (från sekelskiftet): 1) att 
sköta allt renhållningsarbete för hela skolkvarteret både sommar och vinter, 2) 
såga, klyva och frakta in all ved till eldning av 16 stora kaminer och sedan överva
ka, att det blev varmt, 3) att dagligen utföra all städning med dammtorkning 
samt varannan dag företa våttorkning av alla golv, 4) att göra erforderliga repara
tioner. Vedkap, snöplog eller dammsugare fanns inte. Lönen kanske intresserar. 
Den var 1.000 kr/år plus 10% dyrtidstillägg. 

Vaktmästaren föreslog, att staden skulle överta den yttre renhållningen. En 
gårdskarl nere i staden, som skötte en hörn tomt, hade 25 kr/mån. Skolområdet 
motsvarade 4 sådana. Vad är det då som egentligen är min lön, frågade vaktmäs
taren i en skrivelse till folkskolestyrelsen. Den lämnade påpekandet utan avseen
de. I vedfrågan, där den tidigare inspektören C. Christensson understödde vakt
mästarens synpunkter, erkände skolstyrelsen, att han nog hade ett övermått av 
vedsågning. Han beviljades därför extra 100 kr/år tills vidare. 

Konfrontation vaktmästare-skolstyrelse 
Arbetstiden för att hihna med allt tog man ingen notis om. (Den s.k. 8-tim

marslagen kom inte förrän 1919). Men vaktmästaren stod på sig. Det fanns inte 
ens elektriskt ljus i uthusets vedbodar, där han ofta fick arbeta till långt efter 
midnatt. Vintertid måste han börja sitt arbete med att tända upp i kaminerna re
dan klockan 4 på morgonen. Följande svar på detta från skolstyrelsens förvalt
ningsnämnd var (in extenso ur protokollet): 

" .. . att vaktmästaren vid Norra hade så bra betalt, att han skulle åläggas all 
vedsågning och därest han ej hann med under terminerna kunde han ta sin fritid 
och ferierna till hjälp". 

Ett aktstycke att verkligen förvåna sig över!! Men det avspeglar den dåtida in
ställningen till arbetsfolk och visar oförmågan, kanske också viljan, att värdesät
ta arbetsprestationer. Följden av förvaltningsnämndens skrivelse blev, att vakt
mästaren vid Norra omedelbart sade upp sin anställning, vilket även vaktmästa
ren vid Södra gjorde. De hade båda kapacitet och kunnighet att klara sig gott ute 
i den allmänna arbetsmarknaden. 
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Rektor vid "Högre folk" 
Folkskolinspektören G. Högberg avgick 1920 från den befattning, han inne

haft sedan 1913, och blev nu rektor vid Högre folkskolan. I sitt arbete med 
folkskolans påbyggnad hade han som medhjälpare fått en skicklig pedagog, som 
1919 kom till Norra skolan nämligen Anton Svensson. Denne kom sedermera 
att som rektor efter Högberg överta ledningen av de skilda skolformer, som av
löste varandra under efterföljande decennier. Men om skolornas utveckling har 
rektor S"'.�nsson själv med ingående kännedom berättat i 1975 års upplaga av 
"Gamla Ostersunds årsskrift", till vilken vi alltså i detta avseende hänvisar. 

Såväl inspektörsbefattningen som bostaden efter rektor Högberg övertogs 
1920 av Nils Larsson, vilken som sin första uppgift fick att jämte skolstyrelsen 
utse plats för den planerade nya skolan i Odensala. Ny vaktmästare vid skolan 
blev maskinisten]. Edv. Frisk från Norderön. Trots en med hänsyn till dyrtiden 
uppräknad lön fann han redan från början renhållningsarbetet motivera en högre 
lön liksom bättre betalning för arbetet med vedhanteringen. Skolstyrelsen av
slog båda framställningarna och situationen blev den, att vaktmästaren måste 
skaffa sig sidoinkomster för att få ut nagot mera än bara tak över huvudet och ett 
knappt levebröd för sin familj. 

Nya "Norra" planeras 
År 1930 bestämde sig drätselkammaren för en generalplan för Östersunds 

skolor i syfte att göra dem fullt moderna med bl. a. värme och sanitet. För under
visningen i Norra skolan siktade man på en utökning till 21 lärosalar. Ingenjör 
Arvid D. Persson fick till uppgift att skapa en ändamålsenlig skolbyggnad med 
hänsyn till de skilda slag av undervisning, som där planerats. En betydelsefull 
hjälp hade han därvidlag av rektor Anton Svensson, som i den blivande övervå
ningen, där högre folkskolan skulle få sina lokaler, bl.a. planerade det naturve
tenskapliga allrum, som kunde nyttjas både för laborationer med 30 elever samti
digt och som bildvisningsrum. I den ombyggda skolans bottenplan skulle m;rn få 
9 klassrum, lärarrum samt vaktmästarebostad om 2 rum med kök och hall. Ovre 
planet avsågs för 9 klassrum med korridorer och diverse förvaringsutrymmen. I 
källarplanet skulle man efter utgrävning få plats för slöjdsal, tvämtuga, pann
rum, bränslerum, matkällare och materielrum. Genom installation av central
värme kunde man rationalisera bort den arbetskrävande kamineldningen. 

Byggmästare Lars Lindström svarade för om byggnadsentreprenaden mot en 
summa av 160.000 kronor. I april 1931 började man grävningsarbetet under 
skolhuset och när undervisningen slutat den 3 juni satte man i gång med att riva 
det fina klocktornet och sko!taket i övrigt. (En fråga: Var befinner sig nu torn
klockan? Har någon den i sin ägo? Den skulle tvivelsutan ha en given plats i 
Stadsmuseet). 

När höstterminen startade 1 september 1931 kunde alla klasser, som förut haft 
lokaler i skolan, i vanlig ordning börja sitt skolår. Under hösten klarade man se
dan ombyggnaden under den nu höjda takåsen och på nyåret 1932 fick högre 
folkskolan ta sina nya lokaler i anspråk och lämna det trånga utrymme man haft i 
Södra skolan. I källaren hade man ordnat med lunchrum för barn med lång skol
väg men viktigast var, att ombyggnadsarbetet också tagit sikte på att Norra skul
le kunna fungera som beredskapssjukhus i ofredstid. 
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Den 13 januari 1932 skedde den högtidliga återinvigningen av Norra skolan. 
Häradsskrivare E. E. Liven mottog i egenskap av stadsfullmäktiges ordförande 
skolhuset å stadens vägnar och folkskolestyrelsens ordförande kontraktsprosten 
G. Öhrstedt, som varit med i skolorganisationen alltsedan 1895, uttalade sin till
fredsställelse med den skolstandard man nu fått. Och det var ju gott och väl.
Men de som mindes det gamla stilrena skolhuset tyckte ändå, att skolan mist sin
charm. Det arkitektoniska hade onekligen blivit litet bastardbetonat, men arki
tekten hade ju sina givna föreskrifter. Han lyckades ändå bevara grundformen av
s�olhusbyggnaden liksom den ursprungliga fönsterutformningen i bottenvå
ningen.

Skolradio från 1945 

Överlärare i Östersunds skoldistrikt blev 1945 P. W. Tuveland kommande 
från en liknande befattning i Strömsund. Han kunde flytta in i ett helrenoverat 
bostadshus. I skolhuset installerades ett automatiskt rastsignalsystem och sko
lan fick därjämte en centralradioanläggning med högtalare i 11 klassrum. Vidare 
ordnade man där ett rätt omfattande filmarkiv för stadens alla folkskolor. 

År 1947 började kollektivavtalen slå igenom, vilket betydde avsevärt korrige
rade lönesättningar inte minst för vaktmästaren, som därtill fått en ny och vettig 
instruktion. För skolhälsovården anställdes en skolsköterska och vidare beslöt 
man om fri skolmateriel samt fria skolskjutsar och busskort för barnen. Två år 
senare infördes kollektiv olycksfallsförsäkring för skolbarnen för en kostnad av 
70 öre per barn. Efter nära 34 års tjänst trädde vaktmästare J. E. Frisk i pension 
1954 och hans efterträdare blev Harry Hansson, tidigare vaktmästare vid Södra. 
Nu ordnade man också med övergång till oljeeldning och för vaktmästaren stad
gades 24 timmars veckovila. Dessutom beviljades han timersättning för den 
traktorplog, som han använde vid snöröjningsarbetet. 

Sommaren 1955 tillkom en ny skolbyggnad på Norra skolans tomt. Genom 
rivningen av den gamla uthusbyggnaden med ved- och kolbodar m.m., som va
rit i bruk alltsedan skolanläggningens tillkomst 1882, fick man plats för det nya 
skolbygget. Det var närmast ett s.k. "barackbygge" ritat av arkitekt T. Klaren 
och omfattade 3 skolsalar med lärarrum och ett par smärre förvaringsrum. Kost
nad 90.000 kronor. Man var dock på det klara med att detta tillskott inte skulle 
räcka. Skolväsendet hade nu alltmer börjat växla in på nya banor och fordrade en 
vittgående om planering, som vi dock inte här har anledning att gå in på. 

När distriktsöverlärare P. W. Tuveland - titlarna ändras alltefter olika skol
organisationer - år 1957 gick i pension utsågs till hans efterträdare Ernst Nord
lund. Denne blev nu skoldirektör enligt nyaste ordningen från den 1 augusti 
1958 och skulle jämte två rektorer svara för skolledningen i staden. 

Sedan dess har utvecklingen på skolområdet gått med rasande fart och nått så
dana dimensioner som man nog inte ens drömt om på den gamla folkskolans tid. 
tid. 
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"Norra" i dag 
Mera nyordningar gjorde att skoldirektören redan 1961 måste lämna bostads

huset på Norra, där skolkontoret övertog alla utrymmen. När sedan staden 1971 
inköpte livenska villan i grannfastigheten flyttade skolkontoret dit och bostads
byggnaden nyttjades en tid som kårhus. År 1974 fick skoldirektör Nordlund sin 
pension och omdispositionerna på skolområdet rasade vidare. Bostadsbyggna
den vid Norra är återigen sedan 1978 nyttjad för organisatoriska ändamål, nu.för 
den nya tidens Kom-Vux-undervisning. Här fungerar Alvin Forsberg och Ake 
Glad som alternerande rektorer och undervisningen bedrivs i skolhusets södra 
flygel. Kvar från tidigare skolform finns en omgång lågstadieklasser i "barack
s kolan", medan två omgångar av mellanstadiet (klasserna 4-6) disponerar resten 
av stora skolhuset. Ny vaktmästare sedan 1978 är Kjell Larsson, som samtidigt 
också har lågstadieskolan i Karlslund på sin lott. Men så har skolvaktmästaren 
numera helt andra uppgifter och anställningsförhållanden än förr. 

Under större delen av de gångna 100 åren har Norra folkskola1:1 varit något av 
en centralgestalt, ett centrum, varifrån folkskoleverksamheten i Ostersund diri
gerats. I anslutning till dess historia har givetvis också en lång rad människor va
rit aktuella: lärare och "folk runt omkring". Men det är inte möjligt att i detta 
sammanhang närmare presentera ens de mest framträdande profilerna. De får 
rangeras in i en annan minneskavalkad. 

Nutida "en f ace" 

Norra skolans helpermanentade gård av 1982. I fonden ett år 1932 påbyggt skol
hus, strikt och fantasifattigt,Jöga minnande om arkitekt E. A. Melanders skapel
se av år 1882. T.v. ses inspektörsbostadshuset, sedermera helt sko/expedition. 
T.h. en 1955 uppförd sko/barack för att klara behovet av lärosalar. Då revs också
definitivt uthuset, som utgjort en pendang till bostadshuset i skolgårdsbilden.
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Ett skolmuseum? 

Inför orra skolans 100-årsjubileum får vi väl framföra förhoppningen, att 
skolanläggningens båda gamla byggnader kan bibehållas för framtiden. De bör 
åtminstone på något sätt få påminna om östersundssonen och arkitekten Adolf 
Emil Melander. Och skulle det stora skolhuset inte längre behövas för sitt egent
liga ändamål, så finns där utrymmen, som kan nyttjas på mångahanda andra sätt 
liksom det f. d. bostadshuset. Allt emellanåt framträder skilda föreningar och or
ganisationer med önskemål om lokaler. Här finns utrymmena. Man behöver sä
kert inte göra fler miljonbyggen för deras del. 

Man kanske också kan ägna sig åt den djärva tanken att här sk�pa ett skolmu
seum! De som arbetar för de kulturella minnena i samband med O tersunds his
toria är nog värda en hjälpande hand. Utrymmesmässigt och ekonomiskt har de 
hittills fått verka under knapphetens kalla stjärna. 

Nyligen har man målat om skolhuset. Någon har hittat på att det skall vara 
grönt. " orra" har aldrig haft den exteriörfärgen. Den gjorde sig bäst i sin vita 
färg, inramad av grönskande lövträd och häckar. Man har talat om att riva bo
stad huset. Gör inte det! Det tillhör den ursprungliga skoltomtsbilden. Skolba
racken däremot passar ej in och kan avlägsnas. Låt Norra skolan sta kvar som 
ett minne av den tid, då skolambitionerna hade helt andra grundförutsättningar 
än i våra dagar. 

Källshifter: Sockenstämmoprotokoll i Östersund 1821-1862, kyrkoradsprot. 1853-1883, kyr
kostämmoprot. 1877-1894, skolradsprot. 1853-1898, kyrkorådsprot. 1909-1935,Jolkskolesty
relseprot. med skriftliga handlingar 1911-1935. 
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Passagerarmotorbåten "RAN" på 
Storsjön 

Av Elis Sundström 

Jag vill här nedteckna några minnen som kanske, åtminstone för äldre läsare, kan 
vara av intresse för Östersunds- och frösöbor. 

Alltså, året var 1912, samma år som Vita Stjärn-linjens nybyggda, osänkbara 
stolta jätteångare S/S "Titanic", världens då största fartyg, på sin jungfruresa 
från Southampton till New York sjönk den 14 april efter en kollision med ett un
dervattensisberg utanför Newfoundland åtföljt i djupet av två tredjedelar 
(=1.513) av de ombordvarande 2.224 människorna. 

Vid den tiden trafikerade ett annat "fartyg", långt mindre, Östersundet i Stor
sjön, nämligen passagerarmotorbåten "Ran", som gick i regelbunden trafik 
tvärs över sundet mellan Östersunds kaj och bryggan vid dåvarande Aspnäs 
U tvärdshus, beläget i en "._acker park vid __ sjön ungefär mitt emellan en annan frö
söluog, "Framnäs", och Onet, där f.ö. Ostersunds Hospital just höll på att byg
gas. 

En sommareftermiddag stod i solskenet på Östersunds kaj en grupp väntande 
människor och såg ut över sundet där just den vita motorfarkosten närmade sig 
kajen. Med en elegant sväng gick den vackert byggda, smidiga mahognybåten in 
till sin kajplats nära hästbadstället invid Badhusparken. "Kaptenen", en gymna
sist i Högre Allmänna Läroverkets blå sammetsmössa med gymnasieföreningen 
Lyrans emblem och silversnodd, slog vant in backen, och med ett välkänt dovt 
morrande ljud lade sig båten perfekt mot kajen utan så mycket som en törn. 
Hopp-iland-grabben, kaptenens yngre bror - med realskolans svarta skärm
mössa av sidenrips - hoppade kvickt iland med trossen i hand och angjorde båten 
vid ett par pollare och ställde sig sedan nere vid landgången, dels för att ta emot 
biljetterna och dels för att vara damerna till hjälp ( det skulle vara så på den tiden). 
Ut ur kajutan och från båtens öppna utrymme strömmade ett tjog människor 
över landgång och trappa iland under stoj och skratt. Glädjen kanske delvis un
derbyggd av den goda punsch Aspnäs serverat. 

Sedan båten var tömd embarkerades den av de människor som väntat på kajen 
för utfärd: Efter avklarad biljettförsäljning och indragning av landgången ställde 
sig pojken som han brukat göra på akterdäcket och tog spjärn mot kajen med ena 
foten och sköt ut båten för start. Denna gång dröjde han dock litet för länge med 
att ta igen foten med påföljd att han ramlade ned och försvann i vattnet mellan 
båten och kajen. 

Brodern-kaptenen skulle just till att starta motorn och fara därifrån och där
med skulle pojke säkert ha drunknat. Men till all lycka hade en dam på kajen, 
dock utan att ha sett olyckan, tyckt att pojken försvunnit litet för fort från akter
däcket och ropade därför: "Men vart tog pojken vägen?!" Den äldre brodern 
sprang då fort till relingen och lyckades, när pojkens huvud stack upp för tredje 
och förmodligen sista gången, få ett grabbtag i kalufsen och drog upp honom. 

De båda "besättningsmännen" var mina äldre bröder, Petrus och Evald. Fast 
jag då bara var fem år minns jag ännu så väl när Evald kom luskandes hem alldeles 
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Motorbalen .. Ran .. minner gamla stadsbor 0111 sköna ,ommarfiirder ut till Frö,ön och Sand
viken

. 

dyblöt. Våra föräldrar var bortresta och jag tror det dröjde ganska länge innan de 
fick reda på vad som hänt. 

Motorbåten "Ran" liksom också Restaurant Aspnäs ägdes då av Erik Magnus 
Hallman, som hade inflyttat till stan från Hallen och bedrev en efter dåtida mått 
ganska omfattande grosshandelsverksamhet i bl. a. textilier och även stor handel 
med ved. Ehuru väl verksamheten med motorbåten och utvärdshuset torde ha 
varit ganska hobbybetonad, så tycks han ha omfattat den med varmt intresse och 
detta gällde alldeles särskilt motorbåten. Många gånger stod han själv på kajen 
och betraktade mysande båten och trafiken i stället för att vara på sitt kontor. 
Han behöll också båten långt in i sin ålders höst trots konkurser och avyttring av 
övriga tillgångar. 

"Ran" byggdes 1899 (el. 1898) på Hudiksvalls Varv. Den var en sjösäker båt, 
11 meter lång och var besiktigad för 20 passagerare. Den gjorde god fart och an
sågs vara en av de två då snabbaste motorbåtarna på Storsjön ( den andra hette 
"Eyron" och finns nog ej mer kvar). Själva skrovet var av kärnfura och över
byggnaden av mahogny. Motorn var en amerikansk marinmotor av märket 
"Kermath" och gav båten ca 8 i 10 knops fart. Enligt uppgift förvärvades båten 
redan år 1900 av E. M. Hallman men kom till Östersund och Storsjön först år 
1909, där den rätt snart insattes i trafik till Aspnäs. Den trafiken pågick mest un
der eftermiddagar och kvällar. "Ran" kunde därför också gå andra turer, bl.a. 
vid behov som förstärkare vid trafiken på Sandviken, och kunde även förhyras 
för vissa utflyktsresor. Det hände t. o. m. att båten användes för bogsering av 
vedpråmar, ehuru Hallman för detta ändamål även hade en liten bogserångbåt 
vid namn "Aspnäs". 

När tillfälle så bjöds hände det att förenämnda "Eyron" och "Ran" kappades 
om vem som var snabbast och resultatet blev oftast oavgjort, men någon enstaka 
gång lyckades dock "Ran" avgå med segern till stor förtjusning för besättning 
och påhejande passagerare. 

Att "Ran" var en av attraktionerna vid kajen och på Storsjön framgår av att 
den väckt så stor uppmärksamhet, att (enligt ångbåtsskepparen Gustaf Modig) 
man t.o.m. sjöng om den på nyårsrevyn 1908 (eller möjligen 1910). Enligt nu
mera framlidne Modig hade sången följande text: 
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Av Fan har "Ran" stört folk på Västervik 
Ja, ni har väl hört lurens rent fasansfulla skrik 
Man tog och protestera 
men tror ni det genera. 
Kapten så glad i sinn 
sa' det gör ingenting. 

(Luren var båtens siren. Västervik var ett sågverk på Frösön med personalbo
städer). 

E. M. Hallman var känd för att vara väldigt försiktig, ja rentav snål och öns
kade helst slippa några utgifter för sina anställda om det gick. 

När så min bror ( den yngre av dom), som var hopp-iland-grabb och biljettför
säljare, frågade Hallman om han kunde få litet betalt för sitt arbete svarade Hall
man: "Betärrtt (betalt)! Du får ju ååk gratis!" 

Vid tiden för första världskrigets utbrott upphörde verksamheten vid Aspnäs 
utvärdshus och i samband därmed trafiken med "Ran" som då drogs upp och 
upplades på stranden vid Aspnäs. Hallman flyttade till Stockholm och båten låg i 
många år utan vård och tillsyn och sjönk allt djupare ned i sanden och gyttjan. 
Att den klarade detta utan att börja ruttna måste nog tillskrivas det förhållandet 
att den var byggd av mycket bra material. 

Våren 1929 ( el. 1930 ?) återvände Hallman plötsligt till Östersund över en 
sommar. Han lät flytta över båten till stranden vid "Gamla belysningen", alltså 
ungefär där vintervägen från stan går ut mot Knytta. Han lejde folk som höll på 
och reparerade båten mest hela sommaren. Arbetet leddes huvudsakligen av en 
snickare Ziden från Frösön. Hallman stod dock bredvid såsom en kontrollant 
mest hela tiden med undantag bara för då han gick och åt. Vad Hallman hade i 
tankarna med denna rehabilitering av båten är väl svårt att säga. Delvis var det väl 
nostalgi, men man fick nog också det intrycket att han älskade båten så högt, att 
han inte kunde lida att se att den skulle vara i misär. 

På sensommaren återvände Hallman till Stockholm där han efter ett par år av
led. Vid auktionen efter Hallman 1934 inköptes båten av dåvarande chefen för 
Östersunds sjukkassa, Olof Toresson, och efter några år övertogs den av dennes 
son John Toresson, som lät sätta in en ny Volvo-Penta motor som gav båten 13 
knops fart. 

1964 �_vertogs "Ran" av 1 :e reparatören vid SJ John Henry Hedman, Skolga
t?n 40, Ostersund. Båten, som nu har en något tillbyggd överbyggnad, ligger i 
Ostersunds båthamn, där den alltfort, trots sina över 80 år, gungar lika stolt på 
Storsjöns bölja som förr. 
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Ur Östersunds Stadsarkiv 

Fortsättning av Borgerskapets protokoll tolkade av 
Arne och Helga Öh berg. 

Pag. 976 1829 Mäns Persson i Odensala tillböd att låta den haga stå som frångår torpet 
ifrån inspectorn Holmbergs lott fram till landsvägen så wähl som efter 
landswägen och ned omkring - samt kring Minesgärdet emot utbyte från 
den haga staden äger kring Göfviken och dät efter dät wärde som synemän 
kunna finna billigt efter värde ärsätta, på en eller annan sida. 
1l wid samankomsten d. 29 Maij afslogs <lätta project af de äldsta 1l.

2:o Direct. Wikström begärte, att wi skulle holla samankomst härstädes med 
Odensalaboarna till öfverenskommelse om skifteshagen i millan staden och 
dem om frcdaksafton klockan 5. 

Pag. 977 1829 Maij d. 29 kl. 5 på eftermiddagen. Efter dircctör Wikströms begäran samla
des stadens äldsta att höras och öfverenskoma med Odensala om skiftesha
gen imillan hvarsannars ägande skog och ägor, sedan staden nu blifvit skild 
med dem. Då från Odensala infunno sig: ordningm. Eric Ersson, bond. 
Måns Perss., Olof Byström och Sven Jonsson 2lsamt hr direct. Wikström2l 

och å stadens woro de äldsta och undeneknad ordförande. -

Pag. 978 
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Öfverenskoms att för i åhr stänger Odensala ifrån Piparmyrsved 2löfra 
hagen2J hälften emot och svarar staden från knäet i Göviken nedra halfva 
2lhagen emot3l efter beräkning - men den skifteshage som börjar från knäet
till Åhs skifteshagen mötes afvstänges efter tunnlandsta!et äfven i åhr och 
detta så fort skje kan efter wåranden. Wid Röda grinden mot Odensala tager 
staden på södra •lsidan åt sjön 21sin haga2l och Odensala resten, hvilken haga 
godtjöres af den haga wi förut egt up åt Tortansmyran, och Sjöbryggan på
lagas gemensamt, upläst och godkännes. Östers. d. 29 Maij 1829 

Observ. eller NB förändrades så, att staden nu underhåller Röda grinden 
och Odensala för Sjöbrygan, vilket medgafs�l, intygar 

Sam Perman 
P. Wikström, Eric Ersson, Mäns (bomärke) Pehrsson, Olof Byström, Sven
(bomärke) Jonsson.

1829 d. 23 Junii war pålys1 enhällig samankomst, då följande ämnen förehaddes. 

1 :mo uplästes mina ansökningar till Konung!. Befallningshafvande om motståän
de förenings rätta begagnande eller förstånd och om afradsskogens hägnan
de äfven af motsvarande grannar äfven i Åhn. 



Pag. 979 

Pag. 980 

Resolweras att en 4 roo •>haga bör dagen efter midsomardagen af alla som 
äga lotter mot Odensala upstänga en stadig och försvarlig rohaga till före
komande af nedbrytning och skada. 

2 Hagen uti Göviken kan bäst användas kring fäbolandet i Ranåsen, wilket al
la medgofvo. 

3 Fårens ägare bör efter föreskrift bortföras af sin ägare till att sedan kunna in
taga alla dylika obodna gäster, då dageliga klagomål hörs. 

4 Skifteshagorna böra efterses och vad som felas hjelpes och Landsvägen, Rö
da Grinden flyttas och w:lr haga, som utgör hälften fran Röda Grinden till 
sjön mot Sjöbryggan hjelpes, samt om n:lgot finnes fehl wid begrafnings
platsen hjelpes s:1 på ... 7l som gärdesgård. 

Beslöts att genom dagsverkskarlar låta upstänga hagan emot 4 sk Rgs fam
nen sedan den blifvit synt. Röda Grinden flyttas till Björkboms lott där ga
tan går neder och best s Rdr 2 Rgs för flyttningen. 

Landvägen bör ist:lnd sättas och åtog sig uhrmak. Nordlund för Rdr I Rgs; 
dässa medel godtjöras af stadscassörn och sedan debiteras stadens innevån. 

5 Den bro som är fehlacktig vid Sjögatan bör genast i stånd sättas af sadelm. 
Björckman, direct. Wikström, major Stjernfeldt hvilket alla nu påstode 
skulle skje som andra tomtägare nödgas göra för sina tomter. 

6 Ljungberg ålägges att göra truma nedan han kåhlhage emot MlSahlstedt och 
flera deltagande. 

7 Bräder som förut woro öfverenskomna till 9lkyrkan och prästhus9> bör nu
anskaffas genom beting och har fabriqvör Fjellman lofvat emotaga dem och 
af Cassan genast få ärsättning. 

8 Smeden Lindström som är sjuklig, och kakelmakarn Branting gamal, och 
därföre beslöts enhälligt att skaffa 2 :e i stället. 

9 Geterskan bör nu geta, såväll söndag som onsdag till haga hinner stängas 
upp. 

10 Tall Britta bör åklagas och fördrifvas från staden, då hon icke gjort staden 
ingen 10> gagn och dässlikes alla tjänstejon, som icke efter tjänstejonsstadgan 
fins 1 1>hos husbonde 11> hon skall genast inställa sig hos sin husbonde eller
anklagas för skjör ... 12> efter lag. 

t t Anmäl tes att då nu kyrckan skulle tvättas, att de tjen tepigor, som hafva 
barn eller haft skulle som förut brukligt warit tvätta Ul knotade de och en 
dehl skyllde att de lofvat bort sig, men som nu wid tillkänna gifvande häraf i 
samankomsten Beslöts enhälligt att då dässa efter tour p kallas för tadens 
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räkning, borde inställa sig och fullgjöra hvad dem föreskrives eller skaffa sig 
cautjon för sig och barn att de icke falla staden till last och tills widare begag
na sista bänken på wänstra handen i kyrckan, skulle de glöma detta, så bör 
kyrkväcktarn påminna dem. 

12 Brandwakten kunde icke få förökelse utan om Moberg längtar härifrån, kan 
Mjellman antagas istället med enahanda willkor. 

13 En grinda åt Åhswägen bör upställas att hindra kreaturen i förtid gånga, där 
bäst synas. 

14 Utsättes dag till hagadelning mot Odensala och emedlertid efterses att häs
tar icke gör skada ehuru kona getas. 

Pag. 981 

15 

upläst och wärkställes intygar 
Sam Perman 

Transport 

Transport, men uptogs nedanståände ämnen. 

Auctjon på embetslotterna efter wissa års bruk för den gärdesgård som mås
te upstängas "lutan millanhagor''l - N 19, 20, 21 med skogsrrackten nära 
Thelbergs lott inropades af hr landssecretern Winrer för 7 år, att lämnas i 
godt stånd. 

22, 23, 27 med skogstrackten från Åhn och framåt i proportjon inropades af 
hand!. Stad in på 6 åhr. Nu följer N 28, efter slaget, tillföll Hr landssecretern 
Winter på 5, nyttjanderätten beräknas från 1830, men är var inropare skyll
dig svara genast motstötande grannen. 

Inropades de 2 :ne tomter waruti inspect. Holm berg innehadde, emot aren
de af Hr landssecreter Winrer för Rdr 4-24 Rgs "lför i år. 1•J De 3 :ne nedra 
ståände embets 15l tomt af garfvarn Thelberg med Rdr 5-36 sk. Rgs. 

16 Uplästes guldsmedsgeselln Nelldahls ansökning att bliva guldsmed, hvilket 
medgafs enhälligt, men bör han söka conrrolsrättighet. 

17 Upläst hand. Stadins ansökning om ärsättning för den bäck, som går genom 
hans lott i myran genom tillökning af nedan stötande jord, då hr landtmät. 
Jonsson icke utbrickad densamma å cartan. Beslöts att hand. Stadin skulle få 
äganderätt ända till sjön, intill däss gatan kan koma i fult stånd eller högst 20 
åhr men sedan beständigt honom tillhörig. 

Pag. 982 18 Upstäldes nyttjanderätten med de 20 tunnland, som fins på kartan. Beslöts 
att nyttjas till gemensamt bete för kreaturen årligen. 

Godkännes 
Sam Perman, E. G. Thelberg, A. Andersson, 01. Lindström, H. G. Björc
kebaum, Grels Alsen, E. Stadin, J. Söderlund, Er. Nordlund, L. Sund
ström. Tillika bevistade hr. landssecret. Winter hela samankomsten från 
början till slut och tog dehl i alt som förehaddes 

intygar 
S. Perman.



1829 Julii d. 3 woro de Äldsta kallade att lämna utlatande på Ociensalaboarnas 
ansökning om vite af Rdr 2 Banco för varje häst, Rdr I för hornboskap och 
24 sk. sama mynt för varje fåhr, emedan de besvärat sig i Kongl. Camercol
legium öfver Landshöfd. embetets utslag på wår ansökning om rätta för
ståndet om stängsellskylldigheten för Östersund mot Odensalaboarna och 
öfverenskoms, att 3 :ne ledamöter skulle besiktiga de upsatta gärdesgårdar
na, förklarade att å båda sidorna af gatan woro upstängda af de mästa med 
hag och få med 4 ro haga, endast felades pa vår�> sida för Rödeen och Li
ström som hr past. Ock lund lofvade i dag lata upstänga, men på Odensalasi
dan af hr. direct. Wikström, likvähl war wirke framfört till stängningen. 

Pag. 983 d. 6 J ulii blefo genom utskrifning tillstälda Borgerskapet enhälliga beslut att
war och en skulle ansvara för de broar öfver rännillor, som gå genom deras
tomter, utom den löpande bäcken genom staden som hitils, således blef fru
majorsk. Stjernfeldt, direct. Wikström, och sadelm. Björkman underättade
härom, för den bro, som är fehlacktig nedom deras tomter at snart låta laga
den.

Sama dag äfven som snick. Ljungberg att skaffa trumma från däss kåhlhage 
öfver gata till mot varande. 

1829 Juli i 13. Påskrifvit för hamn. Söderlund, dagsverkkarln Pehr Erss. och snic
kar Sundström att af hr stadscass. Hedel få betalt för gjort arbete efter Bor
gerskapets beslut. 

J ulii 20 tillskrifv. Eric Erss. i Odensala att låta bortföra deras får från staden, 
sedan wåra egna äro borta, nu för 2 :dra ggn, och tillsägas att de under ande
tiden skall förvaras på deras träda. 

1829 J ulii d. 25 woro de Äldsta samlade att höras öfver Frössöboarnas förklaring 
på wår ansökning hos Lands. Höfd. Embetet att förmå dem till deltagande i 
gärdesgards upsättande kring afradslandet i Torråsen. 

1 :mo Beslöts enhälligt att skicka bud med inlaga till Herr Revisjonssecretern Po
ignant, med anmälan af de handlingar, som anga detta ämne samt carta med 
mera för att få föreskrift wad som skall blifva oss till rättesnöre i en framtid. 

2:o uplästes utdrag af protocollet som blifvit utskrifvit och medelat Björkman, 
T. Wikström och majorsk. Stjernfeldt, snick. Ljungberg- och skall tillstäl
las Mamsell Lindström ett dylikt.

upläst ärkjänner 
Samuel Perman 

J. Sam. Biberg, Eric Söderberg, Eric Fjellman, P. Wallberg, J. Söderlund,
A. Andersson, 01. Lindström, J. Svensson.

1829 Julii d. 31 war pålyst samankomst till bortarende af de wanliga slotteren sås
om Björnmyran, Ranåslägden, Wargmyran och Svensmyran, sedan Frös
söboarna redan slagit dem, och efter cartan af Lind tillfallna ägolotter. Här
vid förekom olika meningar, såsom hand!. Stadin, sadelm. Allsen, smeden 
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Pag. 985 

Lindström och skrädd. Wallberg, vilka ansogo saken wara orätt då carta och 
kungörelsen d. 1 febr. icke äro med några klandrade bevis styrkta för någon 
domstohl, däremot ordförande, garfv. Thelberg 16

' ansogo rättare att nu
bortarändera dem till dem till stadens förmon än att då de så få nu ligga 
obrukade. si Dässutom woro icke flera än 8:ta samlade som icke wille gifva 
något arende och wid upläsande ärböd garfvar Thelberg Rdr 10 Banco 
17>men utan Borgerskapets vidare hörande åtog sig resico och ansvarar un
derteknad för eget tillgrep.

E. G. Thelberg17l 

1829 Sept. d. 3 woro de Äldsta samlade att höras öfver Gene. "'Tullstyrelsen ut
slag att Östers. stad ålägges holla rum för T ullkamarn och waktstuga här
städs utan fråga om widare skjel. 

I :mo efter upläsande af de handlingar, som rörer <lätta ämne stadnade de närva
rande i följande öfverenskomelse att å nyo insända wår böneskrift som förut 
är författad, då de aldri hört eller förr vetat att den samma blifvit nedlagd. 
Wad skall man då hafva att wänta för recomendatjon till stadens upkomst 
hädanefter om dylik händelse icke komer i dagen; 15'in till däss 15' Kongl.
Maj :st sådant kan befalla genom utslag hafva wi ingen undflyckt att und
komma ärlägga den acorderade hyran till Bräckberg Rdr. 16 Banco årligen 
för rum till Tullkamare och wacktstuga. 

Pag. 986 2:o uplästes wad nu bör åtgöras med Forslund att han bör stämmas för denna 
handel och vid tinget förnekas efter Borgersk. enhälliga beslut ... isi för 
wissa ordsaker skuld. 

upläst och godkännes af 
Samuel Perman 

Eric Fjellman, Olof Lindström, Er. Söderberg, E. G. The I berg, Pehr Wall
berg. 

NOTER 

I) Senare inskott med mindre stil. 
2) Inskott mellan raderna.
3) De båda efterställda "emot" synes här vara använda i den nu föråldrade

betydelsen "ungefär".
4) Osäker läsning p.g.a. bläckplump och ändring; kan även tydas som

"nedra".
5) Nederst på sidan 977 står utan inskottstecken följande, delvis oläsliga

mening: "N. B. Skulle någon förändring i ofvanstående lag!. skje står
det öppet ... "

6) "Ro(a)" kallas den vågräta stången i t.ex. en hässja eller gärdesgård.
"Haga" kan ha betydelsen "gärdesgård, hägnad". "En 4 roo haga" 
skulle då betyda ett stängsel 4 roor eller vågräta stänger högt. 



7) Oläsligt ord. 
8) Osäker läsning p.g.a. bläckplump.
9) Skrivet ovan raden, delvis oläsligt.

10) Dubbel negation, som förrycker meningen.
11) Överstruket, men synes nödvändigt för sammanhanget.
12) Oläsliga bokstäver.
13) Osäker läsning; ordet inklämt mellan raderna.
14) Skrivet mellan raderna utan inskottstecken.
15) Osäker läsning.
16) Här följer i originalet som översta rad på pag 985: "glasmäst. Åström

sade ingenting" samt överstruket: "och sadelmakar.". Då denna rad
inte låter sig inordnas i meningen på detta ställe, har den uteslutits i den
löpande texten.

17) Detta avsnitt synes vara tillskrivet av någon annan än Perman (väl san
nolikt Thelberg), vilket kan förklar:i det bristfälliga sammanhanget
med det föregående. Ordet "tillgrep" föregås i originalet av ett tydligen
felskrivet "till".

18) Oläsligt ord. 
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Årsmötet 1981 

Under sedvanliga former öppnades och leddes årsmötet den 23 oktober 1981 av 
Föreningen Gamla Östersunds ordförande Lars Herlitz. Antalet nyinvalda 
medlemmar var denna gång ovanligt stort: 29. De hälsades välkomna liksom 5 
hedersledamöter och några särskilt inbjudna. Sedan minnet av de sedan föregå
ende årsmöte avlidna ägnats en tyst minut, vidtog de egentliga förhandlingarna. 
Årsberättelsen, publicerad nedan, upplästes och lades till handlingarna. Skatt
mästaren Sven-Ivar Nordin redogjorde utförligt för föreningens ekonomiska 
ställning, och han och styrelsen i övrigt erhöll efter uppläsandet av revisionsbe
rättelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Valet av ordförande, sty
relsen i övrigt, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter, revisorer och deras 
suppleanter gick detta år ovanligt snabbt, då samtliga omvaldes. 

Den enda övriga fråga av betydelse som avgjordes var ett beslut om höjning av 
årsavgiften från 30 till 40 kr. 

Som vanligt hade föreningen under året mottagit en hel rad värdefulla gåvor. 
Ordförande Lars Herlitz redogjorde speciellt för några av dem. Se sammandra
get av den till årsberättelsen bifogade förteckningen över gåvor till föreningen 
1980-81 ! 

Det var utan tvivel tacknämligt att årsmötesförhandlingarna detta år gick så 
snabbt, så att det blev tillräcklig tid för direktören i Svenska turistföreningen 
Ha/var Sehlins innehållsrika och lysande framförda "kåserande" föredrag över 
ämnet: "Min lilla stad- Ostersund på 1920- och 1930-talen". Drygt 15 år av sitt 
liv hade Sehlin tillbragt i Östersund (åren 1920-35). Staden hade det förstnämn
da året ca 13.400 invånare, det sistnämnda ca 15.000 invånare. Det var alltså en 
lagom stor småstad, som enligt föredragshållaren gav en god miljö att växa upp i. 

Familjen, far och mor och fem barn, flyttade in i april 1920 och fick sin första 
bostad i morfaderns och morbroderns hus, Skolgatan 13 o. 15 i stadsdelen 
Odenslund. Fadern, den kände prästen och s�olmannen, riksdagsmannen m.m. 
Carl Sehlin, hade tidigare bott och verkat i Ostersund men lämnat staden 1913 
för att tillträda en befattning vid de s. k. Sunnerdahlska hemskolorna utanför 
Stockholm, men han trivdes inte där. Norrlänning som han var längtade han till
baka till Jämtland. 

Trakt en kring Skolgatan 13 o. 15 var i början på 1920-talet mycket lantlig och 
fridfull. Mellan fastigheterna fanns en gräsgång, där det kunde hända att en ko 
gick och betade. Den angränsande Frejagatan, där stadsbebyggelsen då närmast 
slutade, bestod av uppkörda hjulspår. 
.. I närheten låg dels Röda skolan, folkskolan, och Vita skolan, småskolan, f.d. 
Ange gård och en tid tingshus. Där inspelades en film med de kända danska ko
mikerna Släpvagnen och Fyrtornet: Polis Paulus Påskasmäll. 

Nerifrån den stensatta Brunflovägen kunde man ibland höra hur artilleriet 
(A 4) dundrade förbi med sina kanoner. Ambulansen, en hästdroska förspänd 
med två hästar, kom då och då körande i flygande fläng. Man kunde uppfatta 
den som ett "dödsekipage". 

Vid 7-tiden på morgonen, då Halvar Sehlin satt vid sin morgonchoklad och åt 
knastrande hårdbröd-smörgås, bra som väckare, ljöd ångvisslan från järnvägs
verkstaden, varefter de många järnvägsverkstadsarbetarna, var och en med en 
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unicabox, strömmade ned till verk taden. För Halvar var det att hasta till skolan, 
en gångväg på ca 1 km. Om man skulle hem på frukostrasten, blev det samman
lagt 4 km. 

I södra folkskolan hade Halvar Sehlin bl.a. Amanda Lundin som lärarinna. 
Hon höll ordning och reda. 

Sedan blev det läroverket. Småklasserna hade gymnastik i det gamla läro
verkshuset "Sapientia Duce" under ledning av majoren Sixten von Schoting. 
Han var i strängaste laget och använde ofta sitt ridspö, om inte pojkarna an
strängde sig tillräckligt. I de högre klasserna fick Sehlin en helt annorlunda gym
nastiklärare i Carl Gustaf Vingqvist, själv elitgymnast och med i den svenska 
gymnastiktruppen vid 1912 års olympiad. 

Läroverket hade på 1920-talet ca 500 elever med två paralleller i realskolan: A
are och B-are. Varje dag var det morgonbön, bl.a. under ledning av adjunkt Sö
derberg, kallad Sing-Sing för att han varit lärare vid en fångvård __ anstalt. Efter att 
ha nämnt "Piller" (adjunkt Ellerstam) och "Potifar" (adjunkt Ohrström) uppe
höll sig Sehlin sedan mest vid Josef Danell och David Cederberg. Den förre var 
nog så sträng i geografi- bl.a. kunde han, när han ilsknade till, lugga genom att 
vrida håret vid örat, - men som bibliotekarie i skolbiblioteket på vinden var han 
vänligheten själv. 

För teckningslärare David Cederberg fick man på höstterminen börja med att 
teckna ett höstlöv. Sedan kunde man få en uppstoppad fågel till förebild. Ceder
berg kunde då slå sig ned i bänken och rätta till teckningen av kvisten som fågeln 
satt på. Nästa gång rättade han till fågeln för att den inte skulle sticka av mot den 
bra tecknade kvisten. 

Om man ville låna andra böcker än dem som fanns i skolbiblioteket, kunde 
man vända sig till Jämtlands bibliotek, där man blev betjänad av Elin Kardell, 
fosterdotter till lektorn och bibliotekarien Sven Johan Kardel!. Hon försvann i 
slutet på 1920-talet till Amerika, där hon gifte sig med en dansk professor, an
ställd vid universitetet i Berkeley i Kalifornien. Halvar Sehlin besökte en gång, 
1952, paret Max och Elin Petersen i deras hem i Berkeley, där det bl.a. fanns en 
tavla med jämtlandsmotiv av Bernhard Önstad på väggen. Elin Kardel! förklara
de då, att hon inte ville fara hem till Jämtland och Östersund på ett besök. Hon 
ville minnas landskapet och staden som de såg ut då hon lämnade dem. Livet är 
de dagar man minns! Evigt ejes ku�. det tabte! 

När det gällde 30-talsidrotten i Ostersund, så var Q_lle Hallberg hjälten med 
sina 7,54 i längdhopp, tätt följd av Nils H. Lundgren. Ostersund var ju en skid
metropol, och nu började också utförsåkningen med Sigge Bergman och Olle 
Rimfors. Det var stäm ut och stäm upp i den legendariska Gustafbergsbacken. 
Vid påsk var det skolungdomens fjällfärder, redan tidigt inledda av den brede 
adjunkt Nordström. 
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Årsberättelse 
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1980-1981. 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Lars Herlitz, ordförande 
Bengt Pålstam, v. ordförande 
Sven-Ivar Nordin, skattmästare 
Nils Uhlin, intendent 
Hans J acobsson, redaktör 
Lennart Westerberg, bitr. redaktör 
Sven-Erik Tornving, sekreterare 
Suppleanter: Gunnar Nilsson (klubbmästare), Arne Eskilsson, Olof Orvegård. 
Revisorer: Åke Andersson, Stig Nillbrand. 

Revisorssuppleanter: Hadar Dahllöw, Kjell Wahlström. 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträ

den. 
Föreningens årsmöte hölls traditionsenlig,t på stadens födelsedag den 23 okto

ber i f.d. stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Arsmötet bevistades av 155 medlem
mar. Efter mötesförha��lingarna talade föreningens hedersledamot Robert 
Berghagen över ämnet "Ostersund som utställningsstad" och funderingar kring 
200-årsdagen". Vid den efterföljande gemensamma supen på Temperance, som
samlat_ett 100-tal deltagare, gav Carl Hållstedt några glimtar från "Det glada 30-
talets Ostersund ".

I anslutning till årsmötet visades i stadsmuseet de gåvor föreningen erhållit 
under verksamhetsåret 1979/80. 

Stadsmuseet har den 22 juni-23 augusti dagligen hållits öppet för allmänheten. 
Förd besöksstatistik utvisar att antalet besökande under denna tid utgjort 918. 
Under övrig del av året har besök av skolklasser m.fl. kunnat ordnas efter över
enskommelse med intendenten. Med ledning av museets besöksliggare kan anta
let besökande under denna tid uppskattas till cirka 200. 

Under öppethållandet har på den under fjolåret anskaffade utrustningen kun
nat visas ett non-stop-program med beledsagande text. Bildserien har utvalts 
och tal och text åstadkommits av Lennart Edström. 

Några medlemmar av styrelsen har haft ett sammanträffande med represen
tanter för länsmuseet, varvid möjligheterna till ett vidgat samarbete mellan för
eningen och museet diskutera.�s, bl.a. önskemålet att påbörja arbetet med upp
teckning av hågkomster från Ostersund. 

Under det gångna året har Östersunds kommunstyrelse tillsatt en jubileums
kommitte för firandet av stadens 200-årsjubileum 1986. Föreningen företräds i 
kommitten av ordföranden. Arbetet har påbörjats i och med att kommitten i maj 
1981 hållit sitt första sammanträde, därvid bl.a. diskuterats hur arbetet med ut
givande av ytterligare avsnitt av Östersunds stads historia skall bedrivas. 

Intendenten har i likhet med tidigare år i betydande utsträckning tillhandahål
lit bildmaterial och lämnat uppgifter ur föreningens samlingar till myndigheter, 
institutioner, företag och enskilda personer. Föreningen har sålunda under 
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verksamhetsåret kunnat bidraga med underlag och material till exempelvis Ös
tersunds kommun (Kommunkansliet, Brandkåren, Fastighetskontoret, Teknis
ka kontoret), Idrottsföreningen Kamraterna, AB Jämtlandsbuss, SJ Kundtjänst, 
Östersund, Länsmuseet, Östersundsavdelningen av Sveriges Pensionärers riks
förbund. 

Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. 
Under det gångna verksamhetsåret har rivningslov begärts för bl.a. följande 

fastigheter: 

Rådmannen5 
Stg922 
Stg255 A 
Skjutbanan 4 

Prästgatan 3 
Allegatan 9 
Sollidenvägen 2 
Storgatan 52 

enfamiljshus och garage 
flerfamiljshus och uthus 
mässhall 
gårdshus, flerfamiljshus 

Föreningen har låtit fotografera dessa fastigheter i den mån de inte tidigare 
funnits i föreningens fotografiska samlingar. 

Föreningens fyrtiofjärde årsskrift utdelas vid årsmötet. 
Under året har av Lennart Edström upprättats register över föreningens års

skrift 1971-1980. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 
Under tiden 1 oktober 1980-30 september 1981 har följande medlemmar avli

dit: 
3 okt 1980 
4 dec 

17 dec 
28 dec 
1 jan 1981 
7jan 
3 febr 
Smars 

27 april 
31 maj 
21 juni 

5 juli 
17 sept 

Bilmekaniker Gustaf Öberg, Östersund 
Riksbanksvaktmästare �agnus Nilsson, Östersund 
Kamrer Lennart Staaff, Ostersund 
Överförmyndare Ragnvald Mod_igh, Östersund 
Arkivarbetare Sture Bergholm, Ostersund 
Överläkare Ian Lundholm, __ Norrköping 
Frisörmästare Olle Lund, Ostersund 
Skolvaktmästare Folke Vi berg, Östersund 
Distriktsåklagare Anders J (?_nsson, Östersund 
Köpman Fritz Pettersson, Ostersund 
Förvaltare Oskar Ericsson, Johanneshov 
Kassör Nils Andersson, Frösön 
Förvaltare Axel Johansson, Östersund 

Vid föregående årsmöte invaldes 21 nya medlemmar i föreningen. Föreningen 
har den 1 oktober 1981 457 medlemmar. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till 
revisionsberättelsen. 

Östersund den 23 oktober 1981 

Lars H erlitz Nils Uhlin Sven-Erik Tornving 
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Förteckning över 
INFLUTNA GÅVOR 

1980-1981 

Sammandrag av fullständig givareförteckning och specifikation: 

Gerda Andersson, Östersund; Gunnar Andersson, do; Jan Andersson, do; Ake Andersson, 
do; Arbetarrörelsens arkiv, do,; Olga Björkegren, do; Ingeborg Collin, Frösön; Torsten Fast
borg, Sundsvall; Erik Horneij, Östersund; Carl Hållstedt, Frösön; Christer Morberg, Öster
sund; Sven Nordling, do; Hadgine Rohden, do; Bengt Svelander, do; Bengt Thomsson, do; 
Karl-Erik Uddegård, do; Nils Uhlin, Frösön; Ake Winghall, Östersund. 

Samtliga dessa ha bidragit med foton av skilda slag och från skilda epoker i Östersund. 
Gustaf Abrahamsson, Östersund: 30 ex. av GÖ :s årsskrifter 1946-1978 samt register 1960-

1970. 
Robert Berghagen, Stockholm: Skisser över östersundsutställningen 1920 samt ritningar m. m. 

till utsiktstorn på Frösön, de senare uppgjorda av givaren. 
Ingrid och Lennart Edström, Östersund: Register till Föreningen Gamla Östersunds årsskrif

ter 1971-1980. 

Elise Eskilsson, Östersund: Pennteckningar av konstnären Aug. Berg 1905 och 1906 samt fo
ton och tomtkarta över kv. Förskinnet. 

Sören Gyllencreutz, Forshaga: Invign. program 1930 för Solliden och epidemisjukhuset samt 
tidningsklipp och foton. 

IF Kamraterna, Östersund: Jubileumsskrift (75 år). 
Per Lalander, Östersund: Hemskyddsplan och fastighetsritn. 1940. 
Ingeborg och Axel Lusth, Östersund: Div. avskrifter rörande Småskolelärare Seminarium i 

Östersund. 
Sven Lenberg, Sundsvall: Särtryck om Thomeeska Minnesstenen i Mörsil 1895, kartblad över 

teleledningar 1898 samt bagerietiketter från östersundsbagerier i början av 1900-talet. 
Emil Löthgren, Östersund: Öletiketter från Änge bryggeri i Odenslund. 
Bertil Nilsson, Frösön: Revysång på skiva från omkr. 1940. 
Göran Rahm, Uppsala: Svenska armens rulla samt personalförteckningar av 1905 jämte div. 

fotomontage om Jämtlands Fältjägare. 
Sigvard Redin, Östersund: Historik över Tullkammaren i Östersund. 
Anders Ring, Östersund: Folkmängdsöversikter m.m. över Östersunds stad t.o.m. 1954. 
Harald Saether, Östersund: Restaurering av två pennteckningar av konstnären August Berg. 
Birgit Unander, Sollefteå: Div. tidningsklipp. 
Bengt Weilert, Östersund: Negativsamling från hovfotograf Georg Lingsells atelje samt f:ma 

Fotografen AB :s verksamhet 1940-1970-talen. 
Rolf Wikström, Östersund: Egna pennteckningar av Odenslunds-motiv. 
Kerstin och Gunnar Wrååk, Södertälje: Stop och bägare i tenn, tidigare tillägnade lektor Peter 

Olsson. 
Östersunds Fabriks- och Hantverksförening, Östersund: Kontantbidrag till tryckning av 

GÖ :s årsskrift. 
Östersunds kommun (gn kommunjurist Psyche Nyström), Östersund: Sammanställning över 

stadsfullmäktige-, kommunalfullmäktige-, drätselkammare- och kommunalstyrelseposter 
i Östersund 1863-1971 jämte foton. 

Svante Wiklander, Östersund: Katalog över Östersunds Elementarläroverk för qvinnlig ung
dom 1888 samt ett antal foton. 
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EKO OMISK ÅRSREDOVIS ING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
1.10.1980--30. 9.1981 

Skulder och eget kapital 
Kapital ................. . 

Kostnader 
Årsskriften ............ . 
Trycksaker och 
annonser .............. .. 
Porto ................... . 
Uppvaktningar ...... .. 
Kontorskostnader ... . 

U cställningskostnad .. 

Sammancrädeskostnad 

Årets överskott ....... . 

Tillgångar 
Kassa ................... . 
Postgiro ................ . 
Bank: 
PK-banken 20.594:10 
Sundsvalls-

3.380:90 

Ingående balanskonto 
Tillgångar 

20. 058 :31 Kassa ................. . 
Postgiro .............. . 
Bank: PK-banken .. 

Sundsvalls-
banken ............... . 

Jämtlands 
Folkbank .... . 

Premieobligation .. . 
Fordran Museifonden 

20.058:31 

Vinst- och förlustkonto 
Intäkter 

• 12.673:15 Årsavgifter

802 :90 Försäljning av böcker 
1. 811 :70 Försäljning av vykort

811 :75 Användningsavgifter
2. 962 :85 Vinst på premie-

obligation .: .......... . 
2.710:40 Bidrag från Oster-

sunds kommun ..... . 
739 :- Bidrag från Öster

sunds Fabriks- och 
Hantverksförening 

4.299:28 Räntor ............... . 
27.017:03 

Utgående balanskonto 
Skulder och eget kapital 

79:90 
861 :06 

9.918:70 

3.060:90 

45:25 
700:-

5.392:50 
20.058:31 

13.335:-

2.379:50 
558:50 

3.145:-

50:-

5.000:-

500:-
2.049:03 

27.017:03 

140:50 Eget kapital .......... 24.357:59 
192:09 

banken 
Jämt!. 
Folkbank 50:- 24.025:-

24.357:59 24.357:59 
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Skulder och eget kapital 
Skuld till föreningen .. 

Eget kapital ............ . 

MUSEIFONDEN 

Ingående balanskonto 
Tillgångar 

5.392 :50 Banktillgodohavande 
Sundsvalls banken ... 

3.646:55 
9.039:05 

Vinst- och förlustkonto 
Kostnader Intäkter 
Försäkringspremie 386 :- Ränta ................. . 
Reparationskostnad . . 53 :70 Årets underskott ... . 
Inköp av inventarier .. 509:-

----

948 :70 

Utgående balanskonto 
Skulder och eget kapital 
Eget kapital ......... . 

9.039:05 
9.039:05 
9.039:05 

905:28 
43:42 

948:70 

Tillgångar 
Banktillgodohavande 
Sundsvalls banken ..... 3.603 :13 3. 603: 13

LINDA OLSENS DONATIONSFOND 

Ingående balanskonto 
Skulder och eget kapital Tillgångar 
Eget kapital ............. 129.965:70 Bank:Jämtlands 

Kostnader 
Skatt .................... . 
Årets överskott ....... . 

Tillgångar 
Bank: PK-banken 

Folkbanken .... 
Sundsvalls banken 
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Folkbank ............. 35.137:40 
Sv. Handels-
banken ........ 45.910:35 
Sundsvalls-
banken 48.917:95 

129.965:70 129.965:70 

Vinst- och förlustkonto 
Intäkter 

4.549:- Räntor ....... ... . ..... 13.796:-
9.247:-

13.796:- 13.796:-

Utgående balanskonto 
Skulder och eget kapital 

48.077:10 Eget kapital .......... 139.212:70 
36. 957:65 
54.177:95 

139.212:70 139.212:70 



ANNA OCH GOTIFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND 

Skulder och eget kapital 
Eget kapital ............ . 

Kostnader 
Bidrag till 5 personer 
Årets överskott ....... . 

Tillgångar 

Ingående balanskonto 
Tillgångar 
Bank: Jämt!. läns 

32.571 :55 Sparbank ............ . 

Vinst- och förlustkonto 
Intäkter 

750:- Returnerat bidrag -80 
2.888:91 Ränta ................. . 
3.638:91 
Utgående balanskonto 

Skulder och eget kapital 

32.571 :55 

150:-
3.488:91 
3.638:91 

Bank: PK-banken 35.460:46 Eget kapital .......... 35.460:46 

Östersund 1981-10-05 

Sven-Ivar Nordin 
Skattmästare 

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER 1981-1982 

Ordförande: Chefsrådman Lars Herlitz 
V. ordförande: Tandläkare Bengt Pålstam
Sekreterare: Överstelöjtnant Sven-Erik Tornving
Skattmästare: Bankdirektör Sven-Ivar Nordin
Intendent: Häradsskrivare Nils Uhlin
Redaktör: Läroverksadjunkt Hans J acobsson
Klubbmästare: Resebyråföreståndare Gunnar Nilsson
Övr. styr.led.: Major Lennart Westerberg
Suppleanter: Kamrer Arne Eskilsson

Leg. optiker Olof Orvegård 
Revisorer: Kamrer Ake Andersson 

Bankdirektör Stig Nillbrand 
Rev.suppl.: Fastighetsassistent Hadar Dahllöw 

Kamrer Kjell Wahlström 
ANTAL MEDLEMMAR I FÖRENINGEN 

Medlemsantal i föreningen före årsmötet 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 
Nyinvalda medlemmar den 23 okt. 1981 .... ... .... ........................ .. 28 

506 

Därav 6 hedersledamöter, 5 ständiga medlemmar samt 19 passiva medlem
mar. 
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NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN DEN 23 OKT. 1981 

Överstelöjtnant Stig Alstad 
Tekn. direktör Axel Alström 
Sjukskötare Robert Andersson 
Fastighetsmäklare Gunnar Backlund 
Stationsinspektor Lars G. Beckman 
Järnvägstjänsteman Kjell Bergholm 
Fabrikör Rolf Cronheden 
Yrkesvägledare Sten El gel id 
Fanjunkare Tage Forsberg 
1 :e fögderisekreterare Jan Hassner 
Kamrer Tore Hedlund 
Odont. dr Allan Heligren 
Köpman Gunnar Hellquist 
Adjunkt Folke Höglund 
Målarmästare Helge Jörgensen 
Miloläkare Herbert Larm 
Länsläkare Olle Larsson 
Köpman Anton Litfeldt 
Tjänsteman Bo Munther 
Järnvägstjänsteman Karl-Erik Nilsson 
Lagman Arne Normann 
Målarmästare Olle Näslund 
Motorvagnsförare Rune Sand 
Ämneslärare Stig Sjöberg 
Köpman Sven-Erik Svensson 
Qvertandläkar� Lennart Winberg 
Overpostiljon Ake Winghall 
Överstelöjtnant Gunnar Åslund 

1981 

1982 

64 

6.10 
4.11 
7. 12

18.12
20.12
30.12
23.2
27.4
20.5
12.6

AVLIDNA MEDLEMMAR 
(fram till 1/9 I 982) 

Åkeriägare Lars Carlsson 
Kamrer Karl Sandberg 
Körsnär Carl Svedbergh 
Läroverksadjunkt Aron Aronsson 
Försäljningschef Thure Högberg 
Köpman Eric Wallskog 
Förvaltare Artur Olsson 
Åkeriägare Ernst Nilsson 
Fältveterinär Bengt Hermansson 
Guldsmed Per Swendung 
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Baksidans omslagsbild. 
En bild av Östersunds första skolhus, som stod på Stortorget på nersidan av 
Prästgatan mitt emot nuvarande Traktören-fastigheten och med fasaden mot 
Drottninggatan (Sam. Permans gata). Byggnaden togs i bruk 1857. Här startade 
också flicksko/an ( Elementarläroverket för quinnlig ungdom) år 1884. Huset in
reddes 1891 till affärsfastighet och revs 1905. Bilden gjord efter en teckning av 
E. Hillberg, vilken liksom E. A. Melander på sin tid förevigade flera östersunds
byggnader.
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