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Förord 

Det är med en viss tveksamhet jag återtagit redaktörskapet efter min tillfälliga 
sjukdom (operationer) 1982, då jag anser att en redaktör inte bör "sitta" för 
länge. Innan jag övergår till att presentera årsskriften 1983, vill jag tacka Lennart 
Westerberg och Walter Fridlund som på ett så utmärkt sätt vikarierade för mig 
och redigerade årsskriften 1982 . 
.. Förutom fortsättningar på "serierna" Ur Sven Johan Kardells dagbok och Ur 

Ostersunds Stadsarkiv kännetecknas årsskriften 1983 av två längre artiklar, en 
om bankdirektören m. m. Carl Lignell, en märkesman inom Östersunds histo
�ta, sammanställd av undertecknad, och Erik Espmarks artikel om "Tandläkare i 
Ostersu�� under 100 år". Dessutom märks ett par kortare artiklar om "Span�ka 
sjukan i Ostersund 1918 ", författad av undertecknad, och "Flygpremiären i Os
tersund 1911 ", skriven av föreningens f.d. ordf. och nuv. hedersledamot, f. d. 
borgmästaren Åke Jansler. Den sistnämnda hör till de kortartiklar, som det vore 
önskvärt att vi finge flera av i årsskriften. 

Erik Espmarks �älskrivna och på omfattande och noggranna forskningar 
byggda artikel om Ostersunds tandläkare presenterades vid förra årsmötet som 
kåseri, men bl. a. på grund av dess värde som historisk forskning har jag ansett att 
det bör ges en vidare spridning och en större beständighet genom att publiceras i 
årsboken. 

Robert Berghagen framförde vid något tillfälle den tanken att Carl Lignell 
som bl.a. upp byggare av J amtli och skapare av Jämtlands läns konstmuseum inte 
�.ättvist uppmärksammats. Då jag vid studium av Spanska sjukans härjningar i 
Ostersund 1918 fann att Carl Lignell spelade en synnerligen stor roll vid dess be
kämpande, var det nästan självklart att en artikel skulle ägnas honom i denna års
skrift. Att en sådan har kunnat komma till stånd beror till mycket stor del på 
hans ännu levande barn, överingenjören Karl Lignell, civilingenjören och f.d. 
flottningschefen Anders Lignell samt fruarna Greta Näslund och Anna Hed
berg. De förstnämnda hör till Föreningen Gamla Östersunds äldsta medlem
mar. Samtidigt som jag framför ett hjärtligt tack till Carl Lignells barn för deras 
beredvillighet att ställa minnen av fadern liksom bilder av honom till mitt förfo
gande, vill jag framhålla att just ett engagemang av detta slag är något som vi in
om föreningens ledning hälsar med den största tillfredsställelse. Må det lända till 
efterföljd! 
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Östersund i september 1983 
Hans ]acobsson 



Ur Sven Johan Kardells dagbok 

VIII. Åren 1903-1906

Inledning och noter av Hans J acobsson 

Sedan Sven Johan Kardell inte längre efter riksdagens slut 1901 var riksdagsman, 
kunde han mera ägna sina krafter åt kommunala värv i Östersund och Jämtland. 
Från början av år 1903 var h_-:in åter stadsfullmäktig i staden, och vid landstings
mannavalet i juni 1903 för Ostersunds stad, förrättat av stadsfullmäktige, slog 
han med 13 röster mot 10 ut doktor Graeve, som ett par år tidigare så snöpligt 
hade petat honom ur landstinget. 

Kardells föreningsengagemang var fortfarande omfattande. I Arbetareför
eningen avlöstes han dock som ordförande i slutet på år 1905. Fastän han inte of
ficiellt var medlem, valdes han till ordförande i Jämtlands fredsförening. Han 
var fortfarande verksam inom Fornminnesföreningen, inte bara som sekreterare 
utan efter svågern Peter Olssons avflyttning till Skåne även som redaktör för 
dess skrifter. 

Av frågor som engagerade Kardell kan nämnas badhusfrågan. Redan av före
gående dagboksutdrag h�r framgått, att han var verksam vid tillkomsten av 
Jämtlands folkhögskola i As och att han tillhörde dess styrelse. Han arbetade re
dan vid denna tid för ett påtänkt landsarkiv för Norrland i Ostersund, men det 
som framför allt låg hans hjärta när�. var Jämtlands biblioteks förflyttning från 
Frösön till ändamålsenliga lokaler i Ostersund. Särskilt efter hans pensionering 
från lärartjänsten vid läroverket i och med vårterminens slut 1_907 ägnade han sig 
om möjligt mer än förr åt bibliotekarietjänsten. 

I samband med moderns, Maria Kardells, död 20/3 1905 ger Kardell på ett 1 O
tal sidor i sin dagbok en biografisk skildring av sin mor och far, sina systrar och 
sig själv. För en mer omfattande Kardell-biografi, en sådan skulle onekligen bju
da på mycket av intresse inte bara för östersundare och jämtlänningar, vore ut
drag ur denna skildring oumbärliga, men i föreliggande dagboksutdrag begrän
sar jag mig till en mycket kort summering. 

Modern, Maria Kardel!, föddes i Gävle 1818 som dotter till en sjökapten. När 
hon lärde sig hushålls bestyr i en godsägarfamilj utanför Avesta, träffade hon sin 
blivande make, dåvarande bruksbokhållaren vid Avesta bruk Johan Kardell, 
född 1808, av bergmanssläkt från Karbenning i Västmanland. Giftermålet ägde 
rum i Gävle i december 1840. Familjen bodde sedan i Avesta, där Sven Johan 
föddes 30 januari 1842, till 1848, då fadern blev s.k. parkontrollör och vågbok
hållare vid Falu gruva. Samtidigt var han inspektor på Daglösetäkten utanför Fa
lun, där familjen även till en början bodde. Senare fick man bostad alldeles intill 
Falu gruva. Somrarna tillbringades då på Korsgården utanför Falun. 

Under studietiden i Uppsala från 1861 vistades Kardell givetvis inte så mycket 
i Falun, men åren 1866-68 tjänstgjorde han som adjunkt vid läroverket där. Det 
slutliga uppbrottet från Falun __ ägde rum i januari 1869, då han fr.o.m. vårtermi
nen var utnämnd till lektor i Ostersund. 
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Efter faderns död i januari 1876 hade modern det ekonomiskt bekymmer
samt. Tillsammans med Sven Johans två systrar: Lotten (Charlotta), född 1852, 
och Mia (Maria), född 1856, flyttade hon till Stockholm 1878 för att försöka för
sörja sig genom inackorderingar. Det gick dåligt: "Hösten 1878 saknades många 
gånger t.o.m. bröd i min mors hem." Men det ljusnade. Lotten, som var musi
kaliskt begåvad, började ge pianolektioner. Mia, som hade konstnärliga anlag, 
fick anställning vid Tekniska skolan, senare vid Rörstrands porslinsfabrik. Efter 
ett kort äktenskap avled Lotten i barnsäng. Frånsett 1 1/2 år, då Mia studerade 
konst i Paris, levde modern och hon tillsammans i Stockholm till moderns död. 

Sven Johan Kardel! med familj, h�strun Jenny och dottern Elin, tillbringade 
vanligen somrarna på något ställe i Ostersunds __ omgivningar eller i Norge, men 
sommaren 1905 ställdes kosan till badorten Osthammar, dit även Mia kom. 
Sommaren 1906 var det Gotlands tur. Tyvärr blev vistelsen i Slite en besvikelse, 
då de två rummen som anvisades familjen i en bryggstuga var obeboeliga på 
grund av fukt. I stället uppsökte man efter några dagar i Visby släktingarna Ols
sons, som då bodde på gården Spegelvik utanför Kristianstad. Där blev det glada 
dagar hos Peter och Eva Olsson och deras söner, dagar som dock tog slut med ett 
smärtsamt avsked. "Af Olsson och Eva togo vi afsked på sjä!fva Spegelvik. Liks
om Jenny och jag äro äfven de nu gamla. -Eva gret, och äfven Valters ögon voro 
tårade, och Elin gret." 

1903 1/1 - V1 ha nu ordentlig vinter med snö och slädtöre sedan juldagen. -
9/1 - Red. Saxon-Lindström t) anfört hos mig besvär öfver grefve R. Mörners 1 > 

tilltag att tillbakavisa gåfvan af hans tidning. Jag skrifver med anledn. däraf till 
Mörner. 
13/1 - Sammanträde hos mig kl. 1 e.m. af landstin�skommitten ang. vanartade
barn. Emellertid kom blott And. Mattsson i Salom >. -

Kl. 5 e. m. stadsfullmäktiges sammanträde, då jag åter intog plats där. - Gamle 
folkskoleinsp. Kjellin3l föreslog i efterföljande samkväm i källarmäst. Seger
marks lokal skål för de nykomna fullmäktige, på hvilken jag svarade. -
212 - I dag på morgonen afled i Lugnvik, 3 km härifrån, f.d. fabrikören 
Hestermann4l, 78 år gammal. Han var född i Holstein (Tyskland) och hade del
tagit i 1848-49 års danska krig på de upproriska holsteinarnas sida samt af upp
rorsregeringen dekorerats. Här blef han färgerifabrikör på 1860-talet. Arbetsam 
nådde han välstånd, men bragtes genom hjälpsamhet på obestånd och dog fattig. 
Han var med, då arbetareföreningen bildades, gaf första uppslaget till dess barn
fest samt var en tid en nitisk och intresserad v. ordförande. Han hade ett oför
brännerligt godt lynne och fällde aldrig modet. 

10/2 - I dag afled på Umeå lasarett e. provinsialläkaren i Norsjö distr. Nils 
Hamren5>, f. 1861. Dödsorsaken var blindtarmsinflammation. Han var fordom 
min lärjunge. Han var bondson från Hammerdal, lång och rödhårig. Han var 
lugn och stilla till sitt väsen, rättskaffens och ibland smårolig. Han var gift med 
lektor Dalens dotter Anna samt efterlämnar änka och två barn. 
24/2 - Fettisdag. Elin på skidor till Spikbodarne med en hop gossar och flickor. 
15/3 - Jämtlands fredsförening sammanträtt på barnhemmets sal kl. 7 e.m. Jag, 
som för en tid sedan valts till ordförande, �huru jag ej tillhörde föreningen, höll 
ett kort inledande föredrag. Sedan talade Ohrström6>, en norsk finnlapp m.fl. 
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18/3 -A. Backman7l från Köfra besökt mig och anmodat mig att i sommar om
kring 1 juli hålla minnestalet vid aftäckningen af minnesvården öfver Georg 
Adlersparre8l. 
25/4 I natt afled i Göteborg min forne kamrat, f. läroverksadjunkten N. M. 
Jonsson9l, född 1831. Han tog afsked ur läroverkets tjänst 1896. Han var en 
skicklig och nitisk lärare i de gamla språken. -
5/5 - Stadsfullmäktiges sammanträde, då jag talat angående stadshusbyggnads
och utskänkningsfrågorna. 
17 /5 - På godtemplarsalongen uppläste i afton August Lindberg10l Ibsens Peer 
Gynt. Elin och jag voro där. 
24/5 - I dag är Storsjön, så långt man kan se från staden, isfri. 
28/5 - I .. dag har Elin konfirmerats i härvarande kyrka kl. 4 e.m. af stadspredi
kanten Ohrstedt11l. Hon fick af Eva Olsson en ring och af Anna Perman en ser
vettring af silver. I morgon konfirmeras Ejnar Olsson. 
3/6 - Vid stadsfullmäktiges sammanträde i går afton blef jag åter vald till land
stingsman med 13 röster mot 10 som ti!lföllo doktor Graeve. - Kall blåst sedan i 
går. 
15/6 - Flyttat ut till Änge på Frösön öfver sommaren. 
6/7 - I går aftäcktes Adlersparremonumentet i Hofvermo. Jag höll därvid min
nestalet för omkring 3.000 människor. Vädr:�t var vackert om än blåsigt. -
10-16/7 - Svenska allm. fredsmötet här i Ostersund. Jag blef v. ordförande,
mottog Östersunds damers skänkta fredsfana, presiderade vid diskussionen om
skandinaviskt samarbete för freden etc.
30-31 /8 - Vi hafva dessa dagar inflyttat från Änge, där vi i det hela lefvat ett frid
fullt lif under den väl mycket regniga sommaren. - Våra grannar vid sjön ha va
rit, från vänster räknat, grosshandlaren 01. Olsson12J på Valhalla, �rosshandla
ren Karlsson13l, bryggmästare Englund14l, bryggmästare Vinberg' och tandlä
kare Rosendal 16l, hvar och en boende i sin villa. 
21-25/9 - Landstingets sammanträde på länsresidenset. Jag blef åter ordförande
i utsk. nr 1 och uppsatte dess betänkanden. Inom tinget talade jag bl.a. i frågan
om Jämtlands bibliotek, om vanartade barn, om landtmannaskolans blifvande
öde, om Orsa-Sveg-banan.
24/9- Erik Perman'7l, nu 30 år, har förlofvat sig i Stockholm med fröken Ellen
Alfving. -
26/9- Min kamrat i riksbanken, direktör 01. Larsson18l i Häste, med fru höll i
afton bröllop för sin dotter Anna som gifte sig med änklingen, handlaren 0.
Gärd in här i staden. 246 personer lära ha varit bjudna, ehuru många ej kommo. -
2/10 - September månad har varit ovanligt vacker med sommarliknande väder
och ofta klara dagar samt frostfri. Men i dag har vintern, som det synes, inbrutit
med ens med köld och snö.
22/11 - Prins Oskar Bernadotte19) är i staden för att inviga kristliga föreningens
för unga män lokal och för att predika.
24/11 - Professorskan Holmgren20l, f. Tersmeden, höll i dag på läroverkets so
lennitetssal föredrag om kvinnans politiska rösträtt. Efter föredraget bildades en
kvinnlig rösträttsförening.
13/12 - Instrumentmakaren Erik Göran Moberg2l, som, något öfver 70 år gam
mal, afled 9 dennes, begrofs i dag. Han var en ovanligt skicklig finsnickare samt i
allo en praktisk och dugande man. Han var godmodig och jämn till lynnet samt
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Erik Göran Moberg Tekla Asplund, f. Nordqvist 

särdeles omtyckt. Stadsfullmäktig blef han redan 1863, förblef det tills för två år 
sedan, den siste af den första uppsättningen. Vi stadsfullmäktige följde honom 
jämte många andra in corpore till grafven. -
15/12 - Stadsfullmäktiges sammanträde. Jämtlands bibliotekssaken före, jag in
satt i kommitten för dess behandling. 
31/12 - I dag afled här i staden landshöfding Asplunds änka Tekla22l, f. Nord
qvist, 67 år gammal. Hon var på sin tid en representativ, ståtlig dam, nådig och 
intresserad, å andra sidan härsklysten och stolt. Efter sin mans död i december 
1882 har hon lefvat hos sin måg regementsläkaren 0. E. Warodell här i staden. 

1904 1 /1 -Riksdagstiden aflägsnar sig alltmera. I år ihågkoms jag med nyårskort 
af färre gamla politiska vänner än förr. -
14/1 - Bal hos landshövd. Sparre23l. Jenny var med denna gång och höll ut till kl. 
1 på natten. 
26/1-Enligt telegram från Upsala har Valter Olsson24l (Wråk) där i dag aflagt fil. 
lie. -examen med ämnena geologi och geografi. 
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28/1 - Inbjudan till blåbandsföreningens årsfest i godtemplarhuset. Där talade 
frih. Hermelin25l samt pastorerna Lundbäck (metodist), Källberg (baptist) och 
Öhrstedt (luteran), hvarjämte en ung Lind deklamerade "Det stora okända"! -
Vi lefva _ _nu i en köldperiod. 
12/2 - Ofverläggning i norra folkskolan om bildandet af ett bolag för inköp af 
Jämtlands Tidning. Meningen är att fil. lie. Algot Holmqvist26l skall bli redak
tör. 
2712 - Fil. kand. Sundqvist har i dag fotograferat några af våra boningsrum. Han 
använde därvid magnesiumbelysning, som medförde obehag i form af damm 
och rök. 
5/4- Stadsfullmäktigesammanträde. Min badhusmotion ( om badhusets till- och 
ombyggnad) afslogs, hufvudsakligen i följd av Ag. Burmans afund och intriger. 
8/4 -=-Det blir antagligen badhus utaf i alla fall. karl Lignell33l har varit upp till 
mig och rådgjort om saken. 
21/6 -Stadsfullmäktige med v(ssa villkor bifallit min förnyade badhusmotion. 
25/6 - Sommarkurserna här i Ostersund börjat (pågick till 1/7). 
28/6 -Mottagit kursdeltagarna i Jämtlands bibliotek, talat till dem om Frösöns 
historiska betydelse, om Frösö skola och Jämtlands bibliotek. Kall västan blås
te. 
3/8 -Jenny, Elin och jag resa i morgon för en tid af 2 a 3 veckor till Offerdal, där 
jag på församlingens uppdrag skall ordna kyrkoarkivet. 
28/8 -(åter i Östersund). Nu börjas det igen. Pastor Öberg27l kom i dag och ville 
ha sammanträde med folkhögskolans styrelse. Sedan kom Stapelmohr28l med 
skiss till Jämtlands biblioteks blifvande hus här i staden. -
28/8 -Hälsat på Bromee29l i dag. Han var klen men syntes dock ej så svag som 
1899. 
2/10 - Jag undertecknade i dag badhusaktiebolagets kontrakt med byggmäst. 
H. W. Carlsson om badhusets om- och tillbyggnad för 15.,250 kr. 
3/10 - Sammanträde hos överste Skytte af kommitten för nytt stadshus. Arki
tekt Melander var närvarande. Det blir alltför dyrt att bygga ett hus sådant som 
han vill ha för 200.000 kr. 
7 /11 -I dag afled här i Östersund 72 år gammal änkefru Brita Fjällman, änka ef
ter rådman A. P. Fjällman30l. Det var ett förmöget borgarfolk, på sin tid det för
nämsta här i staden. -
14/10-Besökt Augustin31) och återtagit Atlantican, hvilken han haft till låns från 
Jämtlands bibliotek i snart ett halvt sekel! 
1/11 -Stadsfullmäktigesammanträde, till hvilket jag väckt motion om kostnads
fri upplåtelse af tomt till ett påtänkt landsarkiv för Norrland i Östersund, och 
blef denna min motion enhälligt antagen. 
2/12 -Jag närvor i går vid arbetarinstitutets Oskarsfest. Tal hölls af red. fil. lie. 
Algot Holmqvist. Vidare sång och deklamation. 
6/11 -Min förre kamrat, f.d. läroverksadjunkten och regementspastorn C. G. 
Rob. Svensson32l afled i sitt hem på Frösön den 4:e dennes. Han var född 1827. 
Han undervisade hufvudsakligen i kristendom. Född stockholmare ville han va
ra en riktigt fin herre, hvilket han dock icke var. I regel godmodig och gemytlig 
brusade han lätt upp och var då ofta alldeles oresonlig. -
22/12 - Min älskade Jenny insjuknade i dag på middagen. Symptomen voro syn
förändringar, hufvudont och kräkningar. 
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1905 3/1 -Jenny är i öfvrigt bättre men ögonen fortfarande svaga. - 36 gr kallt på 
morgonen. - Valter Olsson hälsat på oss. Elin och jag till Olssons på f.m. I som
mar flytta de till Skåne, enär 0. blir pensionsmässig i vår. Det blir ledsamt för 
oss. -
26/1 - Red. Algot Holmqvist och bankdirektör K. Lignell33l besökt mig för att 
förmå mig att samverka till bildandet af en liberal förening härstädes. Den poli
tiske ränksmidaren t.f. landskamrer 0. W. Landen34l vore nämligen i farten för 
att bilda en konservativ förening och han borde bekämpas. 
712- Bref från syster Mia i Stockholm att min 86-åriga moder ligger svårt insjuk
nad i influensa med mer än 40 gr:s feber. Gud skydde henne!
17/3-Fornminnesföreningens årssammanträde i dag. Därvid framförde v. ord
föranden Sten Geete35l styrelsens och föreningens tack till intendenten svåger
Olsson, som i höst flyttar till Kristianstad.
20/3 - I dag på e.m. telegram: "Mamma afsomnade stilla i dag middag". Och så
har hon gått bort min gamla älskade mor. - - - Sista gången jag träffade Mamma
var i maj 1902, då jag afreste från Stockholms central och min gamla grånade mor
stod på perrongen vid Mias sida. Den fordom kraftiga kvinnan var nu bruten och
böjd.
11/4 - Jenny och jag ha i dag varit gifta i 34 år.
17 /5 - Badhuset afsynades i dag af byggmästare Thuresson36l och stadsingenjör
Kjellin37l och godkändes med några mindre anmärkningar. -
18/5 - Omtapetsering af våra rum pågår så att vi lefva som under flyttning.
31/5 - Underrättelse ankom häromdagen om japanernas stora seger i Koreasun
det d. 27-28 dennes.
7/6 - Vårterminen afslöts i dag. Svåger Olsson, som nu blir pensionerad, aftac
kades af inspektor prosten Olof Löfvenmark38l, Refsund för sin 36-åriga tjänst
göring vid läroverket. - Jag har tjänstgjort såsom lektor här en termin längre än
han och således en gång varit med och välkomnat honom. Och nu måste jag be
vittna hans afgång.
8/6 - Studentexamen. - Elin är bjuden af de nybakade att dansa på Sandviken i
afton. -
9/6 - Elin återvände i morse, sedan solen hunnit upp, lycklig och glad efter alla
danser och det härliga vädret. - De unga studenterna h��e inbjudit oss lärare och
många andra till en utflykt på Storsjön med ångbåten Ostersund kl. 9 e.m.
10/6 - På e.m. hälsade jag på min gamle kamrat, pensionerade f.d. adjunkten 
N. D. Augustin31 l. Efter ett slaganfall i fjol är han kroppsligt fullkomligt bruten
och talar endast med svårigheter. -
20/6 - Stadsfullmäktigesammanträde. Bibliotekets tomtfråga åter i baklås. Se
dan samkväm på Aspnäs, där jag talade för ordf. Geete.
23/6 - På morgonen blef jag häftigt illamående med smärtor i öfvre delen af brös
tet och ryggen samt stor kraftnedsättning.
1/7-8/8 - (Resa till och "badsejour" i Östhammar tillsammans med Jenny och
Elin samt senare Mia (Maria) Kardell).
4/7 - Konsultation hos badläkaren: Jenny ordinerades halfbad med salt, Elin
och jag kallbad.
5/7 - Vi bada och sköta oss. -
9/7 - I dag flaggas på societetshuset med engelsk och svensk flagga med anled-
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ning af prins Gustaf Adolfs ankomst till Stockholm med sin unga gemål prinses
san Margareta af Connaught. 
10/7 - Lusttur till Grisslehamn. -
2117 -Seglat på aftonen på Östhammarsfjärden. -
23/7 - Basar i badhusparken. -
2/8 - Med anledning af riksdagens beslut i unionsfrågan har ny ministär bildats, i 
hvilken flera af mina bekanta från riksdagsmannatiden ingått: Kristian Lund
berg är statsminister, vidare ha ingått Tingsten, Biesert, Widen, A. Pettersson i 
Påboda och Karl Staaff39>. 
6/8 - Afresa från Östhammar. Syster Mia följde till Harg och tog där gråtande 
afsked av oss. Hon är blott 49 år men har åldrats betydligt på sista tiden. Hon gaf 
(?_Ss var en af henne målad akvarell samt äfven �-n tafla över Nordanviksgatan i 
Osthammar med Elin och mig. (Skänkt till G. 0.) 
8/8 - (Åter i Östersund). Så är nu denna badsejour öfver. Det har varit en tid af 
hvila och rekreation. Om den äfven gifver hälsan, får vi se. Oberäknadt utrust
ning m.m. har den kostat omkr. 700 kr. 
16/8 -I dag har Olssons varit hos oss på middag. De flytta nämligen i afton här
ifrån till Kristianstad. Så slutar nu vårt 35-åriga umgänge, så rikt på minnen af 
många slag, glada och sorgliga om hvarandra. -Olssons gingo kl. 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 lefve för Olsson af folkskole
inspektör Kjellin40>, och så var det förbi med Peter Olssons vistelse här i staden. 
22/8 -Allmänt valmöte i godtemplarhuset. Jag var ordförande. Som de liberalas 
kandidat uppsattes doktor V. Hugo Wickström41 >, som de moderatas borgmäst. 
v. Stapelmohr28l.
24/8 - Utgången af de moderatas profval d. 22 dennes har väckt stort missnöje
hos de konservativa, som nu börja röra på sig för att få fram landssekr.
Jacobsson42) i st. f. d�n liberale och duglige men af många för sin maktlystnad ha
tade Stapelmohr. - A andra sidan arbetar red. Algot Holmqvist för St. i anslut
ning till den nuv. riksdagsmannen Starbäck43>.
25/8 - I dag öppnas här en lantbruks- och industriutställning dels i gamla läro
verkshuset, dels på tomten mellan flickskolan o. allm. läroverket, dels slutligen
på en del af lärov:s tomt. Landshöfding Sparre öppnade expositionen, som besö
kes af många främlingar.
29/8 - Barnens dag gick af stapeln i Östersund. Festligheterna afse att skaffa me
del i syfte att bereda sjukliga barn vård. Sparbössor hade utlämnats af gross
handl. K. A. Carlsson44

) åt några damer och flickor som anmält sig, och dessa
gingo omkring hela dagen och antastade alla de träffade på. - Folkskolans barn
drog genom staden, företrädda af musik. Kl. 1 passerade ett blomstertåg med
unga damer, smyckade med löf och blommor. Elin var äfven med i hvit ylle
dräkt, smyckad med solrosor.
719 -Expositionen fullständigt slut kl. 7 e. m.
8/9 - I dag valdes till riksdagsman för valkretsen Östersund-Hudiksvall utgifva
ren af Jämtlandsposten fil. dr V. Hugo Wickström41 l. Hans motkandidat borg
mäst. I. von Stapelmohr28l besegrades, i det de rena högermännen, som frukta en
sansad vänsterman mera än en ultraradikal väderhane, gåfvo W. sina röster. -
Socialister hyllade i natt W. med bl.a. hurrarop, hvarefter han från ett öppnadt
fönster talade samt lofvade guld och gröna skogar. -
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18-21/9 - Landstinget varit samladt dessa dagar. Geete35) ordf. som vanligt. V.
ordf. Gustaf Eriksson45) i Myckelgård, hvilken var tvärsäker och myndig som
vanligt. Jag talade i lasarettsaflöningsfrågan, frågan om förbud mot snarning af
wildt m.m. - Den 21/9 hade landstinget supe hos Segermark för landshöfding
Sparre23), landsstaten och landstingets tjänstemän. Landshöfd., som fyllt 70 år,
tog då i sitt tal afsked af landstinget och nedkallade himlens välsignelse öfver det
samma. Han är en lång och ståtlig, välvillig, gammal herre. Något snille är han
visserligen icke, men hans känsla är varm. - Den 20 dennes afled i Stockholm
riksdagsmannen Sven Adolf Hedin46>. Han var en märklig man, den störste kän
naren af våra grundlagar och en oförskräckt beifrare af myndigheternas miss
bruk och öfvergrepp. Men han var tillika mycket nyckfull och ytterst ojämn till
lynnet. - Den ena dagen kunde han vara strålande glad och vänlig, den andra be
svarade han icke ens sina bästa vänners hälsningar. - De senare åren var han böjd
af neuralgiska smärtor.
30/9 - I dag på middagen afled här i Östersund af hjärtförlamning, som orsakats
af influensa, skräddaren och stadsfullmäktigen H. Norelius47>. Själf skötte han
affärens ekonomi, medan hans kompanjon Olsson skötte det egentliga skrädde
riet. N. var en enkel, oförarglig och godmodig man. Han efterlämnar antag!. ej
ringa förmögenhet samt änka och flera barn.
1/10 - Riksbankens härv. afdelningskontor firade i dag sin 25-årsfest i bankloka
len (bl.a. tal av Kardell och dir. 01. Larsson i Häste). Därefter supe hos 01.
Larsson 48). 

10/10 - Vi erhöllo i dag 145 1 äpplen och päron oss tillsända från Valter Olsson24) 

Wråk på Spegelvik. De kosta 53 kr. Det är dåligt fruktår i år, men Valters frukt är 
god och maskfri. 
17 Il O - Efter aftonens stadsfullmäktigesammanträde hade vi en kollation på 
Grand för medlemmen af fullmäktige maskindir. Allan49)

, som afflyttar till Gö
teborg. Han är en präktig medelålders man med kraftigt utseende och belefvat 
sätt, redig och klar i sitt tal, för öfrigt något konservativt lagd. 
26/10 - I dag inrycka fältjägarregementets underofficersskola, som hi_ttills varit i 
Gefle, i gamla läroverket härstädes. Det har nu inköpts af staden Ostersund, 
som för 3 år uthyrt det till nämnda regemente. 
12/11 - Arbetareföreningens allmänna årssammankomst. Vid detta undanbad 
jag mig återval till ordf. skapet, som jag skött i 31 år eller från hösten 1874, då för
eningen bildades. Orsaken till min af gång vore dels min åsikt, att ledningen bör 
läggas i yngre händer, dels min försvagade syn. 
19/11 - Elin, nu 18 år, var i afton på sin första stora bal hos borgmäst. I. von 
Stapelmohr28>. Hon var rätt söt i sin hvita ylleklädning med puffärmar, hvita 
skor och d:o strumpor. Hon fick dansa rätt mycket. -
17112 - I går afton vid 7-tiden drunknade hem.äg. Per Persson i Gisselås i Vall
sundet vid färjans kantring. Jämte honom drunknade tre andra karlar och en 
häst. P. var gift med vår tvätterska Kristina och hade ofta visat sig i vårt kök. 
23/12 - Syster Mia anlande i dag med bantåg från Stockholm för att tillbringa ju
len hos oss. 

1906 111 - Jag uppvaktade landshöfd. Sparre23) efter vanligheten. - Friskt och 
vackert vinterväder. 
18/2 - På aftonen firade härv. godtemplare 25-årsfest på godtemplarsalongen. 
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Vid tillfället höll bland andra den nye redaktören för Jämtlands Tidning Ejnar 
Rosenborg50l ett särdeles lyckadt föredrag. 
22/2 -Stort protestmöte i godtemplarsalen mot stadsfullmäktiges beslut i frågan 
om extra utskänkning af sprit. -Det lustiga var, att adjunkt Dr Örström6l, hvil
ken på arbetareföreningens sista sammanträde biträtt föreningens beslut om ut
sträckt utskänkningsbegäran för sin maskerad, nu lät förmå sig att underskrifva 
en protest mot den med anledning af detta beslut af mig väckta motionen i stads
fullmäktige. 
14/3 - I dag öppnas i Centralpalatsets källarvåning Nya badhuset. Det blir en 
svår konkurrent till vårt. -
17 /3 -Fornminnesföreningen årssammankomst i läroverket.Jag valdes till sekr. 
o. höll ett föredrag.
20/3 - I dag begrafves härstädes f.d. löjtnanten och byråassistenten L. von
Schmaltz5l, född 1835. Litet fåfäng satte han, S(?_m torde vara af tysk adel, ett
"von" framför sitt namn, sedan han bosatt sig i Ostersund. -Han hade ett fel i
halsen och hväste fram orden genom ett där insatt silfverrör.
27/4 -Stor afskedsfest på Stadt (Segermark) för landshöfd. frih. Knut Ulfson
Sparre23l med fru och dotter. -
1/5 -I dag ha vi för första gången i år ej eldat i sängkammaren.
31/5 -Studentexamen. Det gick bra för alla. -På aftonen supe hos öfverste Skyt
te, som den 1 nästk. okt. flyttar till Stockholm från detta samhälle, hvilket han
tillhört i 33 år och hvarest han genom sitt gifte med trävaruhandl. Carl
Burmans53l dotter Märta förvärvat en half million. Bjudna voro samtliga stads
fullmäktige, både nuv. o. f.d. kamrater till värden, vidare magistraten och skol
rådet.
1/6 -Fortsatt studentexamen. Alla gingo äfven denna gång igenom, äfven priva
tisten Gertrud Dalen.
12/6-I dag ha vi stadsfullmäktige uppvaktat vår nye landshöfding Widen54l, f.d.
landssekr. i Nyköping och en tid min kamrat i andra kammaren. Han är kropps
ligt täm_!igen obetydlig men har ordet i sin makt och är skicklig ämbetsman.
19/6 -Andtligen efter årslånga öfverläggningar beviljade stadsfullmäktige i dag
tomt för Frösö bibliotek.
30/6-Vi skola i morgon från Östersunds station kl. 7.21 e.m. via Stockholm o.
Visby resa till Slite på Gotland, för att där tillbringa c:a 5 veckor med bad och
hvila. (Det blev bara ett dygn i Slite, se inledning!)
2/8 - (Åter i Östersund). Alltsedan sjusofvaredagen råder här en stark värme,
som verkar förslappande.
5/8 -Kl. 1.30 e.m. begrafs här få nya kyrkogården stoftet af f.d. 1 :e landtmäta
ren här i länet F. W. Jonsson55 f. 1839. Han var en godmodig och vänfast men 
tung, lynnig och misstänksam man. Till sitt yttre var han storväxt och långsam i 
rörelser och tal. -Han dog i Stockholm där han bott i åtskilliga år efter sitt af-
skedstagande. .. 
20/8 -Sammanträde på stadshotellet af de personer som tecknat aktier i Oster
sunds tegelindustriaktiebolag. 
26/8 -Förre statsmin. häradshöfd. Staaff56l har i dag talat vid Sandviken för en 
effektiv rösträttsreform. Sedan hade vi, d.v.s. 51 herrar, middag för honom i 
stadshotellet. Bromee talade för Staaff och denne svarade i ett som vanligt form
fulländat anförande. -
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5/9- Vik. adjunkten vid härv. läroverk Essen blef i natt galen och inställde sig på 
polisva�tkontoret samt begärde att blifva häktad, emedan han ställt till uppror. 
25/9- Ofverste Skytte51 l afflyttade i dag med familj till Stockholm. Jag o. många 
andra togo afsked vid stationen kl. 7.21 e.m. 
20/10 - I dag på morgonen var marken för första gången på hösten beklädd med 
ett tunt lager snö. Annars har här under sept. o. okt. varit ovanligt torr väderlek, 
så att brunnar och källor börjat sina. -
3/11 - Klubben af unga damer för öfningar i franska och engelska var i afton 
samlad hos Elin hemma hos oss. 
8/11 - I dag afled här i staden järnhand!. Anders Gustaf Lundholm57l, född här i 
Östersund 11/12 1852. Han var son till kopparslag. Lundholm som ännu lefver. 
Skicklig affärsman hade han drifvit upp sin affär, så att han nu ansågs för en af vå
ra mest solida köpmän. Äfven var han stadsfullmäktig och suppl, i lasarettsdi
rektionen, i båda dessa hänseenden min kamrat. Han var en fridsam man och 
brukade ej tala mycket, praktisk och redbar. Han efterlämnar änka, född Hjort 
af Ornäs, och två vuxna söner. 
20/11 - I dag begrafves gamle traktör Per Olof Jonsson58l här i staden. Han var 
c:a 87 år gammal. 
14/12 - Jag omvaldes i dag till stadsfullmäktig för per. 1907-10 med näst högsta 
röstetalet bland 13. 
25/12 - I dag på morgonen dog här klädeshandl. L. A. Kahn59l, en jude, som vis
tats här sedan 1870-talet, då han hitkom fr. Ryssland och här samlat en betydan
de förmögenhet bl. a. genom sin affär. - Han var en stillsam men ytterst häftig 
man och gift med en bildad rabbindotter fr. Berlin. - Han efterlämnar två dött
r�_r ?ch en minderårig son. Dottern Rigi är jämnårig med Elin samt hennes goda
vanmna. 

Noter till Ur Kardells dagbok VIII 
I) Se Dagboksutdraget ÅGÖ 1982 not 48 resp. 44 !
2> Se Dagboksutdraget ÅGÖ 1982 not 43 !
JJ Se Dagboksutdraget ÅGÖ 1980 not!
4) Hestermann, J. C., f. 1825 d. 1903, färgare, fabrikör, ägde den s.k. Hestermannska går

den (vretlott 1/2 66), belägen på nuv. lasarettsområdet, samt ett mindre ställe i Lugnvik.
5) Se ÅGÖ 1981 s. 9 o. not!
6> Örström, Olof, f. 1869, fil. dr 1899, docent i statskunskap o. statistik i Lund, adjunkt i

Ösd 1901-12, senare adjunkt v. Jakobs realskola i Stockholm, ansågs politiskt röd (libe
ral på vänsterkanten).

7) Backman, Anders, (Anders Jämte), f. 1858 d. 1922, folkskollärare, baptist, utgav tills.
med Äcke (folkskollär. Erik Olsson i Mattmar) årgångarna 1906 o. 1908-11 (1912) av
Järnten liksom annan jämtlandslitteratur, "en boren berättare" (Tanner).

B) Adlersparre, Georg, f. 1760 d. 1835, greve, militär, politiker, författare, deltog i kriget
1788-90, utgav 1797-1801 Läsning i blandade ämnen, en upplysningstidskrift, fr. 1808 

militärbefälh. v. västra armen i Värmland, efter revolutionär proklamation 7 /3 1809 mar
scherade A. med sina trupper mot Stockholm, för att avsätta Gustaf IV Adolf, förekom
men av Adlercreutz m.fl., stod bakom hertig Karls utropande till kung o. Kristian Au
gusts val till tronföljare 1809, statsråd t. 1810, därefter landshövding i Skaraborgs län o.
godsägare på Gustavsberg i Värmland.
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9> Se Dagboksutdraget ÅGÖ 1982 not 53 !
10) Lindberg, August, f. 1846 d. 1916, skådespelare o. teaterledare, en av pionjärerna i Nor

den för Ibsens dramatik.
11> Öhrstedt, Gustaf, f. 1862 d. 1943, prästvigd 1892, t.f. stadspredikant o. komminister i 

Ösd 1895-1913, khde 1913-35, prost 1914.
12> Se artikel i ÅGÖ 1974 s 15 f!
lJ) Antagligen Karlsson, J. G., f. 1865 d. 1938, "Glas-Karlsson", innehade från 1890 "Nya

Glasmagasinet" i Ösd, bedrev även partihandel. 
l4) Englund, Wilhelm, f. 1865 d. 1928, bryggmästare, en av grundarna av Östersunds ång

bryggeri 1881. 
15> Winström, Robert, f. 1866 d. 1916, bryggeridisponent, tillsammans med ovannämnde

W. Englund grundade han Östersunds ångbryggeri.
16) Rosendahl, J. 0., f. 1865 d. 1944, tandläkare i Ösd, även musiker. 
17> Om denne, som var Kardells gudson, se ÅGÖ 1976 s 8 ! 
18> Se ÅGÖ 1978 not!
19> Andre son till Oscar Il. Då han gifte sig m. Ebba Munck af Fulkila förlorade han rätten

till tronföljd och antog namnet Bernadotte.
20> Holmgren, Ann Margret, f. Tersmeden, f. 1850 d. 1940, g. m. prof. Frithiof Holmgren i

Uppsala, 1898-1905 red. för Verdandis småskrifter, aktiv inom den kvinnliga rösträtts
rörelsen o. även inom fredsrörelsen. 

21> Moberg, Erik Göran, f. 1833 d. 1903, instrumentmakare, finsnickare, utom stadsfull
mäktig o. drätselkammarledamot var M. ordf. i Ösds Fabriks- och Hantverksförening 
1886-99. Sonen Karl Erik, f. 1858, var stadsläkare i Ösd o. dennes son Carl Allan, f. 
1896, musikprof. i Uppsala.

22> Om landshövd. Asplund, se ÅGÖ s. 9 o. not! 
Tekla Nordqvist var en av tre döttrar till rektor Jonas Nordqvist. De två andra var också
gifta i Ösd med resp. adjunkt N. D. Augustin o. landskamrer K. H. Ekberg. I min bok
om Östersunds läroverk har jag på s. 31 ett citat ur ett brev av rektor Nordqvist: "Jag har
nyss fått mig en liten dotter, som förorsakat mig liten oro i mitt hus och mitt hufvud. Det
står annars Gudskelof väl till." Det är den år 1846 födda Tekla N. som avses.

23> Se ÅGÖ 1981 not! 
24> Se bl.a. ÅGÖ 1975 s. 8 o. not! 
25> Hermelin, Sven, f. 1865 d. 1923, militär, idrottsledare m.m. 
26) Holmqvist, Algot, f. 1869 d. 1936, fil. lie., frånsett en tid som red. för Umebladet medar

betade H. iJT 1903-05 o. 1913-18 o. i ÖP fr. 1921. Olyckligtvis måste H. avgå som red.
för JT 1905 på grund av alkoholism, vilken han på allt sätt försökte komm;\ ifrån. H. var
känd som en skicklig föreläsare och var en av stiftarna av GÖ.

27> Se ÅGÖ 1982 not! 
28> Se bl.a. ÅGÖ 1978 not!
29> Se bl.a. ÅGÖ 1979 not!
,o) Se ÅGÖ 1979 not o. ÅGÖ 1982 s. o. not! 
31> Se bl.a. ÅGÖ 1977 s. 6 o. ÅGÖ 1982 not! 
32> Svensson, C. G. Robert, f. 1827 d. 1904, lärare v. privatskolor i Sthlm, adjunkt i Ösd

1858-95, regementspastor 1879-1904, fr. 1888 boende på Frösön.
») Lignell, Carl Eugen, f. 1868 d. 1949, stud. i Ösd 1888, tjänsteman v. riksbanken i Ösd

1890--95, kassör i Jtlds Folkbank 1895-1900, v. dir. i ]tids Kreditbank (senare Svenska 
Handelsbankens kontor i Ösd) 1900--28. L. var outtröttligt verksam inom många områ
den, bl.a. husbyggnad (t.ex. Rådhuset), konst (Konstmuseet), hembygdsvård CTamtli). 
Det var även L. som organiserade beredskapssjukhus i Ösd i samband med spanska sju
kans svåra härjningar 1918-19. 
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34> Landen, Otto Vilhelm, f. 1863 d. 1945, länsbokh. i Ösd 1887, kronofogde 1891, t.f.
landskamrerare 1898-1906, fr. 1906 landskamrerare i Kopparbergs län o. fr. 1915 dito i
Östergötl. län; ombudsman i ]tids Sparbank 1887-1906.

35) Geete, Sten J., f. 1843 d. 1916, häradshövding i västra domsagan 1878-1912, ordf. i stads-
fullm. i Ösd 1889-1910, en tid även ordf. i landstinget.

36) Thuresson, Alfred, f. 1847 d. 1907, byggmästare.
37) Kjellin, Adolf, f. 1860 d. 1946, stadsingenjör i Ösd 1898-1928.
38) Löfvenmark, Olof, f. 1843 d. 1929, khde i Revsund 1880-1923, prost 1893, efter 1923

bosatt i Ösd.
39) Om de nämnda ledamöterna i Kristian Lundebergs samlingsredigering hänvisas till

gängse uppslagsböcker. Sedermera landshövd. i Ösd Johan Widen nämns här för första
gången i dagboken.

4o) Se bl.a. ÅGÖ 1980 not!
•1 > Om denne, som nämns i praktiskt taget varje avsnitt av dagboken t.o.m.,1907, se t.ex.

ÅGÖ 1980 not! 
42) Se ÅGÖ 1981 not! 
43) Se ÅGÖ 1982 not!
44) Carlsson, K. Axel, handlande i Ösd, hade sin klädeshandel på Prästgatan, där nu Wede

marks ligger.
45) Eriksson, Gustaf, i Myckelgård, Mörsil, f. 1840 d. 1914, led. av AK 1887-90, utom v. 

ordf. i landstinget även en tid v. ordf. i Hushålln.sällsk.
46) Se ÅGÖ 1981 not!
47> Norelius, H., f. 1851, skräddare i Ösd, delägare i firman Norelius o. Olsson.
48) Se bl.a. ÅGÖ 1980 not!
49) Allan, G. L., f. 1852, verkmästare v. järnvägsverkstaden i Ösd 1883, senare maskining-

enjör där.
50> Rosenberg, Ejnar, en kort tid (1905-07) red. för JT.
51) Schmaltz, von L., f. 1879, major vid A4 i Ösd.
52) Se ÅGÖ 1982 not!
53) Se bl.a. ÅGÖ 1982 not!
54) Widen, Johan, f. 1856 i Kumla, Närike, d. 1933 i Sthlm, 1886-96 länsnotarie i Nyköping,

1896-1906 landssekr. därstädes, civ.min. 1905, landshövd. i Jtlds län 1906-23, led. av
AK för Nyköping fr. 1900, för Ösd o. valkrets iJtld 1909-17, talman i AK 1914-17. Fick
i uppdrag att bilda regering 1917 men misslyckades.

55) Jonsson, Fredr. Wilh. d. y. f. 1829 d. 1906, 1 :e lantmätare i Jtlds län 1881-94. Hustrun,
Mathilde f. Winberg, d. 1888, hade på sin tid en galanteri bod i Ösd. (Se ÅGÖ 1979 not!)

56) Staaff, Karl, f. 1860 d. 1906, advokat i Sthlm 1893, led. av AK fr. 1897, statsmin. 1905-06
o. 1911-14, ledare för lib. saml.p. fr. 1905.

57) Lundholm, Gustaf, f. 1852 d. 1906, startade 1883 Ösds Redskapshandel.
58) Jonsson, Per Olof, f. 1819 d. 1906, ägde bl.a. Prästg. 23 i nuv. kvarteret Traktören o. be

drev där stor traktorrörelse (2 drängar, 6 pigor, 1 kypare). Dottern Olava var gift med
den tidigt avlidne kamrer Erik Wikström o .. mor till lwan o. Heimer Wikström.

59) Kahn, Levin Aronsson, f. 1852 d. 1906. Tills. m. två bröder: Hertz o. David Kahn (efter
sina initialer kallades de tre bröderna: Lakan, Hakan o. Dakan) kom han fr. Neustadt i
Polen. Till Ösd inflyttade de efter det att det 1873 blev tillåtet för mosaiska trosbekännare
att bosätta sig var som helst i riket.
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Flygpremiären i Östersund 1911 

Av Åke Jansler 

Den 30 mars 1958 invigdes flyglinjen Östersund-Sundsvall-Stockholm ute på 
Frösö flygfält under festliga former och i strålande vårvinterväder - "en historisk 
dag, på historisk mark, i historiskt väder" som Östersunds-Posten uttryckte 
det. Ett kvartssekel har alltså nu gått sedan vårt län inlemmades i inrikesflygets 
linjenät, en händelse av stor betydelse för länets befolkning och näringsliv. 

Jubileet ger m_!g anledning att erinra om en annan flyghistorisk händelse som 
inträffade här i Ostersund för snart 75 år sedan, nämligen den legendariske fri
herre Carl Cederströms uppvisningsflygningar några dagar i juli 1911. Ingen ha
de tidigare gjort någon flygning här i länet och såvitt jag vet inte heller på någon 
annan plats i Norrland uto_� i Gävle. Det var meningen att Sundsvall skulle 
komma närmast i tur efter Ostersunå. Därför var det inte underligt att Ceder
ströms besök här blev en första klassens sensation och en minnesrik upplevelse 
inte endast för stadens invånare utan också för alla de människor från landsbyg
den som rest in hit för att se på uppstigningarna. 

Som ett litet minne från flygbesök�.t innehar jag ett vykort, på vilket min mor 
har skrivit: "Den första flygmaskin i Osund". Själv lär jag också ha beskådat eve
nemanget tillsammans med mina föräldrar men då endast från en barnvagns ut
siktsplats. Jag saknar således egna minnesbilder av tilldragelsen men har genom 
forskning i Ostersunds-Postens och Jämtlands Tidnings "lägg" kunnat bilda 
mig en ganska god uppfattning o� hur det hela förlöpte. 

Redan den 15 juli förberedde OP sina läsare på att Cederströms flygmaskin 
Nordstjernan inom kort skulle vara "färdig att styra sina två utbredda vingar 
över Rannåsens, Sollidens och Gräfsåsens skogklädda höjder. På ett lika lysande 
som lyckosamt sätt har dess förare gjort tusen den och åter tusenden av vårt lands 
befolkning förtrogne med seklets största uppfinning. Om några dagar skall tu
ren komma till vår bygd och den stolta Nordstj'ernan avteckna sin djärva flykt 
mot himlen. Om nu denna blir någorlunda hygglig och den gräsliga nordvästan 
hinner rasa sig trött". 

Cederström eller "Flygbaronen" som han kallades, var den förste svensk som 
erövrat internationellt flygcertifikat (1910) och han blev därmed vårt lands förste 
"aviatör". Han vann tidigt berömmelse både inom och utom Sverige för sina 
skickliga och djärva flygningar. Dessutom var han en i vida kretsar populär per
son, inte minst på grund av de många historier som berättades om honom. 
Nordstjernan hade han köpt av den franske flygmaskinstillverkaren Louis Bleri
ot, ryktbar bl.a. för sin uppseendeväckande flygning 1909 över Engelska kana
len med ett landflygplan. 

Cederströms flyguppvisningar i Östersund skulle äga rum på A 4:s exercisfält 
den 22-24 juli kl. 7-9 e.m. Biljettpriset var 5 kr för "sadelplats", d. v.s. närmast 
det stora fält som utgjorde flyghangar, och i övrigt 1 kr 50 öre, "vadan även 
f!1indre bemedlade kunna övervara dessa luftregionens fäst- och klangdagar i 
Ostersund, lika lockande för ögat som prövande för halsen", som JT skrev. 
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Den första flygmaskinen i Östersund. Cederströms flyguppvisning 1911. 

För att allmänheten skulle få veta att flygning kunde genomföras skulle detta 
varje dag tillkännages genom flaggning från det nya rådhusets torn och från ut
siktstornet. Man hade också på olika sätt underlättat för landsortens befolkning 
att närvara. Sålunda ställde hela "Storsjöflottan" upp - ångarna Östersund, 
Bergsviken, Tor och Thomee liksom även bogserbåten Aktiv med pråm - och 
ordnade extraturer till staden från ångbåtsbryggorna runt Storsjön. Dessutom 
hade extratåg satts in för att efter flygningarnas slut på kvällen forsla besökare 
tillbaka till järnvägsstationerna mellan Bräcke och Duved. 

En särskild flygkommitte bildades också och i den satt borgmästare I. von Sta
pelmohr, kaptenerna S. A. Duse och K. L. V. Malm, redaktör Agaton Burman 
och doktor G. Hiort af Ornäs. 

JT lät förstå att det vore på sin_plats att man även planerade ett stadens heder
spris för en flygning t.ex. över Ostersund och Frösön och fortsatte: "Att med 
egna ögon få direkt konstatera 'luftens erövring', ej längre som en misstrodd 
utopi utan som full och levande värklighet, är väl om något ägnat att väcka ett 
rent och entusiastiskt intresse". 

Den 18 juli finner man i ÖP en bild av Cederströms flygdiplom, och i en av 
Duse undertecknad presentation av Flygbaronen kunde man läsa bl.a. följande: 
"För alla som beundrar mod och dristighet och som sätter den dådkraftige och 
orädde högt och föraktar den fege och räddhågade, skall Carl Cederströms 
namn hava en klang som sent skall glömmas". 

Det bör kanske här erinras om att Duse själv visat "mod och dristighet" ge
nom att deltaga i Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition med "Antarctic" 
1901-03. Fartyget krossades av isen men efter övervintring under svåra förhål
landen blev deltagarna så småningom räddade av en argentinsk undsättningsex
pedition. 
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Hur gick det då med Cederströms uppstigningar i Östersund? Ja, flygningen 
den 22 juli måste till allmän besvikelse inställas. KL 2 på dagen vajade visserligen 
flaggor på rådhus- och utsiktstornen, men när människor i tusental på aftonen 
var på väg upp till A 4:s övningsfält halades plötsligt flaggorna. Därmed stod det 
klart att det inte skulle bli någon flygning den dagen. Anledningen var att vinden 
på kvällen ökat till 13 m/sek, och någon flygning kunde det över huvud taget inte 
bli _tal om när vindstyrkan översteg 6-8 m/sek. 

Aven följande dag var vädret sådant att det var tveksamt om det skulle bli nå
gon uppstigning. På flygplatsen hade det samlats omkring 5.000 åskådare, en 
nästan ofattbart hög siffra med tanke på att stadens befolkning då inte var större 
än ca 8. 400 personer. Publiken fick vänta ända till kl. 8 på kvällen innan Ceder
ström kunde bestämma sig för att flyga. Och så här beskrivs flygningen i JT: 
"Nu sätter planet av nedåt fältet 20 ä 30 m. Och så höjer sig jättesländan med ens. 
Det är något oerhört som sker. Man ser hur den stiger uppåt. Det är en människa 
som styr den, en människa som flyger. Och att se åskådarne! Dessa tusentals 
människor som skrattar högt av förtjusning, som svänger mössorna, som 
knappt veta till sig själva. Däruppe gör jättesländan sina vida kretsar. Två gånger 
flyger den runt det stora fältet över åskådarnas huvuden, stundom på ända till 
100 m höjd. En gång vickar den till men man förstår knappast faran". 

Färden tog 5-6 min. Enligt ÖP lär den emellertid varit nära att sluta illa. En 
västlig kastvind höll nämligen på att stjälpa flygplanet. Cederström lyckades 
emellertid att med ett par kraftiga slag med rodret och genom att med hela sin 
tyngd luta sig åt motsatt håll få flygmaskinen "i stabilt läge". Efter landningen 
trädde representanter för stadens officerskårer fram och överlämnade en stor sil
verpokal till Cederström. 

Inför flygningen den 24 juli förutspådde ÖP att det skulle bli en "överrask
ningsflygning" och fortsatte: "I afton skall baronen lämna oss prof på en konst, 
där det icke gäller livet utan att visa huru luftskeppets mekanik med användning 
av luftens elasticitet och bärkraft erbjuder ett böjligare, snabbare, smidigare, ele
gantare fortkomstmedel än seglarens i sjön eller velocipedens på jord planet". 

Flygningen ägde sedan rum inför 3.000-4.000 åskådare och gick nu både läng
re och högre än föregående dag, nämligen ända till Frösö läger och på en högsta 
höjd av ca 500 m. Flygsträckan var hela 4 mil och färden tog ungefär 21 min. 

Cederströms bedrifter blev naturligtvis livligt uppskattade av publiken och 
han hyllades på olika sätt. Vid ett samkväm på Hotell Standard senare på kvällen 
fick han av borgmästare Stapelmohr mottaga stad�ns hederspris, en silverkanna 
med länsvapnet i emalj och med inskriptionen: "Ostersund, Frösön den 24 juli 
1911 ". 

Jag kan inte underlåta att till slut återge ett par strofer ur en hyllningsdikt, kal
lad "Flygaren" av signaturen "Garpo", som fanns att läsa i JT den 24 juli 1911: 

"Lugn med styret uti handen, 
med en blick, som falk på jakt, 
han som flyger över landen 
sitter säker och på vakt 
mot lömska slag av vinden. 
Luften brusar omkring kinden. 

Mod i bröstet har han kvar, 
kraft i blod och sena, 
skarp är blicken, han är snar, 
här går ej att mena, 
här får han ej hjälpatag -
hjälp dig själv, det är hans lag." 
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Spanska sjukan i Östersund 1918 

Av Hans Jacobsson 

En av de värsta hemsökelser, som drabbat Östersund - och även en del andra 
platser i Jämtland och inre Norrland, som t.ex. Dorotea och Vilhelmina-var in
fluensaepidemin Spanska sjukan som grasserade i augusti och september 1918. 
Visserligen härjade denna sjukdom svårt överallt i Sverige och i många andra län
der, men i Östersund kan man nära nog tala om massdöd, i så måtto __ att bara på 
några veckor avled ungefär lika många som annars under ett hele år. A ven i t. ex. 
Stockholm och en del andra garnisonsstäder, bl.a. Boden, härjade Spanska sju
kan hårt med stor dödlighet, men i en så relativt liten stad som Östersund väckte 
de dag för dag ökande dödsfallen en minst sagt kuslig stämning. Tragiken för
stärktes därigenom att de flesta som avled i sjukdomen var unga människor, 
många 20-åringar, vilket gjorde att medelåldern för de döda snarare understeg än 
översteg 30 år. 

Sjukdomen kom smygande nog så lömskt, och i början räknade man med att 
epidemin skulle vara ganska godmodig. Den 5 juli rapporterades det, att sjukdo
men nått Malmö. Den 10 juli konstaterades ett 10-tal fall i Stockholm, men där 
intresserade man sig rill en början mera för de kolerafall, som härrörde från den 
smittoförande besättningen på en båt. I mitten på juli hade Spanska sjukan fullt 
utvecklat sig i Norge med t.ex. 20.000 sjukdomsfall i Kristiania (nuv. Oslo) och 
många dödsfall. 

Den 23/7 läses i en notis i Östersunds-Posten, att den "förhärjande influensa
�pidemin" nu nått Östersund, där man konstaterat ett 10-tal fall. Smittan ansågs 
härstamma hån Norge. 

I början på augusti 1_?18 rapporteras så allt flera fall, särskilt i garnisonsstäder, 
till vilken kategori ju Ostersund hörde, och på garnisonssjukhuset i Stockholm 
hade flera dödsfall inträffat. 

Även från Jämtland rapporterades ett första dödsfall, nämligen den 23-årige 
Per Näs från Trollsås. Vid den tidpunkten __ (to/8) grasserade sjukdomen i full ut
sträckning vid artilleriregementet (A 4) i Ostersund. Enligt tf regementsläkaren 
dr Widell hade 75 man insjuknat. På infanteriregementet (I 23) var det endast tal 
om 17-18 sjuka. Ett tragiskt dödsfall på A 4 var student�_eväringen Carlos Am
nelius död. Han var son till lokföraren K. A. Amnelius i Ostersund och hade av
lagt studentexamen vid stadens läroverk i början på juni 1917. 

Även utanför Östersund bredde Spanska sjukan ut sig. Vid kraftverksbygget i 
Högfors i Häggenås var 60 arbetare sjuka. 

Man började nu tala om att uppskjuta skolornas höstterminsstart från slutet av 
augusti till ca 3 veckor senare. Jämtlands bibliotek skulle hållas stängt åtminsto
ne 2 veckor. 

Den 19 augusti är det fortfarande många fall vid regementena och vid SJ samt 
ute i staden och ytterligare 8 dödsfall. "Den hemska sjukdomen härjar med oför
minskad kraft. Läkarna stå maktlösa. " 
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Den 20 augusti måste man inställa alla övningar på A 4, "då 130 man är sjuka 
och dagligen dödsfall inträffa. Sjuklokalerna på regementet räcka inte till, så att 
man måste använda exercishuset som sjukhus." Det är nu som man måste upp
höra med att låta militärmusiken spela Chopins sorgmarsch i spetsen för begrav
ningstågen för att inte öka skräcken och modlösheten i staden. 

Den 21 och 22 augusti är det nya dödsfall men enligt dr Thorne är läget något 
bättre vid A 4, som fått besök av överfältläkaren dr Christensen. S. J. Kardell 
skriver dock i sin dagbok för den 24/8: "Nya dödsfall i spanska sjukan inträffa 
här i staden och länet dagligen. Inalles har nu 56 personer i länet dött, de fleste 
ungt, kraftigt folk. 10 man vid artilleriregementet ha dukat under af 125 insjuk
nade. Tillsynen öfver dessa säges icke vara den bästa. Vid fältjägarregementet 
äro förhållandena vida bättre." 

Samma dag (24/8) uppges över 70 sjukdomsfall vid SJ :s maskinavdelning, så 
att det endast var med yttersta svårighet som tågtrafiken kunde upprätthållas. 

Den 19-åriga Margit Hjort af Ornäs, dotter till den 1913 avlidne tandläkaren 
Gusten Hjort af Ornäs, hade dukat under för sjukdomen. 

Den 26 augusti meddelas om 15 nya dödsfall, bl.a. Karin Eriksson, 14 år, dot
ter till byggmästaren Eriksson på Frösön. 

Den 28 augusti är den första dagen på länge, då det inte är något nytt dödsfall 
på artilleriregementet. Från den lilla köpingen Vilhelmina rapporteras 200 sjuk
domsfall. 

Den 30 augusti nås ÖP av ett rop om hjälp. Folk är inte bara sjuka. De lider 
också nöd. Det är risk för att en del, som skulle kunna klara sjukdomen, svälter 
ihjäl. Bilda en hjälpkår, som tar hand om de nödlidande! "Som en pest har spans
ka sjukan dragit fram över våra bygder. - Hela familjer ligga bundna vid sjuk
bädden, ofta helt utan hjälp. - Det behövs personlig hjälp men även penning
hjälp till medicin och mat." 

I denna situation, då det verkade som om myndigheterna såväl på riksplanet, 
som t.ex. medicinalstyrelsen, som på lokalplanet, som t.ex. hälsovårdsnämn
derna, uppenb�rt hade förlorat kontrollen över vad som höll på att ske, var det 
när det gällde Ostersund en behjärtad och handlingskraftig man som grep in. 
Det var bankdirektören m.m. Carl Lignell. På lördagen den 31 augusti, då flera 
nya dödsfall inträffade, begärde han telegrafiskt L 000 kr av Stockholms Han
delsbanks styrelse i Stockholm. På söndagen lade han självrådigt och utan att in
hämta några myndigheters tillstånd helt enkelt beslag på västra skolan, d. v.s. 
gamla läroverket "Sapientia Duce", och inrättade ett sjukhus där. Sängar och 
sängutrustning fick han från Röda Korset. Som läkare engagerades dr Hilding 
Berglund från A 4, som nu, då sjukdomen blommat ut där, inte hade så mycket 
att göra. Genom upprop i tidningarna fick han ett 30-tal unga kvinnor att anmäla 
sig som sjuksköterskor, bl.a. några av dem som 1914 genomgått en särskild, fri
villig sjukvårdskurs. I den kommitte för det provisoriska sjukhuset som bildades 
ingick förutom Lignell, stadsläkaren Carl Moberg och fattigvårdsstyrelsens 
ordförande komminister Petrus Öberg. För att fastare organisera hjälptjänsten 
ute i staden utsågs en rad s.k. kontaktmän: för den eg. staden: folkskolinsp. G. 
Högberg, lektor A. Eriksson o. frisörmästare 0. Svärd, för Odenslund: lektor 
A. Romanus, för Järnvägen: g. Rosenberg, samt för Hornsberg på Frösön: folk
skolläraren]. Johansson. På OP:s redaktion var en särskild insamlingskommitte
i verksamhet, närmast underställd pastor Öberg.
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Gamla läroverket som sjukhus under Spanska sjukan 1918. Nu turistbyrå. 

Tisdagen den 3 september var redan 30 patienter intagna i det provisoriska 
sjukhuset, senare kallat Kommunsjukhuset, och på onsdagen den 4 september 
var patientantalet 80. 

Det var utan tvivel Carl Lignells ingripande som förhindrade en ännu större 
katastrof. En av orsakerna till sjukdomens snabba spridning i Östersund var 
utan tvivel trångboddheten, och denna liksom bristen på vård och mat medver
kade även till att sjukdomen fick så svåra verkningar med ett ständigt stigande 
antal dödsfall. 

Vid den "inventering" av de sjuka i deras lägenheter som man omedelbart satte 
i gång med framkom minst sagt upprörande omständigheter. 

I en eländig gård i Odenslund låg både mannen och hustrun sjuka med 6 barn 
kring sig i två små rum. Kläder, mat, allt saknades. I en skrubb hade de en familj 
på man, hustru och två barn inhysta. Endast mannen var på benen, fast svag. 

I en uthusbyggnad tillhörande en gård på Prästgatan fann man en ung man och 
en kvinna liggande på ett bolster på golvet sedan 14 dagar. I ett utrymme innan
för låg en man sjuk i en soffa, i vilken han inte kunde ligga rak. Orenligheten i de 
båda utrymmena var olidlig. 

I en annan "lägenhet" i samma gård gick modern omkring feberhet. I ett täcke 
på golvet låg en sjuk 11-årig gosse, i en barnvagn en 9-månaders flicka som kved i 
sin hjälplöshet. Ur öppningen till en skrubb tittade två par skrämda barnögon 
ut. Utom sängar och en stol fanns inga möbler i rummet. 
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Sannerligen man måste instämma med ÖP:s utrop: "Vem hade kunnat tro att 
det i vår prydliga stad fanns så mycken fattigdom, så mycken skriande nöd och 
så mycket elände?" Bokstavligen allt fattades: mat, sängar, linne, medicin, för 
att inte tala om den mest elementära hygien. 

Genom bl.a. ÖP sattes nu en stor hjälpsamlingsverksamhet i gång. Ett 25-tal 
penninginsamlingslistor skickades ut på vilka sammanlagt flöt in uppåt 30. 000 
kr. Bönder ute på landsbygden och affärer i staden, bl.a. D. C. Smiths, bidrog 
med mat. Lakan och annat linne lånades ut från mera välbärgade hem. En stor 
underklädersinsamling genomfördes. ÖP-kommitten hade till slut flera hundra 
"skyddslingar". 

I tidningarna rapporterades läget som från ett krig: Kampen mot Spanska 
sjukan, Fronten mot sjukan o.s. v. Antalet frivilliga hjälpkrafter steg och upp
gick till slut till ett par hundra. Särskilt viktigt var att få tag på utbildade sjukskö
terskor. Ett 10-tal sådana kom till hjälp från andra delar av landet. Några av dem 
liksom av stadens egna sjuksköterskor "stupade på sin post". 

Trots insatserna ökade till att börja med sjukdomsfallen och även dödsfallen. 
De i tidningarna publicerade dagliga "bulletinerna" vittnar därom: 7/9: 164 sju
ka i staden (i Hissmofors: 41 fall), 11/9: 263 fall i staden o. på Hornsberg (His
smofors: 120 fall), 14/9 "äntligen en smula ljusning": endast 40 nya fall, varav 10 
i Hornsberg, 16/9: "situationen förvärrad på landsbygden men bättre i staden": 
23 nya fall o. 3 dödsfall i staden, 18/9: 39 nya fall i staden o. Hornsberg (men 
våldsam fart av sjukdomen i norra Hälsingland, 835 sjuka i Gävle och 58 dödsfall 
i Boden), 25/9: 143 sjuka i staden (12 nva fall). kritiskt i Berg, 30/9: 98 sjuka i sta
den, 19 i Hornsberg, endast 8 nya fall i staden o. 1 i Hornsberg. Den 1/10 är to
talsiffran för Östersund 83, varav 1_8 på I 23 o. 4 på A 4. 

Man kan säga att epidemin klingade ut i Östersund i början på oktober. Man 
började planera för öppnandet av skolorna och över huvud taget för ett mera 
normalt liv. Tidningarnas intresse för sjukdomen svalnade alltmer och upptogs i 
stället under en tid av den fruktansvärda järnvägsolyckan vid Getå, där 41 män
niskor omkom. Första världskriget gick ju dessutom mot sitt slut och tidnings
spalterna fylldes av fredsrykten, Wilsons 14 punkter o.s.v. 

Det kan vara skäl att försöka få fram ett facit till den fruktansvärda influensae
pidemin i Östersund 1918. Sammanlagt måste man räkna med tusentals sjuka, 
och enligt S. J. Kardell var antalet dödsfall fram till 20/9 "öfver 130 personer". 
Med en befolkning i Östersund och det från 1 jan. 1918 inkorporerade Oden
slund på ca 13.000 personer utgör den av Spanska sjukan orsakade mortaliteten 
ca 10 promille. Med lika stor dödlighet för ett helt år skulle det utgöra ca 60 pro
mille! 

Av det föregående står det åtminstone delvis klart varför Östersund drabba
des så hårt. Det tycks som om sjukdomen började och fick sin första uppblomst
ring på regementena, där ju många bodde tätt tillsammans. Att även trångbodd
heten ute i staden bidrog till sjukdomens spridning och omfattning är uppen
bart. En annan orsak till att sjukdomen fick ett så allvarsamt förlopp var utan tvi
vel den undernäring, för att inte säga svält, s9m bl.a. orsakats av missväxter åren 
1917 och 1918. Rent allmänt var väl också Ostersund trots en överklass av äm
betsmän och handlande en i stort sett fattig stad. Det -�ycks som om det varit rela
tivt få dödsfall i sjukdomen bland mera välbärgade. A ven små barn tycks ha kla
rat sig ganska bra, medan många ungdomar och särskilt unga män på regemente-
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na föll offer. Till sist får man väl tillskriva att Spanska sjukan 1918 fick ett så kata
strofalt förlopp myndigheternas handfallenhet och delvis oskickliga handlande. 
Så t.ex. höll militärmyndigheterna i det längsta fast vid att regementsövningarna 
(repövningarna) inte fick inställas. 

I nöden pr?.vas inte bara vännen utan även myndigheterna och människorna i 
allmänhet. I Ostersund var det otvivelaktigt en del myndighetspersoner som in
te höll måttet. Å andra sidan var det andra som verkligen grep in. Ledaren bland 
de sistnämnda var otvivelaktigt Carl Lignell, vars handlande vid den mest kritis
ka tidpunkten omkring månadsskiftet augusti-september står över allt beröm. 
Om han inte sekunderats av en rad andra behjärtade män och kvinnor hade han 
dock inte lyckats så bra som han gjorde. 

Den 7/9 publicerades i ÖP en "intern" skildring av hjälpbyråns arbete från ti
digt på morgonen till sent på kvällen. De sex ledande männen i hjälpkommitten 
hade inte ens tid att äta annat än en smörgås på stående fot. Telefonen ringde i 
ett. Än skulle en hit, en annan dit. Mai:i: hade stor nytta av ett väl uppgjort regis
ter över alla hjälpkrafter, och Petrus Oberg infordrade löpande uppgifter från 
samtliga gårdsägare i staden och Odenslund angående sjuka. Frivilliga som haft 
nattvak infann sig för att rapportera. Hjälp, bl.a. i form av matvaror, distribue
rades av scouter, som inte hade en lugn stund. Under en dag gällde det att lösa 
hundratals uppkomna problem. Det s.k. kommunsjukhusets insats med dess 
"direktör" Carl Lignell i spet�en var närmast omätlig. Utan alla dessa åtgärder 
hade säkerligen sjukdomen i Ostersund skördat långt flera offer. 

Östersund och Frösön sett från Carlslund, ritat av Carl Lignell (vid 16 års ålder). 
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Carl Lignell 

Bankdirektören som blev Rådhusets och 
J amtlis byggherre 

Av Hans Jacobsson 

Under nedskrivandet av artikeln om Spanska sjukans härjningar i Östersund au
gusti-september 1918 blev jag starkt medveten om att bankdirektören m.m. 
Carl Lignell, som på ett så handlingskraftigt sätt tog befälet i kampen mot sjuk
domen, borde presenteras i en inte alltför kort biografi. Visserligen ägnas Carl 
Lignell ett inte obetydligt utrymme i en artikel om "Släkten Lignell från Fin
land" författad av svärsonen Jonas Hedberg och publicerad i Järnten 1950, men 
det finns en hel del att tillägga, om inte så mycket när det gäller sakuppgifter som 
när det gäller betydelsen av hans verksamhet och hans person. 

Som framgår av ovannämnda artikel härstammade släkten Lignell från Fin
land. Den förste "svensken" i släkten var guldsmeden Anders Johan Lignell, f. i 
Finland 1779 eller 1775, d. i Sundsvall 28/12 1824. Åren 1807-24 var han gulds
medsmästare i Sundsvall och utförde som sådan en hel del betydande arbeten. 
Bl.a. kan hans produktion av kyrksilver (vinkannor, oblataskar, brudkronor 
etc.) nämnas, t.ex. för 8 socknar i Jämtland från Undersåker i väster till Hällesjö 
i öster, från Alsen i norr till Hallen i söder. 

Anders Johan Lignell blev med tiden en välbärgad man, som ägde flera fastig
heter i Sundsvall, bl. a. ett tvåvåningshus vid Stora gatan på 13 rum samt med 
verkstadshus et�. på tomten. I sitt äktenskap med Anna Britt;aJabin, f. i Sund
svall 1783, d. i Ostersund 1863, hade A. J. Lignell 4 barn, 2 söner och 2 döttrar. 

Den son som intresserar oss i detta sammanhang är Carl An�on, f. 10/12 1816 
i Sundsvall, d. 1/11 1892 på Carlslund i dåv. Brunflo, nuv. Ostersund. Utom 
modern tycks även de bägge systrarna: Anna Catarina, f. i Sundsvall 1809, och 
Sophia Andreetta, f. i Sundsvall 1812, efter en-tid liksom brodern Carl Anton 
ha flyttat till Östersund, eftersom de uppges döda där 1876 resp. 1899. 

Efter att ha gått igenom Härnösands lärdomsskola, förutv. trivialskolan, an
togs Carl Anton Lignell som elev på apoteket Gripen i Sundsvall. EJter apote
karexamen i Stockholm 1841 inköpte han 1843 apoteket Hjorten i Ostersund, 
som en ko�_t tid innehafts av svågern, provisorn, sedermera handlare� och råd
mannen i Ostersund Nils Gustaf Skogh, f. i Söderhamn 1807, d. i Ostersund 
1885. I apoteksköpet ingick även den av apotekaren Nylund på sin tid förvärva
de apoteksgården vid sydvästra hörnet av Stortorget och Storgatan. 

Apotekare förblev emellertid inte C. A. Lignell så länge, eftersom han redan 
1855 sålde apoteket med tillhörande hus och tomt till apotekaren J. A. Pyhlson 
för den stora summan av 68.000 Rdr Rmt. Det fanns säkerligen flera skäl till att 
Lignell avyttrade apoteket, ett att han fick så bra betalt, ett annat att han var 
starkt engagerad i länets och stadens angelägenheter, bl.a. intresserade han sig 
för kommunikationerna i Jämtland och var engagerad i det av landssekreteraren 
Thomee skapade Jämtlands Kommunikationsbolag, senare i Storsjöns Ångbåts-
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bolag och i planerna på en järnväg genom Jämtland, ett tredje och kanske vikti
gare skäl att han, som av allt att döma var synnerligen praktiskt anlagd, greps av 
tanken att skapa ett mönsterjordbruk. Redan 1852 inköpte C. A. Lignell jämte 
ett par andra östersundare delar av Odensalahemmana nr 1 och 9 med bl. a. den 
s.k. Björnmyran. Av sålunda förvärvad jord, kompletterad med ytterligare för
värv, grundade Lignell egendomen Carlslund. Han ritade och uppförde själv
byggnaderna. Björnmyran utdikades och påfördes lera och grus samt uppodla
des och gav rika skördar. Som belöning för sitt pionjärarbete för norrländskt
jordbruk blev L. ledamot av Kungl. Lantbruksakademien. Trädgården på Carl
slund prisbelönades av Uppsala Trädgårdssällskap, och det var närmast själv
klart att L. skulle tillhöra förvaltningsutskottet inom Jämtlands läns hushåll
ningssällskap.

Carl Anton Lignell gifte sig förhållandevis sen� med Euge�ia Christina Ul
rika Melander, f. 1833 i Sörmland, d. 4/6 1922 i Ostersund. Aldsta barnet, so
nen Carl Eugen, föddes på Carlslund, som då ännu tillhörde Brunflo socken, 
11/10 1868. Liksom systrarna Anna Maria, f. 1872, d. i Stockholm 1942, och 
Hilma Eugenia, f. 1874, d. 1950 i Söderköping, fick han växa upp i den vackra 
och rika miljö som Carlslund utgjorde. 

Systern Hilma, g. Möller, har beskrivit födelsegården, vars nedre våning hade 
6 rum och kök. En trappa gick upp till övre våningens hall, varifrån man kunde 
komma in i stora salen och rum på vardera gaveln. Utanför salen och gavelrum
men fanns balkonger, varifrån man hade en storslagen utsikt. I salen var den be
römda "Carlslunds-tapeten", målad av J. P. Moberg, uppsatt. Den finns nu i 
Stadsmuseet, till vilket den .. skänkts av Carl Lignell, på 1920-talet vice ordf. och 
ordf. i Föreningen Gamla Ostersund. 

Mitt på gårdsplanen stod flaggstången, omgiven av gräs och blommor. Fram
för huset mot vägen fanns en springbrunn med bassäng, där vattnet på vintern 
frös til!_ en is pelare. Ned anför kunde man beundra en terrass, kantad av en rosen
häck. Aven omgivningarna, skogen uppåt det nuvarande Solliden-området, var 
vackr:'.1 och spännande för en pojke. Redan A. E. Melander hade under sin pojk
tid i Ostersund sina lekmarker i dessa trakter. 

Det var självklart, att Carl Lignell skulle gå i Östersunds läroverk, där han in
skrevs 27 /8 1878 och tog studentexamen 17 /12 1888. Att han tog studenten i de
cember kan tyda på att han blev underkänd i eller inte ansåg sig färdig att gå upp i 
examen i maj 1888, men i så fall var han i relativt stort sällskap, då 5 av hans 13 
klasskamrater likaledes avlade examen i dec. 1888, bl.a. den senare kände redak
tören m.m. Algot Holmqvist. Bland de övriga klasskamraterna märks Karl Ti
ren, till yrket stationsinspektor i Bergvik i Hälsingland men mest bekant, förut
om som målare, som upptecknare av folkmusik, bl.a. samisk sådan. 

Någon utpräglad studiebegåvning torde Carl Lignell inte ha ägt, i varje fall in
te i jämförelse med klasskamraten Daniel Strömholm, som blev professor i 
Uppsala. Carl Lignells begåvning låg utan tvivel åt det praktiska hållet. Han ha
de även en betydande konstnärlig begåvning och var en god tecknare, vilket var 
honom till stor hjälp i samband med hans många byggen. Han var även musika
lisk och en framstående sångare. Den bana som säkerligen skulle ha legat C. L. 
mest om hjärtat var arkitektens, men fader:!1, som själv åren 1880-85 varit direk
tör för Riksbankens avdelningskontor i Ostersund, torde ha bestämt, att han 
skulle gå kontorsvägen och bli bankman. Jag tänker mig att en orsak härtill var, 
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Carl Lignell som jordbrukare med den premierade vagnshästen på Carlslund. 

att fadern ville hålla honom kvar i Östersund, för att han skulle kunna övertaga 
och ägna sig åt faderns förnämsta livsverk: Carlslund. Arkitektstudier och arki
tektyrket hade sannolikt tvungit C. L. att bosätta sig i t.ex. Stockholm. 

Så kom det sig att Carl Lignell efter studentexamen, ett år (1889) fick åtnjuta 
undervisning vid Östersunds och Jämtlands Språk-, Handels- och Praktiska 
skola, startad 1887 av "privatlärarna" J. E. Ericsson och C. A. Svensson. Sko
lan, som ägde bestånd till omkring 1910, hade mycket gott anseende. Framför 
allt var språkundervisningen i engelska och franska utmärkt. Efter ettårskursen 
vid denna skola "praktiserade" C. L. vid Lithanders Trävarubolag och Gimåns 
flottningsförening i Jämtland samt en kort tid på grosshandelskontor i Stock
holm. Sedan lyckad�s tydligen fadern få in honom i riksbanken som e.o. tjänste
man vid kontoret i Ostersund 1890. Ungefär samtidigt (1891) fick Carl övertaga 
Carlslund från fadern för 20. 000 kr och drev där jordbruk. Ca ett år efter faderns 
död 1/11 1892 avyttrade han dock Carlslund till trävaruhandlaren Carl Lithan
der. Hade_gården måhända blivit honom en black om foten? Harle han planer på 
att lämna Östersund? Att han blev hemstaden trogen berodde kanske på att han 
efter 5 år i riksbanken och 5 år som kassör vid Jämtlands folkbank år 1900 blev 
styrelseordförande och verkställande direktör i den då nybildade Jämtlands 
Kreditbank. 

Enligt döttrarna Greta Näslund och Anna Hed berg tillhörde Carl Lignell som 
bankman den gamla patriarkaliska stammen. "Han var sträng men hade stor om
sorg om sina tjänstemän - det gjordes utflykter både sommar och vinter, som-
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martid med båt på Storsjö�_och vintertid på skidor till någon sportstuga". 
Just vid sekelskiftet var Ostersund i hög grad en bankernas stad. Utom Riks

banken och Jämtlands läns sparbank fanns Su_!"ldsvalls Enskilda Bank, Jämtlands 
Folkbank, Goodtemplarbanken (från 1·900 Ostersunds Diskontobank), Sund
svalls Handelsbank samt som sagt Jämtlands Kreditbank. Konkurrensen inom 
den östersundska bankvärlden var utan tvivel stor. Kreditbehovet i staden var 
dock betydande, eftersom bl.a. byggnadsverksamheten, inte blott den offentli
ga utan även den privata, var omfattande. Även "växelrytteriet" florerade. Så 
småningom skedde dock en "hyfsning" av bankväsendet i staden, i vilken inte 
minst Lignell var delaktig. År 1916 övertogs Kreditbanken av den starkt expan
siva Stockholms Handelsbank. Följande år gjorde denna bank ett ännu större 
kap, 9å Norrlandsbanken uppgick i Stockholms Handelsbank. I detta kap in
gick Ostersunds Diskontobank, som kort förut anslutits till Norrlandsbanken. 
Sundsvalls Handels bank hade under tiden uppgått i Upplands banken, vars kon
tor i Östersund senare även övertogs av Svenska Handelsbanken, vilket namn 
Stockholms Handels�_ank antog 1919. Om man tillägger att den 1917 grundade 
Jordbrukarbanken i Ostersund 1921 även uppgick i Svenska Handelsbanken, 
kan man säga, att denna bank slukade inte mindre än fyra Östersunds banker. 

Via direktörsbefattningen i Kred��banken blev Carl Lignell bankdirektör och 
chef för Svenska Handelsbanken i Ostersund, inte bara för östersundskontoret 
utan även för bankens s.k. Pronvinscentral för Jämtlands län. I dessa befattning
ar kvarstod han till sin pensionering 19?,8. Särskilt under de sista ca 10 åren torde 
L. ha intagit en central position inom Ostersunds bankväsende.

Befattningen som bankdirektör gav utan tvivel Carl Lignell även en position
för hans väsentligaste verksamhet utanför själva yrkeslivet, nämligen hans bygg
nadsverksamhet. Han blev aldrig arkitekt och han verkade inte yrkesmässigt 
som byggmästare, _ _  men han fyllde på sätt och vis en funktion som motsvarade 
båda dessa yrken. Aven hans kommunalpolitiska engagemang beredde vägen för 
hans aktiviteter när det gällde byggenskap. Åren 1902-04 och 1909-12 var han 
stadsfullmäktig och fick som sådan och även senare en rad uppdrag, medlem
skap i olika styrelser, nämnder, kommitteer etc. En uppräkning av alla hans 
uppdrag skulle upptaga en hel trycksida. Man kan då fråga sig om Lignell var en 
mångsysslare. Det torde dock inte ha varit fallet, om man med en mångsysslare 
menar en person som alltför mycket splittrar sig. De uppdrag som L. åtog sig låg 
i stort sett inom samma områden: stadsplanering och byggnadsverksamhet. De 
väsentligaste uppdragen var ledamotskap i olika byggnadskommitteer samt i 
byggnadsnämnden och stadsplanekommitten för Östersund. Det kan dock där
jämte nämnas, att han ca 1 år (1900) var municipalstyrelsens ordförande och tilli
ka ordningsman i Odenslunds då nybildade municipalsamhälle samt att han var 
en av de drivande krafterna i olika utställningskommitteer. 

Redan tidigt åtog sig Carl Lignell olika byggnadsuppdrag. Så t. ex. gjorde han i 
början på 1900-talet upp ändringsförslag och ledde ombyggnaden av Jämtlands 
folkbanks hus liksom han biträdde vid ombyggnaden av Sundsvalls Enskilda 
Banks lokaler. År 1911 ritade han och ledde ombyggnaden av Hotell Standards 
matsal. Den s.k. loggian är hans verk. 

Carl Lignells mest __ betydelsefulla byggnadsverksamhet står dock i samband 
med uppförandet av Ostersunds nya rådhus 1909-12 och med det under lång tid 
pågående skapandet av Fornbyn Jamtli. 
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Östersunds Rådhus under byggnad. I förgrunden Gamla läroverket. 

Rådhusbygget med alla dess "turer" vore helt visst värt en särskild, ingående 
skildring. En omstridd fråga var t.ex. rådhusets placering. En längre tid hade 
man för avsikt att förlägga det nya rådhuset vid Stortorget, närmare bestämt på 
den s.k. Zetterbergska tomten, nu en del av Stortorgets nordöstra område. Till 
slut (1907) beslöt stadsfullmäktige att bygga rådhuset på Gamla läroverkets, Sa
pientia Duces, tomt med front mot öster, ett otvivelaktigt olyckligt beslut med 
hänsyn till att det sannolikt framkallat e�. rivning av läroverkshuset, en av de få 
klenoderna från äldre tid som bevarats i Ostersund. Carl Lignell fick med hjälp 
av en del andra, bl.a. den tilltänkte arkitekten F. B. Wallberg, i sista stund full
mäktige att ändra läget i så måtto, att huset gjorde ett steg "framåt marsch" och 
"helt om" till den av staden inköpta tomten på andra sidan dåv. Repslagaregatan. 

Redan 1907 hade Lignell varit medlem i kommitten för uppförande av ett nytt 
rådhus. Nu (1908) blev han v. ordf. och verkst. led. i rådhusets byggnadsstyrel
se. Den "formelle" ordf. var dåv. rådmannen Olsen, men rådhusets "egentlige 
byggherre" blev Lignell. Han samarbetade på ett idealiskt sätt med den synnerli
gen skicklige arkitekten F. B. Wallbt:�g och följde dagligen husbygget, vars hu
vudentreprenör var byggmästaren i Ostersund J. A. Hellström. Det var förvis
so inte ett lyftkransbygge med prefabricerade byggelement utan ett gammaldags 
"hederligt" hamverksbygge. 

En rad huvudsakligen jämtländska hantverkare var engagerade för bl.a. ut
smyckningen och inredningen. I samarbete med arkitekten lade C. L. enligt vad 
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sonen Anders Lignell intygar ned ett otroligt arbete att få inredningen så gedigen 
och konstnärlig som möjligt. "Det f'.;xperimenterades och provades i oändlighet 
med laseringar, färger och tyger." Aven konstnärer anlitades, t.ex. Olof Ahl

berg. 

Att bygget trots många problem gick i lås och att Östersunds rådhus ännu i 
dag framstår som stadens förnämsta byggnad, präglad av sällsynt kvalitet och 
monumentalitet, är inte minst Lignells förtjänst. Det blev, trots att byggnadsan
slaget överskreds, e.tt även för tiden billigt bygge, sammanlagda kostnader något 
över en halv miljon. 

Emellertid fick rådhusbygget ett efterspel. Det gällde den slutliga finansiella 
uppgörelsen. Rådhusbyggnadsstyrelsen och främst dess verkställande ledamot 
Lignell kom därvidlag i en obehaglig mellanställning mellan byggmästaren J. A. 
Hellström, som utan prut och snarast möjligt ville få betalt för sina extra kostna
der, och de anslagsbeviljande myndigheterna (drätselkammaren och stadsfull
mäktige), som ville komma undan så billigt som möjligt. Så t.ex. ville man inte 
ersätta entreprenören, byggmästaren J. A. Hellström för ev. felräkningar. Det 
slutade med att denne måste begära sig i konkurs. För att rädda honom från en 
sådan hade det inte behövts några stora belopp från staden, men man skyllde på 
att kommunallagen satte st�pp för sådana anslagsbevillningar. 

Det fanns även sådana i Ostersund som betecknade rådhusbygget som alltför 
stort och lyxigt. Den som framför allt skulle ha bidragit därtill var Lignell. Bland 
sådana personer uppstod en kritik mot honom, och man gick så långt att man vil
le bortmanövrera honom både från stadsfullmäktige och Kreditbanken. Han ha
de då en tid planer på att lämna staden och söka en direktörsbefattning vid ett 
fastighetsbolag i Stockholm. För att styrka sin ansökan till denna befattning bad 
C. L. om uttalanden om sin verksamhet vid rådhusbygget från bl.a. prof. I. G.
Clason, arkitekten Wallberg, dåv. rådman A. Olsen, vilka �ttalanden var myc
ket lovordande. Dessbättre beslöt sig C. L. för att stanna i Ostersund.

Att Lignell trots allt inte gav Östersund på båten berodde kanske på att han 
kommit att engagera sig för ett annat byggnadsföretag, nämligen uppbyggandet 
av en s.k. fornby. Detta projekt stod i samband med fram.växandet av en jämt
ländsk hembygdsrörelse. Vid de s. k. hembygdsdagarna i Ostersund och på Frö
sön sommaren 1908 höll konstnären Gustaf Ankarcrona från Dalarna ett inspi
rer:it föredrag, i vilket han bl. a. propagerade för hemslöjd och formligen tog ett 
löfte av den dåv. landshövdingskan Ellen Widen att sätta i gång med en jämtländsk 
hemslöjdsförening. Så bildades 20/10 1908 det som kortfattat kom att benämnas 
J ämtslöjd. Denna blev dock inte bara en hemslöjdsförening utan en hembygds
förening över huvud taget. På programmet kom bl.a. att stå skapandet av en 
fornby, ett jämtländskt Skansen. En förebild var också det av Anders Sandvig 
skapade friluftsmuseet Maihaugen i Lillehammer i Norge. 

Sedan vretlotterna nr 3 och 4 norr om staden intill den dåv. Villa Björkhem av 
stadsfullmäktige anslagits till fornbyn, togs en snöig oktoberdag 1912 de första 
spadtagen där ute av fru Ellen Widen, fröken Agnes Ericson, Carl Lignell och 
Eric Festin, den sistnämnde nybliven intendent m.m. för Jämtslöjd. 

På Lignells lott kom nu själva uppbyggandet av fornbyn, utväljandet av de 
hus, som skulle flyttas dit, nedtagningen och transporten av dem och inte minst 
återuppförandet, vilket ju måste ske med stor varsamhet. Till Lignells "skapel
ser" påJamtli kan räknas den s.k. Pilgrimsstugan från Hovdsjö i Nyhem, Sikås-
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gården etc. Han var även ·i hög grad meddelaktig vid uppförandet av t. ex. tings
huset från Gärde i Brunflo och den s. k. Lillhärdalsgården, för vilken sistnämnda 
dock Eric Festin anses ha haft den största äran. Lignell byggde även om Villa 
Björkhem och skapade där Restaurang Hov med den förnämliga S:t Olofssalen. 

Enligt de ovan citerade döttrarna skall C. L. ha börjat sin dag vid 6-7-tiden på 
morgonen med promenad ut till Fornbyn för att inspektera och handleda bygg
gubbarna. Vid 9-tiden kom han hem till frukost, varefter han begav sig till ban
ken. "Men inte nog med det, han återvände många gånger direkt ut till fornbyn, 
och då fick vi barn ibland gå ut med en matkorg. Var mor med, det hände också, 
så satt hela familjen tillsammans på dikesrenen och åt middag." 

Enligt sonen Anders Lignell kunde det hända, att C. L. vid påsktiden lånade 
häst och släde och själv körde omkring på landsbygden, t.ex. runt Storsjön, för 
att söka efter gamla byggnader och inventarier. 

När Jämtslöjd 1923 slogs ihop med Fornminnesföreningen och Heimbygda 
bildades var givetvis även C. L. med, och han var kontrollant vid bygget av 
Jämtlands museum omkring 1930. Redan 1916 blev han ledamot av Samfundet 
för hembygdsvård och kallades 1936 till dess hedersledamot. År 1948 tilldelades 
han av Nordiska museet "Medaljen för hembygdsvårdande gärning", den s.k. 
Hazelius-medaljen. 

Trots att Lignells hembygdsverksamhet på så sätt uppmärksammades, liksom 
han vid firandet av sina jämna födelsedagar: 60 år 1928, 70 år 1938, 75 år 1943 
och 80 år 1948 blev föremål för stora hyllningar inte minst från "hembygdsfolk", 
kan man dock ställa frågan, om han inte kommit i skymundan av den mera PR
betonade Eric Festin. Det är klart, att denne var den ledande museimannen, men 
utan Lignells praktiska, oegennyttiga, helt oavlönade arbete torde det inte ha 
blivit så mycket av vare sig Fornbyn Jamtli eller museet. 

Vad det sistnämnda beträffar har han framför allt äran av tillkomsten av konst
museet, en ära som han delar med östersundskonstnären Anton Genberg. Vid 
ett sammanträffande i Stockholm med Lignell våren 1912 lovade Genberg att 
tigga ih<.?P ett antal tavlor, om C. L. kunde ordna lokal för ett blivande konstmu
s_eum i Ostersund. Genberg hade tidigare försökt intressera ledande personer i 
Östersund att __ skaffa en sådan lokal men fått nej. C. L. lovade nu att sätta fart på 
"gubbarna i Ostersund". Och fart blev det. Den 26/6 1912, några dagar efter 
Genbergs SO-årsdag, bildades Jämtlands läns konstförening med C. L. som in
tendent, vilken befattning han sedan skötte nästan hela sitt återstående liv. Innan 
konstflygeln i Jämtlands museum blev färdig 1930 hade C. L. lyckats få musei
lokalen inrymd på Rådhusets vind. Samlingarna växte snabbt, så att lokalen blev 
för liten. En gång om året gjordes då omhängning. Den skedde enligt C. L. :s 
döttrar 'iarje annandag jul, "fars enda lediga dag". - "Eftersom far ville ha sin fa
milj med sig ställde mor lojalt upp med både kaffe och matkorgar. Vi barn tyckte 
inte alltid det var så roligt och med tiden opponerade vi oss ibland, roligare kun
de vi ha." 

Lignell fungerade ofta som arrangör, men inte alltid torde han ha fått den 
uppskattning som arrangörskapet borde ha gett honom. Så var n�g fallet när han 
arrangerade den mycket uppmärksammade s.k. kulturmässan i Ostersund som
maren 1920. Det var den dittills största manifestationen i staden när det gällde 
musik och konst med bl.a. en förnämlig utställning av fransk 1700-talskonst ur 
Nationalmusei samlingar. Arrangemangen på lokal nivå sköttes av Lignell och 
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Carl Lignell o. 1900. Carl Lignell på 75-årsdagen invid Olof Ahl-
bergs byst av honom fr. 1915. 

på riksnivå av den nyligen bortgångne 1åv. intendenten Sixten Strömbom. Kul
turmässan kompletterade den stora Ostersundsutställningen samma sommar 
och bjöd enligt Gustaf Näsström på "ett glittrande pärlband" av evenemang. 
Bland alla kulturpersonligheter, som nämns i tidningarna, t.ex. riksantikvarien 
Oscar MonteJius, konstintendenten Erik Wettergren och skådespelaren Vic
tor Sjöström, kom arrangörerna nästan bort. W ettergren hyllade dock senare 
Lignell och förklarade att bekantskapen med honom "var väl värd en mässa". 

Det finns ytterligare ett område inom vilket man inte kan förbigå Carl Lignell, 
nämligen sportens. Han var särskilt i yngre år spänstig och intresserad av friluft
sliv. Aktiv kan han sägas ha varit som ryttare, jägare och skidåkare. Uppväxt på 
en lantgård hade C. L. god hand med djur, särskilt hästar och hundar. Sonen 
Anders Lignell berättar, att hans minnen av fadern börjar med honom som en 
god ryttare. Han hade skaffat sig en "ackordshäst" från A 4, "Sjuan", som emel
lertid var nervig och svårriden. Särskilt gick "Sjuan" till "väders", när vid mor
gonritterna från bostaden vid Köpmangatan morgontåget från Storlien passera-
de. Så småningom blev den dock lugnare. .. 

Ridsporten fick onekligen ett uppsving i Ostersund, då staden genom till
komst av Norrlands artilleriregemente blev garnisonsstad. Officerarna på detta 
regemente var ju beridna. Tillsammans med en del av särskilt de yngre officerar
na bildade C. L. Norrlands fältrittklubb, i vars styrelse han var aktiv medlem. 
Under hans ledning anlades en ridkapplöpningsbana på Frösön. C. L. lyckades 
också kring sekelskiftet få liv i Jämtlands Travkörningssällskap, där han en tid 
fungerade som tävlingsorganisatör och banmästare. Tävlingarna hölls ursprung
ligen vintertid på Storsjöns is nedanför godsmagasinen. 
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Mansjöstugan, bilden tagen 1980. 

Några fritidsproblem hade givetvis inte C. L., men han hade förvisso behov 
att rekreera sig. Det gjorde han enligt vad döttrarna berättar huvudsakligen ge
nom skidåkning och fjällvistelser, främst i Offerdalsfjällen. Han var även en 
framstående ripjägare. Ripmarkerna arrenderades bl.a. i fjällen uppe i Kall, där 
han lät bygga den första Mansjö-stugan, "ett rum med jordgolv och öppen spis -
i vilken maten lagades". - "Fisk och fågel fick vi ju, men allt övrigt skulle vi ha 
med oss från staden. Sex personer och hund behöver ju en hel del. Vi hade hjälp 
av samer att klövja på fjället. Mjölk och grädde, långmjölk, smör och ost fick vi 
en gång i veckan från Strådalen på norska sidan som låg närmast-8-9 km. -Själ
va resan var ett företag med allt pick och pack. Vi började med tidigt tåg till Jär
pen, sedan trilla till Bonäshamn för att gå ombord på "Kallsjön" kl. 10 f.m. Bå
ten gick ju in i alla vikar med varor och tjänster så inte förrän framåt 4-tiden var vi 
i Sundet för att sedan gå eller åka över till Anjan, där Per Sandberg mötte med bå
tar. Far och Sandberg rodde var sin. Det var ca tre timmars rodd till Baksjönäset. 
Var det blåst och motvind, det hände, blev det ett styvt arbete, och när vi väl
komnats med flötgröt av Margreta var vi mogna för sängen direkt. Efter några 
dagars vila voro vi så redo att ge oss in i den underbara fjällvärlden." 

Vid den första ankomsten till Mahsjön fanns det, enligt vad Anders Lignell 
berättar, ingen fisk där. Då sjön erbjöd rik bottenfauna, borde det vara goda 
möjligheter att göra inplantering. Med nät fångades fisk i Strådalstjärnen och 
kördes av åbon där, Per Ward, i ett träkar på släde den ca 9 km långa vägen över 
fjället till Mansjön. 

Ripjakten började enligt samme sagesman den 25 augusti. Som jaktkamrater 
hade C. L. dels Valdemar Pettersson på Dalhem dels sin svåger maskiningenjör 
Tor Möller. Utom ripor sköts morkullor och beckasiner, dock aldrig mer än vad 
som kunde tänkas gå åt i hushållet. Anders Lignell intygar, att fadern "var en 
god jaktlärare". - "Tidigt fick vi pojkar lära oss skjuta och handha vapen." 

Fram på 1920-talet fick C. L. tillfälle att arrendera jakträtten i Offerdalsfjällen 
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kring Långvattnet. Han ritade och byggde då en liten stuga, ca 3 x 4 m, i fack, 
som sedan plockades ned och forslades via Jänsmässholmen till Långvattnet. 
Uppsättningen ägde rum 1923. C. L., hans hustru och sonen Anders utgjorde 
arbetsstyrkan. Tillfällig bostad var under en presenning. Både vandringen från 
Jänsmässholmen och arbetet med uppsättningen blev strapatsrik. De beräknade 
två dagarna blev två veckor i blött väder. 

Carl Eugen Lignells karaktär och sätt att vara torde ha framgått av det ovanstå
ende. Enligt barnen, bl. a. sonen Anders, var han fordrande men också erkänn
sam, om man hade uträttat något bra. "Han hade väl vad som brukar kallas 'kort 
stubin', men reaktionen var kortvarig, aldrig långsint. Han var inte mångordig 
eller någon talare, men när han rörde sig inom sina intresseområden var han nog 
så distinkt i debatten." Framför allt var han handlingsmänniska och ingen vän av 
s.k. långbänkar.

Den ovan nämnde Erik Wettergren skrev en gång i en hyllning till·Carl Lig
nell: "Av masur och granit från fot till hjässan/men hjärtat brinner som en mila 
tyst./En jämte är Du skapt till gagn och lyst." Det är också signifikativt att Olof 
Ahlbergs byst av honom är gjord i granit. 

År 1893 ingick Carl Eugen Lignell äktenskap med Anna Karolina Anders
son, f. 25/2 1868 i Malma socken i Södermanland, d. i Östersund 25/11 1950. I 
äktenskapet föddes 4 barn, 2 söner och 2 döttrar: Karl, f. 1893, överingenjör, s·e
nare VD i ABA, g. 1922 med Gertrud Brandt fr. Brandenburg i Tyskland, An
ders, f. 1897, civilingenjör och flottningschef, g. 1929 med Elin Wahlgren fr. 
Stockholm, Margareta (Greta), f. 1901, g. m. bankdir. Lars Chr. Näslund fr. 
Lirigbo, Anna, f. 1904, g. 1931 m. majoren Alf Jonas Hedberg fr. Karlstad. 

År 1900 inköpte Carl Lignell gården nr 131 vid S. Postgränd, Storgatan och 
Köpmangatan av Jonas Erikssons sterbhus för 20.000 kr. Den såldes sedan i 
etapper 1905 och 1906. Lignell bodde sedan en tid med sin familj i det s.k. Cen
tralpalatset på Prästgatan. Från 1926 bebodde han gården Hästhagen, som han 
själv uppfört på en utäga till Carlslund (stadsägan nr 205). I samband med Lig
nells avg_ång som intendent för konstmuseet 1936 berättar en journalist om en 
utflykt till Hästhagen för att göra en intervju. "Det originella hemmet" intresse
rade i hög grad. I förvinterns nyfallna snölandskap "låg den grå gården med sina 
rena linjer och fina proportioner, ett vackert exemplar på jämtländsk byggnads
stil. Den inre planläggningen följer helt den gamla jämtgårdens. -Det vilar en in
tensiv stämning av hemtrevnad och kultur över det hela, understruken av de 
gammaldags möblerna och alla de föremål av konst och konsthantverk som 
C. L. samlat under ett långt liv."

Carl Eugen Lignell avled 28/3 1949 på Hästhagen av hjärnblödning. Han hade
en lång tid varit sjuklig men trots allt verksam in i det sista. 

Källor: Som redan nämnts bygger denna artikel på svågern Jonas Hedbergs artikel om "Släk
ten Lignell från Finland" i Järnten 1950, men jag har därjämte fått värdefull hjälp av barnen: 
sonen Karl, som ställt Carl Eugen Lignells efterlämnade papper, förvarade på KB i Stock
holm, till förfogande, samt skildringar av fadern och hans liv från sonen Anders och döttrarna 
Greta och Anna, ur vilka skildringar jag gjort en del i uppsatsen redovisade citat. 
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Tandläkare i Östersund under 100 år 

Av Erik Espmark 

I år 1983 är det jämt 150 år sedan den förste svenskfödde tandläkaren examinera
des och erhöll legitimation. Det året, 1833, utexaminerades 5 tandläkare, och 
blott ett fåtal tandläkare examinerades årligen under en lång följd av år framöver. 
År 1861 fanns .�ndast 28 verksamma tandläkare i hela riket, varav 14 praktiserade 
i Stockholm. Annu vid början av 1880-talet uppgick hela den svenska tandläkar
kåren till blott ett drygt SO-tal. Det säger sig självt att fördelad på hela landet blev 
det en mycket gles besättning av tandläkare. Endast i de större städerna i landets 
södra delar kunde tandvårdsbehovet i någon ringa grad tillgodoses. I de mindre 
städerna och tätorterna och framför allt på den rena landsbygden fick befolk
ningen som dittills försöka leva helt utan utbildade och examinerade tandläkare. 
Och någon hjälp från provinsialläkarhåll stod heller knappast att få för patienten 
med akut tandvärk. Det var långt mellan läkarstationerna, så t.ex. inrättades år 
1812 ett pr.ovinsialläkardistrikt omfattande Jämtland och Härjedalen med sta
tionsort i Ostersund. Förste innehavare av tjänsten som provinsialläkare blev dr 
Pehr Rissler. Efter de många krigen, som Sverige förde under 1600- och 1700-ta
len, fanns i landet av tradition en för krigskirurgi utbildad och erfaren kår av fält
skärer, i vilkas utbildning och arbetsuppgifter även ingick uttagning av tänder. 
Och många nu levande östersundsbor kan erinra sig fältskären Gustaf Myr
ström, som hade sin praktiklokal på Stortorget 18 och som ända fram till mitten 
av 1930-talet annonserade om sin rakstuga med sårbehandling och tanduttag
ning som bisyssla. 

Innan de svenskfödda tandläkarna för 150 år sedan börjat sin verksamhet, ha
de det åtminstone i Stockholm praktiserat invandrade utländska tandläkare, 
vanligen fransmän eller tyskar. I några fall var dessa inkallade av Kungl. hovet 
och utnämnda till hovtandläkare. Dessa tandläkare, som stod på god fot med de 
Högste) landet fick utan vidlyftigare ceremonier legitimation och praktikrättig
heter. Ovriga, som rest hit på eget bevåg, ålades att undergå prövning inför Col
legium Medicum (senare Kungl. Medicinalstyrelsen, nu.mera Socialstyrelsen). 
Först sedan de godkänts i denna prövning fingo de sökande tillstånd att praktise
ra fritt. Denna kontrollåtgärd var helt nödvändig vid den tiden, d. v.s. åren om
kring sekelskiftet 1800. Landet översvämmades av ambulerande s. k. operatörer, 
i de flesta fall outbildade och okunniga charlataner, som försökte lura en godtro
gen allmänhet att ta deras tjänster i anspråk. Och även bland de invandrade 
tandläkarna fanns många, som föredrog en ambulerande tillvaro framför en fast 
bosättning. Även en så pass perifer ort som Östersund begåvades med besök av 
en av dessa kringresande tandläkare. Stadens och länets äldsta tidning - Jämt
lands Tidning - utkom med sitt första nummer 1845. Vid granskning av de mi
krofilmade gamla årgångarna av nämnda tidning fann jag redan i nummer 1 från 
1846 följande tillkännagivande: "Undertecknad har äran avertera resp. Allmän
heten att jag vid min förestående genomresa till Norrige betjenar med insättande 
av nya emaljerade tänder samt att jag opererar skadade Tänder, de hwilka behaga 
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hedra mig med sitt förtroende, torde benäget före min ankomst inlemna sina 
adresser på gästgifvaregården. Gefle i december 1845 

D. Heins, Tandläkare"

I Jämtlands Tidning nr 49 från år 1846 tillkännager samme Heins sin åter
komst med följande annons: "Undertecknad rekommenderar sig hos resp Herr
skaper med att insätta Londoner emaljerade tänder efter en ny engelsk metod 
som icke det minsta generar; äfven kan betjena med att utbyta, ifylla och ränsa 
tänder samt kurera tandvärk - -. Mitt vistande blifver härstädes endast en kort 
tid. Mitt logis är hos Enkefru Thalberg. 
Priserna äro för 

1 Enkeltand pr. st 12 Rdr 
2 Tänder " " 10 " 

3 O:o " " 9" 
4 O:o " " 8" 

0. Heins
Tand-Läkare" 

I sin år 1901 utgivna bok "Sveriges aflidne tandläkare" upptar författaren John 
Wessler denne Diedrich Heins i ett bihang upptagande namn på "utövare av 
tandläkarkonsten, vilkas utbildning och legitimering ej med säkerhet kunnat do
kumenteras." Heins presenteras som "tandläkare" (inom cit. tecken) och lik
tornsoperatör från Oldenburg. Han anhöll 1842 hos Sundhetskollegium om lie. 
pract. - men ålades att först undergå examen. Det är ovisst om han någonsin exa
minerades. 

Efter denne D. Heins sku!_le det dröja ett par årtionden innan ett nytt tandlä
karnamn skulle dyka upp i Ostersund. Men denna gång ett i svensk tandläkar
historia känt och välkänt namn, nämligen Edv. Waltman. Den 23 augusti 1865 
var följande annons införd i Jämtlands Tidning: "Undertecknad får vördsamt an
hålla att de resp. personer, som önska konstgjorda tänder insatta, behaga anmäla 
sig innan denna månads utgång, på det jag må kunna bestämma tiden för min 
afresa. 

Östersund i augusti 1865 
Edv. Waltman 

Tandläkare" 

Denne Waltman var nog mera känd i huvudstaden än han blev i Östersund un
der sin korta vistelse. Han tillhörde den krets av "de sju mest praktiserande tand
läkare" i Stockholm, som den 21 november 1860 på initiativ av dåvarande chefen 
för Sundhetscollegium Magnus Huss sammanträdde och bildade den första kår
sammanslutningen "Stockholms Tandläkarsällskap", vilket senare blev Svenska 
Tandläkare-Sällskapet. 

En annan tandläkare, som förefaller något vidlyftig vad bostadsorten beträffar 
hette E. Uppling. Oen-2 september 1�?6 förkunnar han genom en annons i Jämt
lands Tidning sin snara ankomst till Ostersund. Han synes ha uppehållit sig så
väl i Skellefteå som i Karlskrona mellan sina många besök i Östersund under de 
följande åren_: Den 4 augusti 1877 annonserades: "Tandläkare Uppling stannar 
tillsvidare i Ostersund. Bostad i Rådman Fjellmans gård vid Köpmangatan". 
Annonsen infördes i flera nummer. I april 1878 meddelar han sin återkomst och 
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uppger nu Karlskrona som vistelseort. Han tycks ha vistats här i Östersund un
der några månader hösten 1878. I april 1879 annonserar tandläkare Uppling 
ånyo och meddelar sin ankomst till Ostersund i början av sommaren. Men nu 
synes en kollision med en konkurrent bliva oundviklig. Den 24 maj 1879 finns 
nämligen denna annons införd i Jämtlands Tidning: 

"Tandläkare. 
Undertecknad emottager under någon tid från och med måndagen den 26 
dennes besök för behandling av munnens inclusive svaljets och tändernas 
sjukdomar ---- insätter artificiella tänder efter nyaste metod, verkställer 
plomberingar m.m. m.m. _Träffas 10-2 f.m. 4-5 e.m. uti Rådman Fjell
mans gård, nedre botten, Ostersund. 

Sigurd Wallberg 
examinerad och legitimerad Tandläkare från Stockholm." 

Annonsen var införd i varje nummer av Jämtlands Tidning under juni månad 
1879, men den 26:e ändrad till meddelande om avresa i början av juli med tilläg
get: "Obs. återkommer till hösten." Tilläggas kan att Sigurd Wallberg avled 
1939 i en ålder av 88 år. 

I november 1881 anmälde sig ett nytt namn bland de tandläkare, som under 
någon tid ville pröva lyckan i Ostersund. I Jämtlands Tidning den 8 november 
1881 och i några följande nummer står denna annons att läsa: 

"Tandläkaren A. Fridman ankommer till Östersund den 15 november 
och rekommenderar sig med insättning av artificiella tänder på guld, pla
tina, kautschuk m.m. jemte plombering i guld, amalgam, cement m.m. 
m.m. Vistelsen blifwer c:a 14 dagar a 3 veckor. obs. Godt och välgjort ar
bete garanteras."

I ett följande nummer av J. T. den 3 dec. 1881 komplet.�eras meddelandet med 
uppgiften att "Tandläkaren A. Fridman är anländ till Ostersund. Bostad Hr. 
Paul Olssons gård ofvanför gästgifvaregården. Träffas hemma kl. 10-12, 4-6 
e.m. på dagen. Det torde bemärkas att jag vid examina för Dentisten blifit tiller
kände högsta betyg för de odontologiska arbetena.

Östersund den 2 December 1881. 
A. Fridman."

Den 17.1.1882 meddelar han sin tillämnade avresa från Östersund den 30 ja
nuari, strax följt av ett nytt meddelande att avresan uppskjutits på grund av "öf
verhopat arbete". I Jämtlands Tidning den 16 september 1882 meddelar A. Frid
man sin återkomst till Östersund i början av december. 

Det börjar numera bli tätt mellan besöken i Östersund av dessa ambulerande 
tandläkare, och det kan rentav tänkas att någon funderar på att bosätta sig för 
gott i staden. Och den tiden är heller inte långt borta, när Östersund skall få sin 
förste fast bosatte tandläkare. Men ännu återstår det några mer tillfälliga gästspel 
att redovisa. Vid den här tiden, hösten 1882 alltså, har en ny konkurrerande kol
lega aviserat sin ankomst till staden. I annons i J. T. den 28 nov. 1882 och följan
de nummer meddelar en tandläkare U. Lindarm om praktik i Östersund: 

"Artificiella tänder insättes efter nyaste metod. Plomberingar i guld, 
amalgam och cement verkställas. Reparationer, Rengöring af tänder etc. 
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Vistandet i Östersund till de första dagarna i januari 1883. Rådfrågnings
tid 10-1. 

U. Li.ndarm
Med. f. kand, Prakt. Tandläkare 

Bostad: Prestgatan midt emot guldsmed Sandström." Senare följt av 
meddelande att vistandet i .9stersund förlängts: "Tandläkaren U. Lin
darm träffas till februari i Ostersund. Bostad: Källarmästaren Jonssons 
gård vid torget." 

Nu inträffade det märkliga och nya i Östersunds tandläkarehistoria att två 
tandläkare samtidigt praktiserade i staden, då tandläkaren A. Fridman den 5 ja
nuari 1883 annonserade om sin mottagning. Bostaden var denna gång förlagd till 
Herr Göran Pålssons nya gård vid torget, 1 tr. upp. Och den 9 januari 1883 in
träffade den för östersundspressen märkliga händelsen att två tandläkare samti
digt för första gången i dess historia annonserade om sina resp. praktiker. Man 
börjar skönja vad som i sen tid skulle kallas ett tandläkareöverskott. Tandläkare 
Lindarm annonserade i några följande nummer att han ämnade stanna ytterliga
re ett par månader. 

Den 3 februari 1883 annonserade tanqläkare Fridman att han "på grund af ho
padt göromål kommer att qvarstanna i Ostersund till den 20 februari." Och den 
29 maj 1883 annonserade tandläkare Lindarm att han efter den 15 juni skulle 
träffas i Mörsil, men att han skulle träffas i Östersund på nytt 20 aug.-16 sept. 
med bostad "Gården näst intill Järn vägshotellet 1 tr. upp." Tandläkare Lindarm 
annonserade våren 1883 flitigt om verksamhet både i Mörsil och i Östersund. 

Vi har nu kommit fram till år 1884 och tandläkaren A. Fridman låter på nytt 
höra av sig och har nu lagt sig till med en viss amerikansk reklamjargong. Den 5 
januari 1884 annonserar han om mottagning, nu belägen i Herrar TafliJ?:S nya 
gård Storgatan och med tillägget: "Look here! Undertecknads vistelse i Oster
sund blifwer till den 5 Februari. Obs. Genomgått kursus guldplomberingar hos 
Doktor de Bazier från Dental College i Filadelfia och Paris." I senare annons 
meddelar han förlängd vistelse i Östersund till den 1 april 1884. Vid sam�a tid 
annonserar tandläkaren U. Lindarm om praktik i Mörsil under juli och i Oster
sund under augusti månad. 

Året 1884 skulle bli ett märkesår i Östersunds tandläkarehistoria i så måtto att 
det året fick staden sin förste fast bosatte tandläkare. Epoken med mer eller 
mindre vagabonderande tandläkare var slut, och i framtiden skulle stadens prak
tiserande tandläkare visa sig bli stadiga medborgare, goda skattebetalare och in
tresserade och aktiva deltagare i stadens liv och verksamhet. Några av de tandlä
kare, som komma att behandlas i det följande äro värda att ihågkommas av sena 
tiders östersundsbor för betydande insatser både av praktisk administrativ art 
och även av mer ideell natur. 

Den 17 juni 1884 kunde man läsa den�a annons i stadens tidningar: "Tandlä
karen Herman Holmberg anländer till Ostersund omkring den 20 dennes. Vid
are framdeles." Och den 8 juli och i några följande nummer annonserades utför
ligare: "Tandläkare Herman Holmberg insätter artificiella tänder, verkställer 
plomberingar med guld, amalgam, cement m.m. Mottagningstid kl. 10-2. Bos
tad Handlanden Hjelms gård vid torget 1 tr. upp." I början av år 1885 annonserar 
tandläkare Holmberg ny adress i Wikenska gården. 
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Herman Holmberg 1853-1888 Axel Stjernberg 1871-1911 

Den tidigare i Östersund verksamme tandläkaren A. Fridman låter på nytt 
höra av sig hösten 1885 och presenterar sig nu som "D:r A. Fridman D.D.S. 
tandläkare, utexaminerad Doctor of Dental Surgery vid universitetet i Phila
delphia, ankommer till Östersund omkring den 15 oktober för att praktisera. 
Obs. Artificiella tänder insättes och plomberingar i guld etc. utföras efter de 
amerikanska metoder som i alla civiliserade länder äro kända för att vara de bäs
ta." Det tycks dock som om det annonserade besöket aldrig blev av. Den 20 ok
tober 1885 meddelar Fridman att han ej ankommer till Östersund förrän i de
cember,- "på förekommen anledning". Men sedan hördes han ej av i fortsätt
ningen för Ostersunds vidkommande. Och därmed kan vi sätta punkt för kapit
let ambulerande tandläkare i staden Östersund. 

Tandläkaren Herman Holmberg låter också på nytt höra av sig, den 17 okto
ber 1885 meddelar han förnyad flyttning, nu till Kopparslagare Lundholms gård 
vid Stortorget, 1 tr. Men ej heller där blev han långvarig, redan efter ett år med
delar han flyttning till "Målare Lejons gård vid Prestgatan midt emot Härads
hövding Hasselbergs." Men tandläkaren Herman Holm bergs verksamhet i Ös
tersund blev dessvärre av kort varaktighet och slutade i tragik. Den 13 februari 
1888 annonserade han om inställd praktik tills vidare på grund av sjukdom. 
Sjukdomen tog en allvarlig vändning och redan den 27 februari 1888 stod hans 
dödsannons i östersundstidningarna. Herman Holm berg avled den 24 februari i 
en ålder av endast 34 år och någ_ra månader, "Död efter en tids hård siukdorn" 
enligt en notis i Jämtlands Tidning. Han efterlämnade hustrun Sofia Holm berg, 
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född Gjörloff, som 3 månader efter makens frånfälle nedkom med en son, som 
erhöll namnet Herman. Herman Holmberg fick sin sista viloplats i födelsesta
den Linköping. 

Herman Holmberg hade under sina knappa 4 praktikår i Östersund hunnit 
upparbeta en ansenlig praktik och tomrummet efter honom krävde att fyllas sna
rast möjligt. Detta skedde till att börja med genom att tillfälligt arbetande vikari
er skötte hans praktik. Först av en tandläkare Herman Lennmalm med adress 
Stadshotellet och senare i början av sommaren 1888 av tandläkarekandidaten 
Artur Wijkander, som arbetade i Herman Holmb�rgs lokal. 

I början av juli månad 1888 annonserar näste, i Ostersund fast bosatte tandlä
kare sin ankomst. Han hette Hjalmar Bäckström och annonserade praktikadres
sen Målare Lejons gård, 1 tr. upp. Det var tydligen Herman Holmbergs lokal, 
som han övertagit. Men in�� heller Hjalmar Bäckström skulle åldras'i Öster
sund, för redan efter 5 år i Ostersund flyttade han därifrån 1893. Hans prakti
klokal övertogs av John Rosendahl från Filipstad, som förutom ett långt livs 
tandläkaregärning i Östersund, skulle göra en viktig insats i stadens offentliga 
och kulturella liv. Men ett par år före John Rosendahls a�komst till staden hade 
år 1891 tandläkare Gusten Hiort af Ornäs bosatt sig i Ostersund. Den 25 au
gusti 1891 annonserar han för första gången sin tandläkarepraktik med lokal i 
"Enkefru Smiths gård Storgatan 23". Liksom kollegan John Rosendahl skulle 
även Gusten Hiort, besjälad av många ideella och kulturella i!:)tressen, göra en 
märklig insats i stadens historia. Han tillhörde under några år Ostersunds stads
fullmäktige, drätselkammaren och barnavårdsnämnden. Av hans insatser i full
mäktigeförsamlingen har vi sena tiders stadsbor väl mest glädje av hans strävan
den för Ostersunds förskönande genom planteringar. Men det som gjorde Gus
ten Hiort mest känd och uppskattad var hans entusiasm för skidlöpning och 
fjällfärder. Inom dessa intresseområden å�agalade han sådana egenskaper att 
han blev den självskrivne ledaren för såväl Ostersunds Skidlöpareklubb som för 
ungdomens fjällfärder under många år. Han var med bland stiftarna av Öster
sunds Skidlöpareklubb den 20 december 1900 och kunde glädjas åt de många 
segrar, som klubben hemförde från många svåra och strapatsrika tävlingar under 
10-talet. H;ans stora intresse för skidlöpning tog sig därtill uttryck i framgång
srik propaganda för fjällfärder, för vilka han blev en entusiastisk ungdomsleda
re. Som belöning för denna iver begåvades han med hederstiteln "Sylpappa".
Stor blev sorgen och bestörtningen i vida kretsar i staden och länet, särskilt bland
hans många fjällfararungdomar, när det den 1 november 1913 meddelades i ös
tersundspressen att Gusten Hiort af Ornäs dagen före oväntat avlidit av akut
sjukdom. Det skrevs många vackra minnesord i östersundstidningarna, och jag
tror att jag bäst kan sammanfatta dessa genom att citera valda delar av den min
nesruna, som Gusten Hiorts ungdomsvän rektorn för Birka folkhögskola greve
Robert Mörner skrev i skolans elevkårs tidskrift "Snöfrid" vårnumret 1914. Jag
citerar: "Gusten Hiort af Ornäs dog den 31 oktober 1913 endast 47 år gammal.
Han var en märkesman på den svenska skididrottens område. Själen i Öster
sunds Skidlöpareklubb, initiativtagare, anordnare och ledare av otaliga fjällfär
der. Han var ungdomens hängivne vän och än bättre dess framgångsrike uppfos
trare. Gusten Hiort var född i Västmanland 1866 och genomgick Uppsala läro
verk. I Östersunds offentliga angelägenheter tog Hiort verksam del, särskilt ge
nom betydande insatser för stadens förskönande genom planteringar. Gusten
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Gusten Hiort af Ornäs 1866-1913 John Rosendahl 1865-1944 

Hiort efterlämnar minnet av en enkel, glad och flärdfri personlighet, en ren, 
sann och renhjärtad ungdoms- och fosterlandsvän." Slut på citat. Det kunde 
väl knappast ha sagts bättre? 

Gusten Hiort af Ornäs och John Rosendahl synes ha kommit väl överens, vil
ket bl.a. tog sig uttryck i att de under hela 90-talet annonserade inom gemensam 
ram i ortspressen. Båda voro glada goda människovänner, Rosendahl därtill 
framstående sångarbroder. Det som gjorde Rosendahl mest känd bland allmän
heten vid sidan av hans yrkesverksamhet var hans aktiviteter som sångare och 
sånganförare. I likhet med Gusten Hiort var John Rosendahl under 15 år leda
mot av Östersunds stadsfullmäktige åren 1915-30, ledamot av folkskolestyrel
sen 1912-19, ledamot och vice ordf. i park- och planterkommitten 1918-30 jäm
te ledamot i styrelsen för Elementarläroverket för flickor. Inom sin yrkesverk
samma d�� anförtroddes han en mängd olika uppdrag, sålunda var han förestån
dare för Ostersunds folkskoletandklinik 1912-24 och vice ordf. i styrelsen för 
Röda Korsets ambulerande tandkliniker i Jämtlands län. Då han hade sina kolle
gors odelade förtroende, blev han belastad med en massa förtroendeuppdrag in
om kårarbetet. Han var med och stiftade Mellersta Norrlands tandläkareför
ening 1903 och Jämtlands läns tandläkareförening 1920 och åtog sig ordföran
deskapet i båda föreningarna under deras första år, det blev 9 år som ordförande i 
vardera föreningen. Men det var som sångare och sånganförare, som John Ro
sendahl trivdes bäst. Han var själv begåvad med en ljus tenorstämma, och som 
körsångare och körledare blev han föremål för en ovanlig uppmärksamhet. Så-
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lunda fick John Rosendahl en personlig inbjudan från Uppsala studentkårs all
männa sångförenings styrelse, riktad till eliten av Sveriges sångare, att medverka 
i Pariskören år 1900, liksom till deltagande i den kör, som Svenska Sångarför
bundet skulle sända till Antwerpen 1920 på officiell inbjudan av Kommitten för 
de Olympiska Spelen. John Rosendahl hade först sin praktik i Folkbankshuset 
på Storgatan, men flyttade den senare till egen villa på Strandgatan 13 (numera nr 
12). 

Tandläkaren Axel Stjernberg var född på Frösön 1871. Efter tandläkarex
amen 1896 praktiserade han på en mängd olika platser under åren 1896-98, 
Ånge, Fränsta, �amsele, Backe. En uppgift att han under dessa år även skulle ha 
varit verksam i Ostersund, har jag inte funnit något belägg för genom annonser 
för hans praktik i den samtida ortspressen. Däremot annonserade han i åtskilliga 
nummer av Östersunq_s-Posten om praktik i Strömsund från november 1896 till 
20 februari 1897. Till Ostersund återkom han 1910, då han under januari och fe
bruari annonserade om sin praktik belägen på Prästgatan 53. Senare i april sam
ma år och en bit in i maj månad var han på nytt verksam i Strömsund. Men den ti
den var tydligen hans �ista yrkesverksamma månader. Redan året därpå var hans 
dödsannons införd i Ostersunds-Posten den 12 juni 1911. Axel Stjernberg dog 
endast 40 år gammal, och en gammal östersundsbo, som väl minns honom, har 
meddelat mig att han blev ett offer för den på den tiden svårt förhärjande folk
sjukdomen lungtuberkulos. 

Näste man i den långa raden av östersundstandläkare var Gustaf Suwe, jämt
landsfödd 1875, i Järpen närmare bestämt, östersundsstudent 1896 och färdig 
tandläkare 1902. Liksom de flesta jämtar var han svårartat fäst vid hemlandska
pet. Efter några inledande månader med ambulatorisk verksa�_het i länets norra 
del, annonserade han öppnandet av en ny tandläkarepraktik i Ostersund den 20 
augusti 1902 med adress Kyrkgatan 17. I en gemensam annons för fyra öster
sundstandläkare i oktober 1912 har Gustaf Suwe praktikadressen Prästgatan 20, 
men jämt ett år senare meddelar han flyttning till Storgatan 27 (Frimanska går
den), där han blev kvar under resten av sin yrkesverksamma tid. Vid sidan av sin 
privatpraktik var Gustaf Suwe under några år biträdande skoltandläkare i Öster
sund och militärtandläkare vid Norrlands Artilleriregemente 1913-14 och 
1926-30. 

Efter Gustaf Suwes etablering 1902 skulle det dröja nära 10 år innan någon ny 
tandläkare bestämde sig för att slå ner sina bopålar i Östersund. Den 31 mars 
1911 och 12 april samma år lät tandläkare Artur Thelin meddela att han skulle 
"börja praktik härstädes omkring den 10 april-Adr. Strandbergs hus, Storg. 32, 
1 tr. Obs. Nyaste metoden." Men Artur Thelin blev ej långvarig i Östersund, 
för redan den 23 oktober annonserar han om ins�ällda mottagningar tills vidare. 
Det definitiva uppbrottet sker genom annons i Ostersunds-Posten den 3 okto
ber 1914, där han meddelar.att "Tandläkare Artur Thelin träffas i sin f.d. bostad 
Storgatan 32 d�n 3 oktober mellan 12-4 i och för uppgörelse av skulder och ford
ringar." Från Ostersund flyttade Artur Thelin till Härnösand för att sedermera 
slå sig ned i Ljusdal. 

Under den 10-årsperiod, som nu följde skulle antalet tandläkare i Östersund 
näranog 3-dubblas. Först hade man att räkna med en ersättare för den nyligen 
bortgångne Gusten Hiort af Ornäs. En sådan va�. redan på väg, som framgår av 
denna annons, som var införd i flera nummer av Ostersunds-Posten i november 
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Herman Dahl 1868-1956 Svante Höglin 1893-1970 

1913: "Tandläkare Herman L. Dahl överflyttar inom kort sin verksamhet från 
Söderhamn till Östersund, där mottagningarna komma att äga rum i den våning, 
som senast innehafts af Tandläkare G. Hiort af Ornäs." Som kommentar till det
ta meddelande kan man lämpligen citera en känd filmtitel: "En gentleman kom
mer till sta'n". Tandläkare Hiort af Ornäs' vå�(ng var belägen i Saluhallshuset, 
men efter några år, som framgår av en annons i OP i november 1919 har Herman 
Dahl flyttat till Nygatan 41. Nygatan som namn existerar ej längre, utan har er
satts av Tullgatan. Nygatan 41 var det villaliknande hus, som låg i hörnet av Re
gementsgatan och Odenparken, och som under många år beboddes av tandlä
karparet Margot och Birger Nässen. Det huset har numera skattat åt förgängel
sen och ersatts av ett tegelhus innehållande bl.a. en bowlinghall. Från Nygatan 
41 flyttade Herman Dahl år 1924 ner till centrala staden med praktik och bostad 
på Prästgatan 30. Mycket kan skrivas om Herman Dahl som tandläkare, med
borgare och människa i största allmänhet och därvid enbart positiva omdömen. 
Från sina patienters sida åtnjöt han ett obegränsat förtroende och fullständig 
tillit för sin vänlighet och medmänsklighet och för de stränga kvalitetskrav, som 
han ställde på sig själv i sitt arbete och icke mindre på sina kollegors yrkesutöv
ning. Och han försökte förmå sina kollegor att leva såsom han lärde, och det föll 
aldrig någon av dessa in att ifrågasätta hans auktoritet som lärare och rättesnöre. 
Han var rikt utrustad med ideer och med en skapande fantasi, och i sin yrkesut
övning tillämpade han emellanåt metoder och nytänkande, som var före sin tid. 
Han var en generös natur, som frikostigt delade med sig kunskaper om arbets-
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metoder, som han funnit vara värda att tas i allmänt bruk, och det gladde honom 
stort att se yngre kollegors beundran, när han hade tillfälle att demonstrera nå
got extra förnämligt eller intressant laboratoriearbete. Herman Dahl hade en 
hobby, som helt dominerade hans fritidsintressen under h�ns krafts dagar. Det 
var sportfisket, inom vilket han var ett respekterat namn i Alvkarleö under tidi
gare år, och efter jämtlandsflyttningen fann han sina fiskeparadis i Gesten och 
Bågede. Han var livligt naturintresserad långt upp i sin ålders höst, och själv ha
de jag stort utbyte av samtal med honom om botaniska och ornitologiska frågor. 

Herman Dahl fick leva länge, han gick bort 1956, 87 år gammal. Han var he
dersledamot i Norrbottens tandläkareförening och i Jämtlands läns tandläkare
förening. 

Något halvår innan Herman Dahl kungjorde sin ankomst till Östersund an
nonserade Oscar Bjelke den 27 mars 1913 att han ämnade "öppna praktik i Ös
tersund den 15 april på Storgatan 43, 1 tr. (Samma hus som P. A. Landbys affär), 
obs. Behandl. efter nyaste metoder." Oscar Bjelke var ovikenbo och storjamt 

. och bevisade under hela sitt liv detta..faktum. En bosättning utanför hemland
skapet var otänkbar, och så blev det Ostersund även för hans del. I början blev 
det som framgick av hans första annons mottagning på Storgatan 43, där han blev 
kvar till i oktober 1924, då han meddelar flyttning till Storgatan 16 (Stora tor
get). Men i septem�er 1936 annonserar han om ändrad praktikadress till Sam. 
Permansgatan 15. Ar 1938 annonserar han omväxlande adressen Rådhusgata!.1 
17 och Sam. Permansgatan 15, vilket väl betydde två adresser avseende samma 
gård på hörntomten Rådhusgatan-Sam. Permansgatan, där numera Högskolan 
är förlagd. Oscar Bjelke hade väl ibland sina vedersakare, men mest är han väl 
värd att hedras. Han var en försiktig och sparsam person, som inte tillät sig något 
slöseri i onödan. Därför kunde han genom träget arbete samla en ansenlig för
mögenhet, som han vid sitt frånfälle 1974 testamenterat till en donationsfond bä
rande hans syster Emilies och hans namn. Fonden skulle ha till ändamål att 
"bereda studiehjälp till studerande ungdomar vid läroanstalt i Landskapet Jämt
land, där nu eller framdeles är möjligt att avlägga studentexamen eller avgång
sexamen från tekniskt läroverk eller annan därmed likställd examen". Fonden 
förvaltas av Svenska Handelsbanken i Östersund, som också delar ut stipen
dierna till sökande, som uppfyller de stipulerade villkoren. Ett av dessa är att åt
minstone den ena av den sökandes föräldrar skall vara född i Jämtland. Lokalpa
triotiskt i överkant kanske någon utomstående kan tycka. Och det är inga små
summor det rör sig om, vid senaste utdelningen 1982 stod ett belopp av 80. 000 
kr till förfogande. 

Den 17 maj 1916 annonserad�. tandläkaren Sven Rissler att han omkring den 
25 maj ämnade öppna praktik i Ostersund på Prästgatan 31, 1 tr. (Standards an
nex). Därmed inleddes ett långt livs tandläkarverksamhet, som även länge inklu
derade skoltandvården inom Ostersunds stad. Privatpraktiken flyttades så små
ningom till Prästgatan 65 för att under de sista verksamhetsåre� bedrivas i lokal 
på Frösövägen på Frösön, sedan familjen Rissler bosatt sig i Ange på Frösön. 
Sven Rissler lever, när detta skrives, alltjämt snart 92-årig i Vallentuna. Som ett 
ålderskuriosum kan anföras att hans farfar D:r Pehr Rissler, som utnämndes till 
Provincialläkare i Jämtland-Härjedalens distrikt år 1812, föddes i Lits prästgård 
den 24 nov. 1781. Alltså tre generationer under en tid av drygt 201 år, kanske nå-
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got av ett rekord. Sven Rissler är hedersledamot i Jämtlands läns tandläkareför
ening och var med bland stiftarna år 1920. 

Senhösten 1917 annonserade tandläkaren Ernst Laurell sin ankomst till Ös
tersund med praktikadressen Prästgatan 3 efter att under något år ha bedrivit 
ambulerande praktik i Härjedalen och södra Jämtland. Han blev kvar i Öster
sund ett 10-tal år och flyttade 1927 till Uppsala. Under senare delen av sin vistel
se här hade han praktikadressen Storgatan 11. 

Svante Höglin kom till Östersund hösten 1918 och startade praktik på Rep
slagaregatan 6 (nuv. Rådhusgatan). Han var född ångermanlänning 1893, men 
blev med tiden större storjamt än jämtarna själva. Han var med bland stiftarna av 
Jämtlands läns tandläkareförening 1920 och blev snart genom sin naturliga pon
dus och auktoritet den ledande mannen inom föreningen, sedermera befäst med 
ett 20-årigt ordförandeskap. Han var livligt fackligt engagerad och hans inflytan
de sträckte sig långt utanför den egna lokalföreningens verksamhetsområde. 
Tillsammans med vännen och kollegan Herman Dahl stred han för lokalför
eningarnas och förbundsfullmäktiges stadgeenliga befogenheter gentemot en 
emellanåt maktfullkomlig och självrådig förbundsstyrelse i Stockholm. Svante 
Höglins intressen vid sidan av yrket och de fackliga engagemangen låg åt det 
humanistiska hållet, och han ägnade sin forskariver och skriftställeri åt ett så pass 
exklusivt ämne som heraldik. Han blev av den legendariske länsantikvarien Eric 
Festin utnämnd till ständig medarbetare i Järnten. Några rubriker på hans upp
satser kan vara belysande för inriktningen och arten av hans forskarmöda och 
författarskap: Landskapet Jämtlands sigill och vapen, (Fornvårdaren 1928), 
Jämtländska tingslags- och sockensigill, ( dito 1931 ), Härjedalens landskapssi
gill, vapen och sockensigill, (Järnten 1932). Det danska riksvapnet i Ragunda 
gamla kyrka, (Järnten 1937), Det danska riksvapnet i Stiklastads kyrka, (Järnten 
1941 ), Tre pastoratssigill från Själevad, (Fornvårdaren 1937), Om fisk och fiske i 
våra gamla sockensigill, (Festskrift till Jämtlands l:s sportfiskeklubbs 25-årsju
bileum 1935). - I övrigt var han med bland stiftarna av Jämtlands läns fornskrifts
sällskap och föreningen Jämtlands Biblioteks vänner. Jämtlands Bibliotek hade 
ihågkommits i hans testamente, när han avled 1970. Biblioteket stod som motta
gare av hans ansenliga boksamling, vari ingick en kollektion jemtlandica, varav 
många rariteter. Efter hans frånfälle lät Jämtlands läns tandläkareförening prägla 
en minnesmedalj i silver för att hedra sin bortgångne hedersledamot. Denna me
dalj har utdelats till dem som föreningen kallat till hedersledamöter. 

I september 1919 annonserade tandläkaren Lorentz Madlung att han ämnade 
öppna praktik i f.d. Staverfeldtska huset på Prestgatan 24, 2 tr. i Östersund. f-!an 
blev kvar till 1937, då han flyttade till Stockholm. Under de senare åren här i Os
tersund hade han sin praktik på Prästgatan 44. 

Tandläkaren Henning Behm med tandläkarexamen �-917 återvände efter ett 
par praktikår i Stockholm även han till Jämtland och Ostersund. I november 
1920 började han annonsera om sin praktik på Köpmangatan 49. I oktober 1924 
meddelar han flyttning till Prästgatan 29 (hörnet av Prästgatan och Kyrkgränd) 
och ännu senare från hösten 1929 finns hans praktik i Handelsbankens nya hus 
ovanför Stortorget. Henning Behm avled 1957. 

I oktober 1924 annonserade tandläkaren Birger Nässen sin nyöppnade prak
tik på Köpmangatan 10 i Östersund. Efter examen 1922 hade han under ett par år 
arbetat i Uppsala, Stockholm och Hammarstrand, innan han slog sig ned i Ös-
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tersund. Från december 1928 drev han praktiken -�illsammans med sin hustru 
tandläkaren Margot Wiberg-Nässen. Hon var Ostersunds första kvinnliga 
tandläkare. I senare tid skulle denna ojämna könsfördelning utjämnas betydligt. 
Makarna Nässens praktik flyttades 1936 till Kyrkgatan 64 till Mejeriföreningens 
nybyggda hus. Men som vi minns så fick detta hus en kort livstid och skulle efter 
en relativt kort tid rivas för att ge plats åt det nya Kärnanhuset, vilket innebar att 
den Nässenska tandläkarpraktiken på nytt nödgades flytta. I första hand fick 
den husrum på Sam. Permansgatan 15 i tandläkare Bjelkes f.d. lokal, som blivit 
ledig. År 1966 kunde så Margot och Birger Nässen flytta till ändamålsenliga lo
kaler på Prästgatan 44, som blivit lediga efter tandläkare Åke Bretz, som flyttat 
till det nya huset på Prästgatan 29. Birger Nässen var under åren 1936-1949 tilli
ka lasarettstandläkare i Östersund. Liksom den yngre brodern tandläkaren Gös
ta Nässen var Birger N. jämtlänning från Stugun. Han uppnådde den höga ål
dern av 86 år och dog 1978. 

I april 1929 annonserade nyexaminerade tandläkaren Gösta Nässen sin prak
tik på Strandgatan 9 (Kyrkgränd). Där blev han kvar till i mitten av 30-talet, då 
han flyttade både praktik och bostad till det nybyggda Apoteket Hjorten-huset 
vid Stortorget. Vid sidan av sin privatpraktik uppehöll Gösta Nässen tjänsten 
som inspektör för folktandvården 1942-46. Sedan ägnade han sig huvudsakligen 
åt den militära tandvården och var förste försvarstandläkare och milotandläkare 
i II :a militärområdet från 1946 till sitt för tidiga och oväntade frånfälle våren 
1964 till följd av en trafikoly<;.ka. 

Sten Cederblom kom till Ostersund 1926 efter att under något år ha praktise
rat i Krokom. Han hade sin praktiklokal på Prästgatan 37. Redan 1929 lämnade 
han Östersund och flyttade till Norrtälje. Hans praktiklokal övertogs av tandlä
karen Bertram Torring från maj 1929, som inte heller han blev långvarig i Ös
tersund. Han flyttade först till Stockholm, och efter ett par år som skoltandläka
re i Trollhättan öppnade han privatpraktik i Göteborg. Bertram Torring avled 
1978. 

Gillis Gustafsson var född i Östersund 1897. Efter med. kand. examen 1926 
avlade G. G. tandläkarexamen i november 1929 och återvände till Östersund, 
där han startade privatpraktik sommaren 1930 på dåvarande Repslagaregatan 6, 
men som redan i hans annons den 23 juli 1930 fått det nya namnet Rådhusgatan. 
Efter några år flyttades praktiken till det mer centralt belägna Prästgatan 38. När 
detta hus revs och nytt hus uQ_pfördes på samma tomt, fick Gillis G. praktiklokal 
i det nya huset med ingång från Postgränd. Från 1945 ägnade sig Gillis Gustafs
son huvudsakligen åt den militära tandvården som försvarstandläkare vid Jämt
lands Fältjägarregemente. Vid sidan av sitt yrke var Gillis qustafsson intresserad 
av och aktivt engagerad i idrotten, bl. a. som ordförande i Ostersunds IFK under 
en mandatperiod. För övrigt minns vi honom som en person, som ofta och gärna 
tog parti och som inte tvekade att uttala sin oförytterliga mening om tidens 
vrångheter och om personer, som han inte gillade eller ansåg undermåliga. Gillis 
Gustafsson avled 1965. 

Åke Swanström, född 1907 avlade sin tandläkarexamen 1931. Efter någon tid 
som tandläka�� vid Röda Korsets ambulerande klinik i Jämtlands län, öppnade 
han praktik i Ostersund 1932 på Gröngatan 29, men (lyttade år 1936 både prak
tik och bostad till mer centralt belägna Storgatan 42. Ake Swanström vistades år 
1948 jämte sin fru Margareta ett år i USA där han använde tiden till att erövra den 
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amerikanska doktorsgraden Doctor af Dental surgery vid Columbia University 
i New York. And he is still going strong, både som tandläkare och golf spelare. 

Sven Dahl, född 1906. Efter tysk tandläkareexamen i Heidelberg och svensk 
examen 1933 öppnade Sven Dahl privatpraktik i Östersund och fick dela prak
tikvåning med fadern Herman Dahl på Prästgatan 30. 

Rune Dah�., tödd 1907. Hans studiegång var helt parallell med den äldre bro
dern Svens. Aven han öppnade privatpraktik tillsammans med Sven i faderns 
praktikvåning på Prästgatan 30 efter sin tandläkarexamen 1933. Omkring 1950 
köpte han den Rosendahlska villan på Strandgatan 12 och förlade sin bostad och 
några år senare även sin praktik dit. Om både Sven och Rune Dahl kan väl sägas 
att de många goda egenskaper, som deras far Herman Dahl ägde i så rikt mått, 
gått i arv till hans söner. Dock kan skrivaren av dessa rader icke påminna sig att 
den något flegmatiska natur, som karaktäriserar både Sven och Rune Dahl, var 
särskilt framträdande hos fader Herman Dahl. 

Rudolf Lundstam, född 1909 i Lockne. Efter tandläkarexamen 1934 öppnade 
han privatpraktik i Östersund på Hamngatan 13. År 1946 övertog han efter Gös
ta Nässen tjänsten som tandvårdsinspektör för folktandvården i Jämtlands län. 
När folktandvården startades på Frösön 1949 blev han jämte Valborg Espmark 
distriktstandläkare vid kliniken där. Hösten 1952 kom folktandvården till sta-
1.en Östersund och de båda nämnda tandläkarna på Frösön kunde flytta över till
Ostersunds folktandvårdsklinik, Rudolf Lundstam som 1 :e distriktstandläkare
och klinikchef, vilka befattningar efter Rudolf Lundstams avgång övertogs av
Valborg Espmark. Hans stora intresse vid sidan av yrket har varit scoutrörelsen,
åt vilken han ägnat det mesta av sin fritid i den mån hans kommunalpolitiska
engagemang lämnat någon tid över åt dylik verksamhet.

Karl-Gustaf Sjöblom, född 1908. Ännu en ångermanlänning till födseln, som 
blivit storjamt. Han avlade sin tandläkareexamen 1933 och återvände till Jämt
land först som tandläkare vid Röda Korsets ambulerande klinik, innan han öpp
nade privatpraktik på Kyrkgatan 78 år 1934. Efter några år var det huset moget 
för rivning för att ge plats för det s.k. KFUM-hotellet. Karl-Gustaf Sjöblom 
kunde flytta in i en stor, ljus och spatiös praktiklokal på Artillerigatan 3 som er
sättning. Karl-Gustafs intressen ligger åt det kyrkliga hållet, och han har som 
mångårig ledamot av kyrkofullmäktige, kyrkoråd och som kyrkvärd och kyr
kobroder i praktisk handling kunnat omsätta detta intresse. 

John Gösta Nilsson, född 1906 från Revsund. Tandläkareexamen 1934, öpp
nade privatpraktik i Östersund 1935 på Prästgatan 37 i samma lokal, som tidiga
re innehafts av tandläkarna Cederblom och Torring. När tiden var mogen för att 
även detta hus skulle skatta åt förgängelsen, föll det sig lägligt för Gösta Nilsson 
att endast behöva flytta snett över gatan till Prästgatan 38, ingång från Post
gränd, till praktiklokal, som blivit ledig efter Gillis Gustafsson. 

Kurt Sjöberg, född 1910 från Sundsvall. Han avlade tandläkarrexamen 1938 
och bedrev från 1939 priva�praktik i Östersund i Tempohuset, Prästgatan 35 till 
1959, då han flyttade till Orebro och senare till Lindesberg. Han avled 1972. 
Under några år 1947-1952 hade han sin broder tandläkaren Bo Sjöberg som as
sistent. Denne flyttade sedan till Sundsvall. 

Åke Bretz, född 1912, tandläkareexamen 1938. Kom till Östersund 1939 och 
öppnade privatpraktik på Prästgatan 44 i de lokaler, som tidigare innehafts av 
tandläkare Lorentz Madlung. Som assistenttandläkare och kompanjoner hade 
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han där under en lång följd av år först Tore Lind under åren 1942-47 och sedan 
Sture Nyman från 1949 till 1967. År 1966 flyttade han praktiken till det ny
byggda huset på Prästgatan 29, varefter de ledigblivna lokalerna på Prästgatan 44 
övertogs av tandläkarna Margot och Birger Nässen. 

Erik Espmark, född 1904 från Strömsund. Tandläkareexam_�n 1929, öppnade 
samma år privatpraktik i Strömsund och kom hösten 1941 till Ostersund efter 10 
års praktik i Strömsund och drygt ett års anställning vid folktandvården i Gävle. 
Hade praktiklokal på Prästgatan 36 till hösten 1952, då praktiken överläts på ös
tersundsbördige tandläkaren Ulf Renström och hans hustru tandläkaren Brita 
Renström. I samband med överlåtelsen flyttades praktik.en till Systembolagets 
nya hus på Kyrkgatan 82. När folktandvården kom till Ostersund hösten 1952 
fick Erik Espmark anställning vid den nya kliniken på Kyrkgatan. 

Olle Edwall, född 1918 från Frösön. Efter tandläkareexamen 1945 tjänst
gjorde han åren) 945-47 vid folktandvården i Brunflo. Har sedan 1947 bedrivit 
privatpraktik i Ostersund med adress Kyrkgatan 47. 

Thure Lejonklou, född 1922, tandläkareexamen 1947. Efter ett par års tjänsts 
som distriktstandläkare inom folktan�:vården och assistenttandläkare öppnade 
han privatpraktik på Hamngatan 13 i Ostersund i den lokal, som tidigare inne
hafts av tandläkare Rudolf Lundstam. Praktiken flyttades 1970 till Kyrkgatan 
38. 

Gunnar Eriksson, född 1922, värmlänning som synes ha väl acklimatiserat 
sig i Jämtland. Efter tandläkareexamen 1948 ?.ch två års tjänst inom folktandvår
den, bedriver han sedan 1950 privatpraktik i Ostersund med adress Rådhusgatan 
31. 

John-Eric Folestad, född 1919, tandläkareexamen 1946. Efter tjänst som dis
triktstandläkare i Fränsta 1946-48 och assistenttandläkare i Östersund 1948-50, 
öppnade han privatpraktik i Östersund 1951. Vid sidan av sin privatpraktik 
uppe_�öll han under åren 1952-59 befattningen som konsulterande tandläkare 
vid Ostersunds lasarett, innan Landstingets Centraltandpoliklinik börjat sin 
verksamhet. Tandläkare Folestad har sin praktiklokal på Köpmangatan 42. 

Rune Jonsson, född 1922 i Härjedalen, tandläkareexamen 1950. Efter ett par 
års tjänst som distriktstandläkare vid folktandvården öppnade han privatpraktik 
på Kyrkgatan 47 i Östersund 1951. Rune Jonsson gick en för tidig död till mötes 
genom en drunkningsolycka sommaren 1968, varefter hans praktik övertogs av 
tandläkare Gösta Suwe. 

Vi är nu framme vid år 1952 och det kan vara lämplig�_att sätta punkt för denna 
drygt sekellånga kavalkad av tandläkare, som verkat i Ostersund. Det året 1952 
kom också folktandvården till staden, vilket medförde omvälvande förändringar 
i det traditionella tandvårdssystemet och dess organisation. Det blir en uppgift 
för en framtida forskare att försöka skildra tiden efter 1952, när den tiden blivit 
historia. 
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UR ÖSTERSUNDS STADSARKIV 

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

1829 Octob. d. 28 Woro stadens samteliga borgerskap och gårdsägare kallade att 
gemensamt öfverenskomma om nedanståände ämnens wärkställande till 
befordran. 

2 

3 

Pag. 987 4 

5 

6 

7 

8 

9 

nemligen 

utses. 2 :ne deputerade till markegångstaxan sättande. Uttages apoth. Per
man och garfv. Thelberg. 

Uplästes mantalsskrifvning med staden, som infaller d. 23 November och 
bör var qvartersman upgifva sina lösa personer, inom sitt qvart. 

Tillkännagafs, att wid tinget förekomm direct. Wikström och upgaf, att 
Forslund sålt sina hus och Ahlberg således återtagit tomten, varföre saken 
förfaller. ---

Uplästes hofslagare Lundgren och öfr. Undroms byamens förklaring och 
besvarad af staden genom T. Lind upsatt. 

Uplästes stadens böneskrift till Kongl. Maij :st om befrielse från tullstyrel
sens inquartering och eij kunna åläggas upbygga hus därtill. 

Föreslogs af hr. landssecreter Winter att hos Kongl. Maij :st anholla det sta
dens innewonare finge upbygga en träkyrka i stelle för sten, wilket alla när
varande höijeligen önskade och bad hr landsecret. upsätta en sådan19) sedan 
beskrifning på wår gamla kyrka förut beskr. wartill hr majorn Po ... an
modas. 19> 

Uplästes Kongl. Comerce Colleg. kungörelse om upgift på handlande och 
handtverkare med 25 Rdr Banco vite att icke februar månad öfverskrids. 

Upgafs att hr capit. Lucander anmält sin begäran att bygga postkontoir å 
rådstugetomten. 

Brandsyn och sprutorna utsättes dag. Sprutorna försökes i afton och brand
syn förättas nästa 8>lördag åtta dagar8> till, då åtföljes af färg. Fjellman och 
guldsm. Helldahl. 
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Pag.988 10 Öfverenskomas att icke förstöra skogen på afradslandet af enskilta perso
ner. Beslöts att för warje tomt får huggas för i år I O lass20 wed men icke me
ra. 

Upläst och ärkjänt Östers. d. 28 Oktob. 1829. 
Sam. Perman 

Eric Nordlund, Wallberg, Andersson, J. Wedin, 21 lJ. Söderlund, Pehr Ers
son, H. Ström berg, E. Söderborg, C. Winberg21 l g. Wedin, J. S. Bi berg, 
E. G. Thelberg, Millde, P. Åström, 0. Bräckberg, G. Allsen, S. G. Borin, 
N. Helldahl, Eric Fjellman.

Pag. 989 1829 d. 29 oktob. nedlämnat i lands cancelliet så wähl wåra anmärkningar emot 
Undroms byamen som och stadens böneskrift till Kongl. Maj :st om befriel
se från upbyggande afTullkam. som vaktstuga eller betala hyran som vi nu 
af General tullstyrelsen blifvit ålagda. 

1829 Nowbr 14 Emotogs depetsedlarna afT. Berg. 

d. 23 Novbr. anmärktes wid skattskrifningen med Östers.

1 :mo Comissjonslandtm. Fredricksson begärt skrifteligen att ensamt få teknas, 
utan att gifva up utvägartill försörjande af sin tjensteqvinna med deras 2 :ne 
barn. De äldsta woro samlade d. 25 oktob. hos mig och förnyade wad som 
förledna höst sagt war skrifteligen, att Fredricksson icke får her mantals
skrifvas. 

2 Samalunda landtm. Westerlund som begär skrifvas utan piga, som de äldsta 
af slog utan bör te knas där han förr warit skrifven. 

3 :o Pigan Magdalena som tjänt hos T. Strids berg will nu skrifvas hos Britta Sti
na Kämpe då hon är wanfrejdad och tagit städse! på 3 ställen af slogs att skrif
vas här utan skickas till Hernösand af de äldsta. Härpå har jag idag gifvit 
skriftelig ansök. att befrias från dem. 

4 Studios. Boreeus blefv tillskrifvet at anten idka sina studier el. söka få bor
garerätt att handla. Han svarade skrifteligen att efter en månad resa till aca
demien. 

Pag. 990 5 Skin beredaren Olof Löf skall kjöpt tomt af T. Thelberg och redan arbetat 
därpå, will som sådan betjäna staden. De äldsta medgaf att han skulle få 
skrifvas som arbetskarl. 

6 
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01. Hed berg upvisade prof af sin kundskap medelst ett par välgorda stöflar
till gästgifv. Hamrin wid mantalsskrifningen; fick skrifvas men icke winna
burskap innan han visat prof om stadga och upförande.



7 Boströms Anna får icke taga tjenst här i staden. Gränsridarn Berg är icke här 
skattskrifven. Madan Lilljebäcke skall bo hos Ljungberg men vad hon skall 
lefva af är obekant. Pigan Eva i tjänst hos hr ryttm. Gynter. -Madam 
Holm berg d :o major von Gerd ten i Stam näs. Fångförare Holm bortflyttad 
till Åhs i major Tidemans torp. 

8 Fryckboms gamla änka bevilljade de Äldsta dubbell surna i månaden el. Rdr 
2. 

Pag. 991 1829 Dec. d. 4 Tillskrifvit befalln. Elfström på Gärde med anhollan att som förr 
om åren tillåta oss få wid framdels skjed22) upbörd gådtjöra wåra kronutla
gor. 

1829 D.5. December woro de äldsta kallade att samanträda till medelande utlå
tande öfver nedanståände ämnen. 

1 :mo Begär gräntseridarn Berg härstädes få skattskrifvas. De äldsta förenade sig 
att för Bergs illskefulla behandling med bonden Nils Johansson i Dufved 
hos Ocklund kunde de icke medgifva Berg at här skrifvas emedan dännes 
åminelse upväcker beständig rysning och samhället fordrar ett anständigt 
samt sedigt upförande, utan får han skrifvas, där han förr warit teknad. 

2 :do U plästes en hitkomen uhrmakgesel sig kalla Leijon offenteliga kungörelse i 
kyrckan förledna söndag hvaröfver de äldsta betygade sin ledsnad med före
läggande, att Leijon genast bör söka landshöfd. embetets tillstånd att få 
stadna eller och resa sina färde. 

Pag. 992 3 Beslöts enhälligt, att en liten tillökning utaf fattigcassan skulle ökas för ma
dam Strid och gamla Holm berg, att i stället för Rigs förut nu få dät i Banco 
för warje månad och börgas med denna. 

U pläst och godkänt. 
SamPerman 

]. S. Biberg, E. G. Thelberg, A. Andersson, 0. Lindström,J. Söderlund, 
J. Svensson, P. Åström.

1830 D. 1. Februari anmälte directörn Wikström, att gamla brandwakten Holm
berg är hos honom i Odensala och befinnes sjuk och svag, så att någon utväg
bör tagas till däss wårdande, att icke han må frysa och svälta ihjäl.

D. 23) 1. Ingafs min ansökning till Kongl. Befallningshafvande att avfordra
häradsskrivarn Berg taxeringslängden för Östersunds stad för 1829 och
framdeles eller warje år så tidigt att upgifter härifrån kan afgå öfver handlan
de och handtverkare. 23)

Pag. 993 1830 Febr. d. 2 aflämnade jag till stadscass. Hedel guldsmed Wästerlunds upgift 
på pantsatta saker, som skola försäljas på auctjon och redovisas ewad dät 
blev öfver el. ärsätta det bristande. 
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1830 Febr. 9 war efter sked kungörelse stadens innevånare samlade mangrant till 
öfverlägning af nedanståände ämnen. 

1 :mo 2•>upläst auctjonsutlysning på guldsmed Westerlunds pantsatta waror hos
Hedell till 25>i morgon kl. 9 föremid. 25>

2:do Uplästes marknadsståndens influtna medel för stånd och wacktpengar, för 
stånden Rdr 62.20, ståndwackta Rdr 50.8, för uplag Rdr 5.32 el. surna Rdr 
118.12.6. 

3 Uplästes uhrmak. Leijons ansökning om burskaps vinnande härstädes; wid 
öfverlägning härom försäkrade hr directör Wikström, att han kände hans 
upförande på Levanger att han både nyck ter och älskad samt saknad, 15>
hvarföre honom bevilljades burskap. 

Pag. 994 4:de Upläst handelsbok. Risens ansökning att winna burskap som wictualhand
lande och holla spisning, hvilket de närvarande alla medgofvo. 

Pag.995 
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5 :e Wid efterfrågan om skomakaregeseln Hed berg finge winna burskap besva
rades med ja. 

6 Uplästes landshöfd. embetets allmenna kungörelse, att länsm. Hofling 
skulle förestå2> i stället för2> kronobefallning. Colldens ställe, och den sed
nare ingen befattning widare hafva därmed. 

7 U pgaf herr direct Wikström, att hattmakarn Holm berg war så skröplig att 
borgerskapet för att icke låta honom frysa el. svälta ijäl wille hafva omsorg 
om hans efterseände. Borgerskapet beslöt att sedan gamla Pehr Ersson lof
vat emotaga honom att sköta och föda emot Rdr 2 Banco i månaden, att han 
skulle besörja härom. 

8 Uplästes Commerce Kollegii kungörelse, att upgifterna på handlande och 
hantwerkare, som finnas i staden med uptagen bewillingsuman, hvilket 
häradsskrifv. C. Berg lofvat att utreda, så att ändamålet skall godkännas. 

U plästes smeden Lindströms ansökning hos Kongl. Befalln. Hafvande att 
ålägga torp. Jacob Edberg efter contract återbetala de emotagna myntet på 
utlofvade 50 stig26> kåhl, men endast lämnat 8 1 /2 stig. Borgerskapet wille,
att Lindström skulle afsäga sig Jacob Edberg till kåhlare utan häldre kåla 
skjälf d. afsade sig rent af sluteligen. 

10 U plyses ordsaker att ljusen blefv uptagna till juhlottan af herrar qvarters
män och woro så tillräckeliga, att de räckte äfven till nyårsottan och ändå 
en stor hop bitar qvar. Borgerskapet beslöt denna gång, att bitarna skulle 
delas imillan klockarn och kyrckvagtarn 2>hälften vardera, 2> men för framti
den må klockarn upbära ljusen, dock med lista på vad war och en gifvit. 



11 Tillsattes qvarterman i Myran, och waldes smeden Lindström, 27> som åtog
sig. 

Uplästes och godkändes intygar. Östersund d. 9 februari 1830. 
Sam Perman 

Lindström, S. G. Borin, H. Strömberg, Milde, Röden, Hillert, Wallberg, 
Nordlund, E. P. Moberg, G. Alsen, P. Åström, Eric Fjellman, Pehr Ers
son, G. Sundström, L. Sundström, J. 0. Jonsson, J. Wedin, J. S. 28>Biberg,
Söderborg, Winberg28lgen. Wedin, E. G. Thelberg, A. Andersson, He
dell. 

NOTER 

(Numreringen fortsättning från utdraget ur Östersunds Stadsarkiv i ÅGÖ 
1982) 

2) Inskott mellan raderna.
8) Osäker läsning p.g.a. bläckplump.

14) Skrivet mellan raderna utan inskottstecken.
19) Osäker läsning, då avsnittet inklämts mellan raderna. Av majorens

namn kan endasts "Po" läsas med någorlunda säkerhet. Möjligen kan
major Pognant avses.

20) Här följer upprepat och halvt överstruket "å warje tomt" med "wed"
insatt ovan raden.

21) J. Söderlund och följande fyra namn är i handskriften satta inom klam-
mer, vilket torde bör� tydas så, att Wedin har tecknat alla fem namnen.

22) Osäker läsning. Textförlust i bokens ryggveck.
23) Stycket överkorsat.
24) Ovanför momentet står understruket "upläses".
25) Orden överstrukna men läsliga.
26) Mellan "stig" och "kåhl" några oförståeliga bokstäver.
27) Handskriften har "Lindrom".
28) J. S. Bi berg och tvenne följande namn är i handskriften satta inom klammer, vilket torde

betyda, att Wedin tecknat alla tre namnen.
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Årsmötet 1982 

Med som vanligt högt deltagande ägde årsmötet 1982 rum lördagen den 23 okto
ber på Rådhusets f.d. stadsfullmäktigesal. Denna gång kunde 35 nya medlem
mar hälsas välkomna, varvid medlemsantalet ökades till 532. 

Efter sedvanlig parentation över de sedan sista årsmötet avlidna medlemmar
na fortsatte mötet med stadgeenliga ärenden. Styrelseberättelsen förtecknade en 
ganska omfattande verksamhet med bl.a. en starkt besökt utställning om det 
gamla och nya Odenslund. Styrelsen liksom revisorerna omvaldes i sin helhet. 
Den förra året till 40 kr bestämda årsavgiften bestämdes ånyo. Enligt kassörens 
redogörelse var föreningens ekonomi fortfarande god, men årsskriften drog 
proportionsvis en alltför stor del av föreningens inkomster, varför ett försök nu 
skulle göras att få frivilliga bidrag till densamma, så att den kunde ges ett utökat 
omfång och förses med ett större bildmaterial, vilket hade skett i den för året fö
religgande årsskriften. 

I fortsättningen begärdes ordet av f. årsskriftsredaktören, nuvarande heder
sledamoten Anton Svensson för att presentera överlämnandet av 10 lådor med 
1.iabilder på gator, öppna platser, offentliga byggnader, äldre privathus m.m. i
Ostersund. I sitt anförande visade också Anton Svensson hur man på bästa sätt
kunde uppgöra och fästa namnlistor till kort, som skänks till föreningen och
som ju utan dessa namnlistor är nästan värdelösa. Anton Svenssons förnämliga
gåvor mottogs med starka applåder av de närvarande föreningsmedlemmarna
och de utgör ännu ett bevis på vad han genom åren gjort för Gamla Östersund.

Sten Rentzhog tog till sist under rubriken övriga frågor i ett anförande upp 
fråg!ln om uppteckningar av personliga minnen från det gamla och det nuvaran
de Ostersund. Vad hände egentligen? Hurudan var bakgrunden till källornas of
ta summariska uppgifter? Medan det i länsmuseet föreligger ett stort antal upp
teckningar från olika delar av den jämtländska landsbygden, är staden förhållan
devis föga representerad i arkivet för minnesanteckningar. Träffar med grupper 
av medlemmar borde anordnas för att instrueras om hur man skall åstadkomma 
sådana uppteckningar, så att en brett anlagd uppteckningsverksamhet kan kom
ma till stånd. 

Så var de! då tid för Nils H. Lundgrens föredrag över ämnet "Jag minns min 
ungdoms Ostersund". Förväntningarna var stora och de kom sannerligen inte 
på skam. Det var en dag i december 1927 som den unge frisören Nils H. Lund
gren steg av tåget på stationen och gjorde sin första bekantskap med staden, som 
mottog med snö och hög luft, medan det i hemstaden Gävle hade varit grått och 
dimmigt. 

Det tog ipte lång tid förrän Nils H. var inne i stadens såväl idrottsliga som po
litiska liv. Aven nykterhetsfolk och schackspelare kom han mycket snart i berö
ring med. Så t.ex. träffade han i dåvarande Centralbiografens biljettlucka 
schackspelaren Sture Månsson, som dock dog som 25-åring redan 1935. När det 
gällde idrott blev det Castor med bl.a. Olle Hallberg. Castor firade 10-årsjubi
leum 1928. Nils H. kunde givetvis inte undgå Effe Magnusson, stadens allt i allo 
när det gällde idrott. Effe hade ju efterträtt Agaton Burman som redaktör för 
ÖP, den lille ettrige mannen, som bl.a. var i polemik med den __ ofta "klistrige" 
Anner, JT:s redaktör. Effe var därjämte pionjär inom radion i Ostersund. Han 
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Nils H. Lundgren 

var med redan på Östersunds Rundradios tid. Någon riktigt bra hallåman var 
han inte. Han kunde i små sällskap hålla trevliga, improviserade tal, men framför 
"sockerbiten" fick han en sorts mikrofronskräck, vilket hade felsägelser till 
följd. Utom i idrotten konfronterades Nils H. med Effe i kommunalpolitiken. 
Det blev en gång tal om en djurpark på Hof. Effe replikerade då: "Det måste vara 
en anka". 

Nils H. Lundgren konstaterade i fortsättningen, att han, trots att han var soci
aldemokrat, hade lätt att umgås med högermän, såsom t. ex., utom Effe Magnus
son, överlantmätaren Langeen, Frans Victor, Jonas Eriksson etc. Vad beträffar 
Langeen så fick Nils H. äran att behandla hans mustascher, som skulle "brytas" 
upp. Det blev då en gång tal om en träningshall vid badhuset för bl.a. boxning, 
till vilket L. ställde sig mycket oförstående, men då Nils H. erkände att han själv 
varit boxare, sade L. förnumstigt: "Jaja, jaja!" 

Vad beträffar stadens övriga redaktörer och journalister
1 

så nämnde Nils H., 
att redaktörerna Nils Andersson i Länstidningen och Fugelstad ofta träffades för 
att spela schack, inte därför att de var så jämnbra utan därför att de var jämndåli
ga. Per Andersson i JT var en "underbar" man, inte bara när det gällde att skriva 
svenska utan även när det var fråga om pikturen. Han skrev alltid sina manus för 
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hand och han bättrade ofta på inlämnade bidrag, så att bidragsgivaren fick ståta 
med den mest fulländade svenska. 

Calle Melin, sadelmakaren från Gävle, var en minst sagt mångsidig man, för
utom att han gick över och blev journalist, var han duktig tecknare, inte oäven 
skald samt intresserade sig mycket för teater och konst. Det enda han inte kunde 
var idrott. Han hade missuppfattat det där med "spiken", att den som först star
tade i ett skidspår var "handikappad", och trodde att det även gällde löpningar. 
För SGU satte Melin upp Strindbergs Mäster Olof och spelade själv huvudrol
len, men på grund av sina många bestyr hann han inte lära sig rollen, varför Nils 
H., som i övrigt bara hade en biroll med en enda replik, fick sufflera, vilket inte 
var så lätt, då man aldrig kunde veta var Calle befann sig på scenen. 

I detta sammanhang kom Nils H. Lundgren in på en värdefull kurs, som han 
varit med om, nämligen av den kände röstpedagogen Nygren på Kloster. Av 
honom fick han verkligen lära sig artikulation och att stå med bägge fötterna på 
golvet, inte som Olof Palme under talandet bedriva fotgymnastik, samt att fram
för allt ej betona personliga pronomen. 

Nils H. berättade om sina vidare "teateräventyr", bl. a. då han 1941 på A 4 
spelade huvudrollen i Tanners beredskapspjäs Kommendanten. Han skulle då 
vara beriden och ha huvudrollsinnehavarinnan fröken Lindberg framför sig i sa
deln, vilket inte var så lä��- Hans ansträngningar som ryttare åsågs av många för
tjusta inkallade på A 4. A ven i skådespelet Svenska frihetsarvet, iscensatt av Alf 
Sjöberg med Irma Christensson som enda professionella skådespelare, var Nils 
H. beriden.

I samband med sina nykterhetsföredrag för värnpliktiga på olika regementen
kom Nils H. i kontakt med en hel del militärer. När han på A 4 talade om "Vad 
soldaten bör veta om alkoholen", satt dåvarande divisionschefen majoren Bengt 
Berge tålmodigt av föredrag efter föredrag. Senare träffade Nils H. den "väl sta
gade" Berge på Gustav 111 :s torg. Efter att med en viss svårighet ha tagit sig fram 
till Nils H., satte han fingret i dennes mage och sade: "Det var fan till föredrag 
Lundgren höll. Varenda gång jag tar en sup tänker jag på Lundgren." Lundgren: 
"Då måste jag ofta vara i majorens tankar". 

En annan militär som Nils H. Lundgren konfronterades med var den kände 
majoren Pousette, som varit med i krig på tysk sida, varit fånge i England, 
tjänstgjort i Persien och en tid haft planer på att bli präst, vilket sistnämnda hade 
passat bra, att döma efter Pousettes kroppshydda, om han nämligen hade blivit 
en välmående prost. 

Av det ovanstående framgår att Nils H. Lundgrens föredrag var minst sagt ro
ande, men det fanns givetvis även allvarliga inslag. Han slutade med ett sådant, 
en på sedvanligt förnämligt Lundgrenskt sätt uppläst dikt, slutdikten i Svenska 
frihetsarvet: "I spjutstångs ände". 

Efter föredraget strömmade en stor del av årsmötesdeltagarna ned till supen 
på Temperance, där det som vanligt blev en i hög grad gemytlig samva�_o. Kåseri
et hölls denna gång av tandläkaren Erik Espmark om "Tandläkare i Ostersund 
under ett sekel". Bakom detta kåseri, som snarare var ett föredrag, låg tydligen 
mycket omfattande och gedigna forskningar om tandläkeriet i Östersund. Det 
innehöll många intressanta och roande detaljer och gav en rad väl utformade och 
avvägda biografier över östersundska tandläkare fram till 1952. Kåseriet publi
ceras på annat ställe i denna årsskrift. 
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Årsberättelse 

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1981-1982. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Lars Herlitz, ordförande 
Bengt Pålstam, v. ordförande 
Sven-Ivar Nordin, skattmästare 
Nils Uhlin, intendent 
Hans Jacobsson, 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 164 medlem
mar. Efter mötesförhandlingarna höll direktö�. Halvar Sehlin, Stockholm, ett 
kåserande föredrag med titeln "Min lilla stad - Ostersund på 1920- och 1930-ta
len". Vid den efterföljande gemensamma supen på Temperance, som samlat ett 
100-tal deltagare, kåserade prosten Sven Wikström under rubriken "29 :an", syf
tande på Gröngatan 29 och där upplevda barndoms- och ungdomsminnen.

I anslutning till årsmötet visades i Stadsmuseet de gåvor föreningen erhållit 
under verksamhetsåret 1980/81. 

Stadsmuseet har den 28 juni-22 augusti 1982 dagligen hållits öppet för allmän
heten. Förd besöksstatistik utvisar att antalet besökande under denna tid utgjort 
omkring 600. Under övrig del av året har besök av skolklasser m.fl. kunnat ord
nas efter överenskommelse med intendenten. Med början årsmötesdagen 1981 
visades i Stadsmuseet en tema-utställning "Odenslund i bilder". Utställningen 
hölls därefter öppen både för medlemmar och allmänheten den 24 och 25 okto
ber samt 8 november 1981. 

Utställningen, som blev en stor framgång, besöktes av sammanlagt omkring 
2.000 personer. Det huvudsakliga arbetet med att ordna utställningen har ut
förts av Lennart Edström och Nils Uhlin. 

Inför Östersunds stads 200-årsjubi_\eum den 23 oktober 1986 utges med bör
jan i år en serie om fem tallrikar med Ostersundsmotiv. Utgivning sker varje år i 
oktober i samarbete mellan föreningen och Domus Östersund. En folder med
följer varje tallrik. Föreningen har företrätts av Lennart Edström och Nils Uh
lin. 
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Under året har även arbete bedrivits med att kopiera den s.k. "Östersunds-fil
men" från 1920-talet, vilken var i så dåligt skick att en snabb insats var av nöden. 
Kopieringen har möjliggjorts genom ett frikostigt bidrag av Jämtlands Läns 
Sparbank, varjämte bidrag även utlovats från andra håll. Arbetet med filmen 
sker under ledning av Walter Fridlund och beräknas vara klart så att visning kan 
ske under år 1983. 

Såsom varit fallet under föregående år har genom intendenten i betydande ut
sträckning tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgifter ur föreningens 
samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda personer. 

Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. 

Under det gångna verksamhetsåret har rivningslov begärts för bl.a. följande 
fastigheter: 
ABC-boken3 
ABC-boken4 
Motboken6 
Motboken2 

Vesslan 2 o. 3 
Förklädet3 

S. Gröngatan 32
S. Gröngatan 34
Rådhusgatan 39
S. Gröngatan 36 o.
Tullgatan 22
Litsvägen 23
Thomegränd 21

Enfamiljshus o. uthus 
Tvåfamiljshus o. uthus 
Flerfamiljshus 
Två flerfamiljshus, ett enfamiljshus 
o. ett uthus
Gårdshus
Gatuhus

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

Föreningens fyrtiofemte årsskrift utdelas vid årsmötet. 
På Samuel Permasns grav har denna dag nedlagts blommor. 
Under tiden 1 oktober 1981-30 september 1982 har följande medlemmar avli

dit: 
60kt 1981 
4 nov 
7 dec 

18 dec 
20dec 
30dec 
23 febr 
27 april 
12 juni 

1982 

Åkeriägare Lars Carlsso�, Östersund 
Kamrer Karl Sandberg, Qstersund 
Körsnär Carl Sved berg, Ostersund .. 
Läroverksadjunkt Aron Aronsson, __ Ostersund 
FörsäljningschefThure �_ögberg, Ostersund 
Köpman Eric Wallskog, q_stersund 
Förvaltare Artur Olsson, Ostersund 
Åkeriägare Ernst Nilsson, <;?stersund 
Guldsmed Per Swendung, Ostersund 

Dessutom har en av föreningens passiva medlemmar fältveterinär Bengt 
Hermansson avlidit den 20 maj 1982. 

Vid föregående årsmötet invaldes 28 nya medlemmar i föreningen. Förening
en har den 1 oktober 1982 476 medlemmar. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till 
revisionsberättelsen. 

Östersund den 23 oktober 1982 

Lars H erlitz 
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FOR TECKNING 
över influtna gåvor 1981-1982 

På grund av att en fullständig förteckning skulle uppta alltför många av årsskriftens sidor 
har ett sammandrag måst göras i likhet med föregående år. Om inte annat anges är givarnas 
hemort Östersund eller Frösön. 

Gustaf Abrahamsson: Bl.a. foto av fast. Storg. 59 omkr. 1910 + historik om fast. 
Karin Andersson: Bl.a. 16 foto, delvis i färg, t.ex. gruppbilder av konfirmander, studenter 

o. militärer, även av landsstatstjänstemän.
Arbetarrörelsens arkiv: Bl.a. prislista å Ösds Mineralvattenbolags tillverkningar.
Ella Bengtsson: 3 st. teateraffischer (Ösds Teater 1893, 1896, 1896).
Robert Berghagen, Stockholm: 1 ex. 1906 o. 1 ex. 1909 av Hantverks- o. Industri-tidn. med

biografi o. nekrolog betr. fadern kak. ugnsmak. N. G. Nilsson i Ösd. 
Barbro Bergholtz: Bl. a. foto av agronom Alfr. Bergs döttrar Barbro o. Margit på släde vid 

Lägden 1911. 
Sture Bro/en: 1 kassettband: Anton Svensson berättar om bl. a. Ösd 1910. 
Nils Bolin: Foto (klass 3 i Odenslunds skola 1923 ). 
Lennart Brant-Lundin: 2 foto (landshövd. John Ericson o. h.h. Ida). 
Christer Brant-Lundin, Täby: Bl.a. 2 foto (rektor R. Arbman som student o. blomsterut-

ställn. på Stortorget). 
Arne Dahlin: Inramning och glasning av två grafiska blad (av Rolf Wikström). 
Sigurd Dannevall: Foto (klass 4 i Odenslunds skola 1927/28). 
Walter Fridlund: Boken "Sågar etc" av flottningschefen 0. J. Näslund. 
För. Thomees Vänner gm Eric Moberg: Skriften " Ångfartyget Thomee 1875-1981" av Ste

fan Jönsson o. Torsten Olsson. 
Jenny o. Eric Grahn: Tennfat med ingraverad bild av "Fyrkanten", en tid Ösds köttbesikt-

ningsbyrå, gåva till fadern hälsovårdsinsp. G. Grahn. 
Margareta Graeve: Foto (fastigh. Prästg. 45 omkr. 1910). 
Inger Gärdin: Foto (avtäckn. av 0. Ahlbergs "Far o. son" i Badhusparken 2.1·0.1921 ). 
Bengt Hamren, Stockholm: 5 foto (kronofogde Erik Dalens gård Hökbäck i Lit, gruppbild 

hos do i Hökbäck 1964 + 3 foto fr. lektor J. E. Dalens hem i Ösd). 
Örgen Hedin, Handen: Div. inbjudn. till vigsel, begravn. m.m. omkr. sekelskiftet+ ritn. 

till byggn. på tomten nr 54 (Prästg. 51) i Ösd, uppr. 1884. 
Arne Jansson, Nä/den: 4 fototypier (3 med Östersundsmotiv o. 1 Runeborgsparken, Frö

sön på 1920-talet). 
Ragnar Johansson: Montering på kartong av gamla teateraffischer. 
Jämtlands Läns Museum: Kopia av Länsmuseets utredn. rör. byggn.minnesförklaring av 

Gamla skolan (Sapientia Duce). 
Gösta Landen: Reklamhäfte "Ösds Affärshus o. Industriella anläggn. ", utg. 1920. 
Gunvor Landen: Foto (skolklass vid Odenslunds småskola ht 1923). 
Erland Lindhammar: Kassettband på vilket giv. talat in minnen fr. barna- o. ungdomsår i 

Ösd. 
Birgit Lindqvist: Foto av fast. Frejag. 11, nuv. 25. 
Axel Lundin: Minnesanteckningar om Odensvik på 1910- o. 1920-talen + 2 foto. 
Bojan Melin: 2 skrifter: "Jämtlands vägar, dagboksanteckn. 1791" av Fale Burman o. 
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"Jämtland o. Ösd på 1840-talet" av G. F. Cavallin. 
Gustaf Myrström: Fältskär. P. G. Myrströms kallelse till Ösds Hantverksför:s sammanträ-

de 1910. 
Bertil Nilsson: Foto av givarens far på hemväg från sitt arbete vid järnvägen m.m. 
Bojan Nilsson: Foto (interiör från Mejerihandeln Kyrkg. 64, slutet 1920-talet). 
Ann-Mari Svensson: 3 foto av gårdar i Odenslund på 1920-talet. 
Märta Uhlin, Varberg: Bl.a. pennteckning av Akke Hennix 1923: "Fahlander vår lärare i 

biologi". 
Nils Uhlin: Ett antal gamla vykort med Östersundsmotiv etc. + fotostatkopia av "Om sta

den Östersund" ak. avh. av Olof Wikström 1857. 
Ulla Wattenberg-Wretmark, Bielefeld W-D: Kolteckning av E. Hillberg: "Länsresidenset i 

Ösd på 1920-talet". 
Rolf Wikström: Grafiskt blad utfört av givaren: JT med "Tant" W ennbergs kiosk i hörnet

K yrkg. /Postgr. 
Äke Winghall: 2 vykort: panoramabilder i Ösd 1910-ta!et. 
ÖFHF gm Olle Björk: Div. foto som tillhört konditor L. 0. Edler, Ösd. 
Elsa Östlund: Foto av Ösds Brödraför:s styr. o. 1910 + foto av Medlemmar i Sv. Missions

förb. 191 t. 
Vidare: 2 uppsatser: 1) av Anna von Ajkay, Solna, om " A. E. Melander. En arkitekt under 

stilsökandets period" i boken "Stenstadens arkitekter"; 2) av Margrete Höglund, Ösd, om 
Skulptören Olof Ahlberg. Analys av hans konstnärliga verksamhet. 

Föreningen Gamla Östersund 60 år 
Den 23 oktober 1983 infaller Föreningen Gamla Östersunds 60-årsdag. Vid 50-
årsfirandet 1973 publicerades i årsskriften en återblick på föreningens historia, 
författad av dess dåvarande ordförande Åke Jansler. Det finns ingen anledning 
att upprepa denna historiska återblick här, blott påminna om att beslutet om för
eningens bildande fattades den 23 oktober 1923, efter det att ett första samman
träde hade hållits den 23 oktober 1922, då en kommitte hade tillsatts, bestående 
av häradsskrivaren E. E. Liven, sammankallande, stadsläkaren Carl Moberg, 
bankdirektören Carl Lignell, fil. lie. Algot Holmqvist och landsfiskalen Lars G. 
Uhlin. 

Efter 1973 har föreningen fortsatt sin verksamhet på sedvanligt sätt. Ordför
andeskifte skedde vid årsmötet 1975, då Åke J ansler efterträddes av Lennart Ed
ström, och vid årsmötet 1980, då Lennart Edström i sin tur efterträddes av Lars 
Herlitz. Verksamheten har under de senaste 10 åren varit livaktig, varom bl. a. en 
rad utställningar vittnar: t.ex. "Ångbåtar på Storsjön" 1975, den Wiktor Lund
bergska fotoutställningen 1976, utställningen av tavlor och teckningar ur för
eningens samlingar 1977, utställningen 1979 i samband med firandet av att 100 år 
förflutit sedan järnvägen kom till Ostersund 1879, "Beredskapsminnen" 1980 
och "Odenslundsutställningen" 1981. Inte minst inför stads jubileet 1986 kom
mer föreningen och dess ledning att ställas inför nya och krävande uppgifter. 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING PER 1982-09-30 
av Sven-Ivar Nordin 

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

Kostnader 
Årsskriften ...................... . 
Register till årsskriften ........ . 
Trycksaker och annonser ..... . 
Uppvaktningar ................. . 
Porto ............................. . 
Kontorskostnad ................ . 
Museikostnad ................... . 
Kostnad för Östersundsfilmen 
Sammanträdeskostnad ........ . 
Kvarskatt och preliminär skatt 

Tillgångar 
Kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Postgiro .......................... . 
BanK: PKbanken ... 14.223:60 

S-vallsbanken 368 :90
Jämtlands
Folkbank .... 55:85 

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

Kostnader 
Årets överskott 

Tillgångar 
Bank: Sundsvalls banken ....... 

Ingående balanskonto 

Tillgångar 
24.357:59 Kassa ....................... .. 

24.357:59 

Postgiro ..................... . 
BanK: PKbanken .......... . 

Sundsvallsbanken .. 
Jämtlands Folkbank 

Vinst & Förlustkonto 

14.883:10 
7.864:40 

774:60 
612:50 

1.631 :90 
1.483 :80 
4.038:-

12.473:-
324:-

1.456:-
45.541:30 

Intäkter 
Årsavgifter ................ .. 
FörsälJning av böcker 
Försäljning av vykort .... . 
Användningsavgifter ..... . 
Bidrag från?iärntlands läns
1r:::

n

.� ,t_i, � -��-t-�����-���- .. 
Bidrag från Östersunds 
kommun .................... . 
Räntor ...................... .. 
Årets underskott ......... .. 

Utgående Balanskonto 

Skulder och eget kapital 
47:50 Eget kapital ................ .. 

2.658:44 

14.648:35 
17.354:29 

MUSEIFONDEN 
Ingående Balanskonto 

Tillgångar 
3.603:13 Bank: Sundsvallsbanken .. 

Vinst och Förlustkonto 

Intäkter 
508:- Ränta ........................ . 

Utgående balanskonto 

Skulder och eget kapital 
4.111: 13 Eget kapital ................. . 

140:50 
192:09 

20.594:10 
3.380:90 

50:-
24.357:59 

13.200:-
6.183:05 

589:50 
1.285:-

10.000:-
5.000:-
2.280:45 
7.003:30 

45.541 :30 

17.354:29 

17.354:29 

3.603:13 

508:-

4.111:13 
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LINDA OLSENS DONATIONSFOND 

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

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

Tillgångar 
Bank: PKbanken .............. .. 

Jämtlands Folkbank ... . 
Sundsvallsbanken ...... . 

Ingående Balanskonto 

139.212:70 

139.212:70 

Tillgångar 
Bank: PKbanken 

Jämtlands Folkbank 
Sundsvalls banken .. 

Vinst- och Förlustkonto 

Intäkter 
3.977:- Räntor ....................... . 

12. 877:80
16.854:80

Utgående Balanskonto 
Skulder och eget kapital 

54. 156:- Eget kapital ................. . 
37.401 :55 
60.532:95 

152.090:50 

ANNA OCH GOTTFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND 

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

Kostnader 
Årets överskott 

Ingående Balanskonto 
Tillgångar 

35.460:46 Bank: PKbanken 

Vinst & Förlustskonto 
Intäkter 

4.402:55 Ränta ....................... .. 

Utgående Balanskonto 
Tillgångar Skulder och eget kapital 
Bank: PKbanken ................ 39.863:01 Eget kapital ................ .. 

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER 1982-1983 

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 
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48.077:10 
36. 957:65
54.177:95

139.212:70 

16.854:80 

16.854:80 

152.090:50 

152.090:50 

35.460:46 

4.402:55 

39.863:01 



Förteckning 
over givare till Årsskriftsf onden 

Med anledning av att tryckningskostnaderna för årsskriften kraftigt ökat och 
det ansetts angeläget att bibehålla årsskriftens omfång, gick styrelsen förra året 
ut med en uppmaning till medlemmarna att skicka in bidrag till en årsskrifts
fond. Uppslutningen blev stor, vilket nedanstående förteckning vittnar om. Sty
relsen framför härmed ett varmt tack till alla givare. 

Ahlström, Alfred 
Almerud, Bertil 
Alstad, Stig 
Alström, Axel 
Andersson, Gustaf 
Andersson, Håkan 
Andersson, Åke 
Anse, Hans 

Bergfors, J. 0. 
Berggren, Krister 
Berglund, Sven 
Berndtsson, Bo 
Billengren, Victor 
Björk, Olle 
Bogren, Lennart 
Bohman, Ossian 
Bohman, Per 
Bolander, E. 
Bolander, G. 
Boman, Stig 
Bostrand, Bo 
Boström, Knut 
Brant-Lundin, Christer 
Burman, Erik 
Byström, Knut 
Bäckman, John 
Carlsson, Bengt 
Carlsson, Torsten 
Carlsson, Torsten, jägm. 
Carlsson, Tage W. 
Cederberg, Ernst 
Cronheden, Jon 
Cronheden, Rolf 
Dahl, Rune 
Dahl, Sven 
Dahlberg, Benkt 
Dahlberg, Nils 
Dahlbäck, Åke 
Danell, Gösta 
Dannevall, Sigurd 
Doll, Sune 

Edenbo, Thorsten 
Edling, Bertil 
Edström, Lennart 
Ekevärn, Gunnar 
Eklund, Ale 
Eklund, Allan 
Eklund, Rune 
Ekström, Anton 
Elgelid, Sten 
Eliasson, Oskar 
Engman, Hans 
Engström, Erik 
Ericsson, Bengt 
Ericson, Gunnar 
Ericson, Sven-Eric 
Eriksson, Gunnar 
Eriksson, Henning 
Eriksson, Åke 
Eskilsson, Arne 
Fastborg, Anders 
Fastborg, Gunnar 
Fastborg, Thorsten 
Ferm, Roland 
Folestad, J. E. 
Folestad, Thor Björn 
Forsberg, Ragnar 
Forsberg, Tage 
Friman, Gösta 
Friman, Torsten 
Graeve, Bertil 
Grinde, Konrad 
Gulle, Bengt 
Gunn, Harry 
Gustafsson, Stig 
Gärdin, Oscar W. 
Gärdin, Tore 
Haase, Christer 
Halen, Ruben 
Hallberg, Erik 
Hallberg, Olle 
Hallen, Lennart 
Halling, Arvid 

Halvarsson, G. 
Hammar, Bo 
Hammarstedt, Ragnar 
Hansson, Bernhard, bankdir. 
Hansson, Bernhard, repr. 
Hansson, Gunnar 
Hassner, Jan 
Hedlund, Axel 
Hedlund, Tore 
Hedlund, Åke 
Helgesson, Helge 
Hellerot, Gunnar 
Heligren, Allan 
Henriksson, Rune 
Herlitz, Hans 
Herlitz, Lars 
Herlitz, Nils 
Heurling, Bror 
Håkansson, N. E. 
Hållstedt, Carl 
Hägerström, Ragnar 

Ingmansson, Bengt 

Jacobsson, Harald 
Jacobsson, Hans 
Jansler, Åke 
Johansson, Pelle 
Jonsson, Lars 
Jörgensen, Helge 
Karlsson, Erik 
Kjellman, Lennart 
Kyhlstedt, Bengt 
Kylsberg, Christer 
Langeen, C. F. 
Langeen, Gustaf 
Langeen, S. 
Larsson, Ivar 
Larsson, Lars 
Lignell, Anders 
Lignell, Karl 
Lindevall, Gösta 
Lindhammar, Erland 
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Lindgren, Thore 
Lindgren, Torsten 
Lindman, Carl-Gustaf 
Lindqvist, Johan 
Ljungqvist, Gösta 
Lund, Karl-Erik 
Lundberg, lwan 
Lundgren, Nils H. 
Lundh, Bengt 
Lundin, Erik 
Lundvall, Anders 
Magnusson, Sven 
Medin, Bengt 
Moberg, Karl 
Modigh, Sven 
Modin, Fredrik 
Modin, Sven 
Masten, Carl 
Myrström, Gustaf 
Månsson, Kåre 
Månsson, Stig-Arne 
Mårtensson, Erik 
Nilestam, Knut 
Nillbrand, Stig 
Nilsson, Erik 
Nilsson, Gösta 
Nilsson, N. G. 
Nilsson, 0. 
Nilsson, Sven-Olof 
Nohlman, Nils 
Nordling, Sven V. 
Nordstedt, Lennart 
Normann, Arne 
Nyström, Sven 
Näsström, A. 
Näsström, Christer 
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Ollberg, Bengt 
Olausson, Carl 
Olsson, Håkan 
Olsson, P. 0. 
Orvegård, Olof 
Otterfalk, P. G. 
Owen, Arvid 
Persson, Carl-Albert 
Persson, Gunnar 
Persson, Joel 
Persson, Karl-Axel 
Persson, Olle 
Persson, Sven 0. 
Porad, Edvin 
Rahm, Bertil 
Rasteby, Walter 
Rickheden, Åke 
Ringström, Erik 
Rosenius, Olof 
Råbock, John 
Sand, Erik 
Schmidt, Eric 
Selander, Gustaf 
Selander, Sven 
Sjödin, Herbert 
Smith, Oscar 
Stenberg, Folke 
Ströberg, Ture 
Ström, Carl H. 
Sundgren, T. E. 
Sundstam, Rolf 
Sundström, Lennart 
Swensson, Olof 
Särenholm, Allan 
Söderqvist, Allan 

Tornving, Sven-Eric 
Törner, Lennart 
Uhlin, Nils 
Wadman, John 
Wahlfeldt, Bertil 
Walltin, Gusten 
Wenner, Birger 
Wenner, Lennarth 
Vestberg, Ingemar 
Westerberg, Lennart 
Westman, Odd 
Widell, Bo 
Widell, Sven 
Wigen, Heimer 
Wigen, Staffan 
Wiklander, Svante 
Viklund, Ingvar 
Wikström, C. G. 
Wikström, Gunnar 
Wikström, Göran 
Wikström, Sven 
Winberg, Lennart 
Winghall\ Åke
Wisvall, Ake 
Åberg, Rune 
Ågren, Gunnar 
Åslund, Gunnar 
Åslund, Tore 
Qgren, Per 
Qsterberg, Folke 
Osterholm, Roland 
Qsterholm, Harry 
Ostlund, Nils 



NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN DEN 23 OKT. 1982 

Förman Lennart Bogren 
Herr Knut Byström 
Byrådirektör J aneric Biilund 
Ingenjör John Bäckman 
Vattenrättsdomare K.-G. Cars 
Trafikmästare Ernst Cederberg 
Ergonom Gösta Danell 
Förman Thorsten Edholm 
Teleingenjör Ale Eklund 
Tandläkare Gunnar Eriksson 
Jur. kand. Anders Fastborg 
Slöjdlärare Bertil Graeve 
Bankdirektör Tore Gärdin 
Kontrollant Ola Hellmen 
Kapten Rune Henriksson 
Driftsingenjör Bengt Håkansson 
Kamrersassistent Leif Håkansson 
Lokförare Svante Jonasson 

Distriktschef Wiktor Ljung 
Ingenjör Knut Lundberg 
Frisörmästare Axel Lundin 
Åkeriägare Arne Lundstam 
Lagman Thord Melin 
Direktör Sven Nyström 
Tandläkare Edvin Porad 
Direktör Walter Rasteby 
Tullförvaltare Sigvard Redin 
Förrådsman Rune Skyttberg 
Trafikmästare Carl-Hugo Ström 
Fastighetsmäklare Rolf Sundström 
Lokförare Erik Thorsell 
Lokförare Thorvald Torn ving 
Bankdirektör Nils F. Uddegård 
Herrfrisör Göran Wikström 
Ingenjör Gunnar Ågren 

AVLIDNA MEDLEMMAR 

1982 29/10 
7/11 

17/11 
13/12 
19/12 
26/12 

1983 15/2 
18/3 
4/4 
6/4 

14/5 
18/5 
14/7 
17/8 

(fram till 1/9 1983) 

Klas-Gustaf Ny lin 
Werner Hansson 
Thure Mo berg 
RubenHalen 
Pontus Ericsson 
Carl Sehlstedt 
Erik Lindgren 
Karl-Erik Nilsson 
Erik Lundin 
Sven Bertil J ansler 
Pelle Johansson 
Gunnar Bolander 
Karl Erik W estlinder 
Nils A. Nilsson 

ANTAL MEDLEMMAR I FÖRENINGEN 

Medlemsantal i föreningen före årsmötet 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
Nyinvalda medlemmar den 23 okt. 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

----

532 
Därav 6 hedersledamöter och 5 ständiga medlemmar. 
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Baksidans omslagsbild: 
De bägge grannarna: Oscar äslund, Eriksberg, och Carl Eugen Lignell, 20 ar, Carlslund. 
Bilden tagen av fotogr. Oscar Olsson ca 1888. 




