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Företal 

Som synes domineras årsskriften 1984 av "arbeJarminnen" och kan på sätt och vis 
sägas utgöra ett temanummer om "arbetare i Ostersund". Att det blivit så beror 
till en del på det material som ställts till mitt förfogande. 

Sedan ett par år har jag umgåtts med tanken på att göra något av den "dags
verksbok" för snickaren Olof Påls�on Lindqvist, som sonen förbundskassören Jo
han Lindqvist skänkt till Gamla Ostersund. Det är då självklart att jag satt mig i 
förbindelse med denne senare för att erhålla kompletterande uppgifter om fa
dern, hans arbete och hans familj. Genom att Johan Lindqvists dotter Anna-Lena 
Skoglundh låtit inspela ett band, där fadern berättar minnen, har jag i hög grad 
blivit bönhörd vad beträffar material till en artikel om både Olof Pålsson och Jo
han Lindqvist samt deras familjer. Det är med tillfredsställelse jag publicerar den
na artikel, byggd på en värdefull "arbetardokumentation" från Ostersund under 
ca 40 år. 

En tidigare östersundsk arbetardokumentation har jag funnit hos Pär Ax i den
nes memoarbok "Vid 50 år. Minnen och hågkomster från norr och söder." Qet är 
en på sitt sätt enastående skildring av hur hantverksarbetare kunde ha det i Oster
sund på 1880-talet. 

Skildringar från arbetarhem och uppväxt i sådana möter oss i Olle Lunds och 
Axel Lundins berättelser. I dem levandegöres också till en del livet i "förortssam
hällena" Odenslund och Odensvik under 1900-talets första årtionden. 

För att få någon bakgrund till ovan nämnda arbetar.minnen har jag skrivit ihop 
en artikel om några pionjärer inom arbetarrörelsen i Ostersund. Det är ingalunda 
den första skildringen av denna trots allt intressanta period i den östersundska ar
betarrörelsens historia och det torde heller inte bli den sista. 

Av de "serier", som årsskriften sedan lång tid tillbaka brukat innehålla, får "Ur 
Sven _Johan Kardells dagbok" detta år brett utrymme, medan sista avsnittet av 
"Ur Ostersunds Stadsarkiv" av utrymmesbrist måst stå över till nästa årsskrift. 
Meningen är att båda serierna_ skall kunna avslutas 1985 eller 1986. 
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Ostersund i sept. 1984 
Hans Jacobsson 



Ur Sven Johan Kardells Dagbok 

IX 1907-1912 

Inledning och noter av Hans Jacobsson 

Trots att Sven Johan Kardel I i detta avsnitt av utdraget ur hans dagbok fyller 70 år 
(30/1 I 912) är han fortfarande vaken för allt vad som sker i och utanför Östersund. 
Fastän Kardel I dragit sig tillbaka från aktivt politiskt arbete i landstinget ( I 9 I I)  
och stadsfullmäktige (1910), upprätthöll han ända kontakter med politiken, t ex i 
olika liberala föreningar. Det som på det yttre planet främst intresserade honom 
under dessa år var Jämtlands bibliotek, för vilket han kvarstod som bibliotekarie 
långt in i sin ålders höst. Det var helt visst en stor tillfredsställelse för honom. att 
biblioteksfrågan äntligen löstes i och med att det nya bibliotckshuset i Kyrkpar
ken i Östersund stod färdigt i slutet av 1911. Det är märkligt. att han. visserligen 
med sin begåvade dotter Elins hjälp, hade krafter att ombesörja bibliotekets 
överflyttning från Frösön till Östersund samt att ordna boksamlingen i de nya lo
kalerna, så att biblioteket kunde öppnas för allmänheten den 30 okt. I 912. 

Det är naturligt att den Kardellska dagboken med dagboksförfattarens tillta
gande ålder får en mer personlig, mer familjeinriktad karaktär. Fortfarande note
rar K. dock en del dödsfall i Östersund och ger ett slags nekrologer. Likaledes 
skildrar han fortfarande och ibland utförligt teaterföreställningar i staden. givna 
av olika kringresande teatersällskap. Även föreläsningar och konserter noteras 
liksom väderleken. 

Under huvudsakligen juli månad inackorderade sig Kardell med hustrun Jenny 
och dottern Elin på något pensionat ute på den jämtländska landsbygden. först 
under flera år i Månsåsen, Oviken. senare i Undersåkcr. Han skildrar i dagboks
anteckningarna ganska utförligt pensionatslivet: pensionat- eller '"luff'-gästerna, 
utflykter, speciella tillställningar. t ex namnsdagskalas. Från östersundshistorisk 
synpunkt ger inte dessa pensionatsskildringar särskilt mycket. men för den som 
speciellt är intresserad av denna tids pensionatsliv. crbj uder dagboken en hel del. 

Naturligtvis finns det även andra notiser i dagboken. som är skäligen ointres
santa för utomstående, t ex vilka julklappar de olika familjemedlemmarna fått el
ler från vilka Kardel! fått nyårskort. Å andra sidan finns det fortfarande i dagbo
ken mycket som är av intresse. Särskilt intressant tycks det mig att se vilka ··ned
slag", som vissa lokala händelser fått i dagboken, t ex invigningarna av det nya 
rådhuset och nuv. I 5:s, dåv. I 23:s kaserner, storstrejksdemonstrationer i Öster
sund etc. 

1907 1/1 - Året ingår med lagom köld och snö. 
8/1 - Supe hos landshöfd. Widen 11 . Jenny o. jag voro där. Omkr. 100 pers. voro 
bjudna, hvadan sorlet var stort. - Värdfolket voro bada enkla och artiga. 
29/1 - Häftig strid i stadsfullmäktige om platsen för det blifvande rådhuset. 
30/1 - Ja� fyller i daf 65 år och uppnår således pensionsåldern. Telegram o. bref
från Mia-1, Olssons2 , Valter Wråk 2 l, Emil Perman 2 1• Iandshöfd. Widen 1 ), riks
dagsmännen Bromee, K. G. Karlsson-' 1 o. Sundin�1

• kapten Pantzcrhielm51 etc. 
etc. 
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19/2 - Vid stadsfullmäktigesammanträdet i dag meddelade red. Agathon Bur
man0> att ledamoten af fullm�iktige byggmästare Alfr. Thuresson 1 > d. 18/2 aflidit
på Serafimerlasarettet i Stockholm, sedan han genomgått operation för mag
åkomma. Han var född 1847. Han var en praktiskt begåfvad, dugande man och 
treflig sällskapsmänniska, talade och skrattade mycket. Jag tyckte mycket om ho
nom. 
22/2 - Enl. telegram afled i går i Stockholm f. statsministern Erik Gustaf Bo
ström 7l, f. i febr. 1852. Med honom bortgick åter en af de främste i vår politiska
värld. Som enskild person var han i hög grad angenäm, godmodig, lugn, artig och 
välvillig. - Från omkr. 1888 till några år framöfver var han chef i mitt politiska 
motparti, protektionisternas läger. Han blef som protektionist med tiden mera 
sansad. 
9/3 -Professor Isak Clason8, fr. Stockholm är i dag och i morgon här för att gifva
råd i fråga om tomtplatsen för det blifvande stadshuset och i sammanhang därmed 
stående frågor. 
13/3 - I dag på f. m. blev 01. Larsson59l kullslagen på Storgatan af en hund och slog
sig illa i nacken. 
26/3 -Stadsfullmäktigesammanträdet kl. 1 e. m., då frågan om plats för rådhuset 
skulle lösas. För min del hade jag efter prof. Clasons besök här beslutit rösta för 
torget och framförde denna åsikt men blef därföre anklagad såsom öfverlöpare af 
hrr Kjellin o. Hellström9l. Lidelserna äro högt uppdrifna. Omsider beslöts med 16 
röster mot 10 rådhusets förläggning till gamla läroverkstomterna. 
14/4-Vid dagens regeringskonselj erhöll jag fr .o. m. I juli detta år afsked från den 
lektorstjänst jag innehaft sedan d. 1/2 1869. Det känns underligt för mig, att det 
nu gått därhän. - Med mig afgår den siste tjänstgörande af de lärare, som tjänst
gjort under rektor Abr. Sundberg. 
7/5 - Vackra men något svala vårdagar. I dag anlände Ejnar Olsson, som med 
framgång studerat i tekniska skolan i Stockholm. 
25/5-Linncfest i allmänna läroverket i st.f. d. 23/5, Linnes födelsedag. -Lektor 
Romanus 111, höll högtidstalet. I rektor Hägglunds frånvaro öfverlämnade jag ve
tenskapsakademiens Linnemcdalj i silfver till lärjungen i 5:c klass Hilding Fax
en 11>.
27/5 - I går afton beslöt första kammaren påbörjandet af inlandsbanans sträcka 
Östersund-Ström och i förrgar beslöt andra kammaren detsamma. Här råder na
turligtvis stort jubel. -
3/6 - På middagen i dag hade jag min sista lektion i allm. läroverket med realklass 
7: 1. Vid lektionens slut reste sig klassen och lärjungen Carl Carlsson 12> talade till
mig i klassens namn, tackade mig samt slutade med att önska mig en lång och ljus 
lefnadsafton, hvartill jag svarade med ett kort tal. 
4/6 -Slutkollegium kl. I e. m. - På aftonen kl. 8 afskedsfest för mig på Aspnäs dit 
vi åkte i vagnar. - Vid desserten höll rektor Hägglund ett tal till mig, hvartill jag 
svarade. Vid kaffet talade Gill berg för mig och utbragte ett fyrfaldigt lefve för min 
person. -
7/6-Terminsafslutning. Biskop Martin Johansson 1J> var själf här och höll afslut
ningstalet, i hvilket han bl.a. aftackade mig, som nu slutar sin lärarbana. 
18/6 -Stadsfullmäktigesammanträde. Jag återvaldes till landstingsman med alla 
röster utom två. Af dessa två var en min egen. 
28/6 -Fröken Alma Rehnborg 14 !, som sedan flickskolans början 1884 varit dess
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föreståndarinna, har i dag gjort afskcdsvisit hus oss. Hon har nu vid 57 års ålder 
afgått och flyttat till Stockholm. Hon har hållit god ordning i skolan men varit väl 
pedantiskt sträng, t.o.m. mot lärarinnorna. 
29/6 - Kandidat Anton Blanck 1-'l fran Upsala, hvilken ämnar skrifva ett arbete om 
E. G. Geijer, har i dag pa min kammare studerat Zcttcrströms 1"1 dagbok och brcf
samling. 

1/7- Med Jenny och Elin reste jag i dag kl. 4 e.m. med ångbatcn Carl XV till Väll
viken och sedan därifrån till Månsåsen för att tillbringa juli månad i Erik Eriks
sons sommarpensionat. - Stället är högt beläget, rummen och bäddarna snygga, 
maten god och riklig, priset 2 kr per dygn för person. 
6 /7 - De allra flesta pensionärerna, äfven Elin, åkte i dag i löfklädda vagnar till 
Marby, för att höra "landtbruksaposteln" P. Jönsson i Rösiö 171 , som i dag där hål
ler föredrag. - I går afton aflcd i Stockholm efter en för en tumör undergången 
operation f. landssekr. Per Gottlieb Rissler 1xi. - Han var född 1824 och var en 
skicklig och plikttrogen tjänsteman. Som umgängesmänniska var han angenäm. 
hans humör var alltid jämt och gott. Jag har aldrig sett honom ond. Han berättade 
gärna anekdoter. oftast med ett pikant innehåll. Sin tobakspipa kunde han aldrig 
undvara. -
12/7 - Härligt väder. det bästa sedan var ankomst hit. Promenad till Böle by, mött 
lektor Cavallin 191, som kom åkande pa cykel. Han bor öfver sommaren i Ovikcn.
14/7 - Följt med ångbåten Thomee till Kungsgården på Frö ön och därifrån gått 
upp till biblioteket, på hvars tomt firades en fest till fädrcns minne. hvars upphofs
man var f.d. riksdagsmannen 0. Walter211l i Mörsil. Jag höll ett historiskt föredrag 
om de gamle jämtarne. Vädret var hela dagen det allra härligaste och tusentals 
personer närvoro. -
16-18/7 - Hård nordvästlig storm och rägnskurar.
12/8- (Åter i Östersund). I dag sammanträdde ett extra landsting i och för åtagan
den till banan Östersund-Strömsund. Opposition finnes, repr. af hrr Er. Sun
din21l, K. J. von Essen221 m.fl.;jag hoppas dock, att de icke skall segra (vilket dock
skedde, till förargelse för bl.a. landsh. Widen).
30/8 - Barnens dag gick af stapeln här i Östersund. Elin deltog som butaus cl. fä
bodstorsa i bondstugan.
2/9 - Tegellunda ( = Vålbackens) tegelbruk har i dag blifvit invigt.
4/10 - I dag afled på Fånö i Upland brukspatronen Hugo Tamm231, född 1840.
Han var ledamot af första kammaren för Jämtlands län. I vart landsting genom
dref jag 1893 hans val hvarpå han omvaldes 1902. Han var en af riksdagens främs
ta politiker samt en varmhjärtad och ädel människa. Hans bortgång är en svår för
lust.
14/11 - Jag ingick i afton i schackklubben. som sammanträder alla torsdagsaftnar
i hotell Standard, som öppnats nu på hösten.
25/11 - Först i dag på morgonen var marken täckt af snö. - Denna höst har varit
ovanligt vacker och mild. -
8/12 - Telegrafen medförde nys underrättelse om konung Oscar 11 :s död kl. 9. 15
i dag på f. m. Det flaggas på half tång öfverallt i staden.
15/12-Arbetarinstitutets årssammanträde. - Utom styrelsen närvoro endast 5 so
cialister, hvilka uteslöto den gamla styre! en och valde adjunkt Örström41 l jämte
två andra i stället. Vi skulle straffas, emedan Ö. icke fått hålla föreläsningar på
hösten. - Han har nämligen varit vårdslös och uppträtt föga förberedd samt äfven
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någon gång agiterat för politiska s
1
ften. - Få se hur det nu går!

28/12- Doktor V. H. Wickström24 lär ha tagit för mycket sömnmedel i går och är 
i dag sanslös. Läkarna äro mycket bekymrade. 
29/12-1 dag omkr. kl. 11.30 f.m. hissades flaggan på Jämtlandspostens hus på half 
stång. Victor Hugo Wickström hade dött utan att ha återfått sansen. Han var född 
1856 och son till skomakaren Wickström i Hedemora, sedan i Falun. W. påstod 
om sin far, att han var en "naturlig" son till en baron Leijonhufvud. W. ägde stor 
bildning, särskilclt insikter i lcfvande språk och de filosofiska disciplinerna. Hans 
åsikter voro utprägladt frisinnade. Men hans själfkänsla var alltför uppdrifven 
och hans publicistiska verksamhet därför ofta allt för hänsynslös. Detta gjorde att 
han trots sin obestridliga talang ofta sköt öfver målet. Han uppställde för sig stora 
syften och utlofvacle i braskande inledningar, att nu skulle den stora reformen 
komma. Men i fortsättningen föll han gemen I igen djupt och det blef pannkaka af 
allt. Hans verksamhet var i det stora hela en serie af misslyckade ansatser. det kan 
sägas äfven om hans riksdagsarbete. - Han hade en fint skuren panna, men han 
saknade den sanna humorn. Hans uppträdande var vårdadt, hans klädsel alltid 
korrekt, t.o.m. affekterad. hans lefnadsvanor sybaritens. Här umgicks han med 
ytterst få. - Han aflecl ogift. 

1908 411 - Kl. 1/2 2 i dag begrofs dr V. H. Wickström. Ingen klockringning före
kom. Jordfästningen förrättades af regementspastor �ehlin. -Kl. 8 e.m. allmänt 
val möte för uppställande af riksdagskandidat. Afven Ostersundspostens redaktör 
Agathon Burman hade, sedan landshöfd. Widen bestämdt undanbedt sig, besökt 
mig (förut besök av JT:s red. 01. Alström25l o. JK:s red. Hagberg26l) och sökt få 
mig åtaga mig kandidaturen, men jag vägrade naturligtvis. (Vid provvalet fick se
dan pastor Sehlin27l 124 röster, adjunkt Örström'l 65 o. hand!. K. A. Carlsson'> 
3). 
30/1 - I går e. m. afled f.cl. läroverksadj unkten Nils David Augustin, född 1827 och 
således öfver 80 år gammal. Vi hade varit kamrater i många år alltifrån början af 
år 1869 . - Han visade mig stor vänskap, gaf mig i någon mån råd, lånade mig 
ibland pengar etc. Men despotisk och mycket kraftig som han var, ville han härska 
och blef stundom rå och uppbrusancle. -Jag drog mig med tiden från honom--- , 
men han var ytterst angenäm sällskapskarl. då han var vid goclt lynne och han var 
rikt begåfvad samt filosofiskt bildad. 
l 3/3 - Fornminnesföreningens årssammankomst under lanclshöfcl. Wiclens presi
dium. I ntenclenten, kapten H. Westin1HJ

, som lofvat hålla föredrag, var sjuk,
hvarför jag i stället höll ett kort anförande om namnet Jämtlands uppkomst och
betydelse. - Sedan besågos samlingarna i elen s.k. slöjdsalen på läroverkshusets
södra flygels vind, som nyss upplåtits åt dem.
24/3- Byggmästare J. A. Gärclin19 > här i staden hängde sig i dag, något öfver 51 år
gammal. Han har i ett par års tid varit sjuk efter ett slaganfall samt hjärtfel. Han
var på sin tid en mycket verksam och dugande man samt en gång t.o.m. riksclags
mannakancliclat. Han var liberal till sin åskådning men mycket het till lynnet.
1/5-I dag aflecl här i Östersund kaptenen vid fältjägarregementet Hans Westin 52
2/3 år gammal, således född 1855. Han härstammade från Hammerdal. Han var
en lugn, säflig man, med stora intressen för fornforskning och i synnerhet för stu
dier i svenska folkspråk. Han var intendent i länets fornminnesförening, hvarföre
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jag som sekreterare hade med denne min forne lärjunge mycket att göra. - Han 
dog ogift. 
9/5 -I natt afled efter kort sjukdom fru Emilie Kunigunda Holmbäck.1oi, änka ef
ter läroverksadjunkten Magnus Holm bäck, som dog 25/8 1892. Hon var född Bur
man i Rödön i mars 1851. Hon var en liten brunett, gladlynt och musikalisk samt 
rätt begåfvad. 
19/6 -I dag kl. 12 öppnades de första hembygdskurserna härstädes med ett häls
ningstal af landshöfd. Widcn. 
22/6-Vackert sommarväder. Höll docenten 0. Almgren föredrag om Jämtland 
under hednatiden och adjunkt J. Nordlander d:o om Jämtlands äldste inbyggare. 
På aftonen hade landshöfd. Widen supc för hembygdskursernas bestyrelsc, före
läsare, utställare etc. -Repetition på Stockc af Arnljot. Elin är ocksa med som 
fornnordisk tärna. 
24/6-Åkt ut till Stocke med Jenny och Elin kl. 12. Kl. 2 e.m. började Arnljotfö
reställningen. hvarvid jag inledde med ett historiskt tal om hembygden. 
29/6 - På morgonen kl. 9 följde jag landshöfd. Widen till Öhne, där arkeologen 
Knut Kjcllmark höll på med grafundcrsökningar för fornminncsförcningcns räk
ning. 
30/6 - Med Jenny och Elin afreste jag i dag kl. 4 e. 111. till Månsåsen. (Jenny. Elin 
o. systern Mia Kardell var kvar på pensionatet i Mansåsen. medan K. vistades i
Stockholm för att deltaga i en bibliotckskurs 19/7-1/8).
15/8-(Åter i Östersund). Allmänt val möte i KFUM:s lokal. Jag var en af inbju
darna och öppnade mötet. Pastor Sehlin valdes till mötets ordförande. Slutet blef
att landshöfd. Widen uppsattes till riksdagsmannakandidat för Östersund-Hu
diksvall.
20/8-Nytt valmöte för liberala valmän. Inbjudna voro Widen, häradshöfd. Lei
jonhufvud31l o. red. Böhmer fr. Hudiksvall. De skulle aflägga sin politi ka trosbe
kännelse. Denna fordran var dock tämligen oförsynt med hänsyn till en sä bepröf
vad och känd politiker som Widcn. Alla tre gjorde det dock. -Dr Örström sökte
med baksluga och snärjande interpellationer i försvarsfrågan sätta krokben för
Widen.
27/8 - Väderleken har denna sommar i det hela varit den vackraste, ehuru det
kanske en tid varit väl torrt. Årsväxten är det oaktadt utmärkt, kornskörden pa
går nu som bäst.
8/9- Redaktör Alström för JT telefonerade i dag och frågade, om jag i och för en
mycket viktig fråga ville komma in på redaktionslokalen. Jag gjorde så och träffa
de där pastor Sehlin, som bad mig följa med honom till landshöfd. Widen och sö
ka hindra honom att afsäga sig riksdagsmannakandidaturen hvilket han ämnade.
(I sista stund lyckades det att hindra W. från att avsända brevet med avsägelsen.)
11/9 - Jag besökte i dag teatern i godtcmplarsalongen. Den är nu i sommar om in
redd och gör nu intryck af en verklig teatersalong.
18/9 - Riksdagsagitationcn bedrifvcs nu med högtryck.
19/9 - r dag lördag förrättades riksdagsmannaval i denna valkrets. Det Böhmcrs
ka partiet, här i synnerhet företrädt af Jämtland kuriren och den lille skränande
läroverksadjunkten Örström, har gjort stora ansträngningar med affischkrig, vis
ning på stadens gator af en med val plakat behängd vagn etc. (Men valet utföll så
att Widen segrade stort med 532 röster i Östersund (inalles 719 röster) mot för
Böhmer 81 röster i den nämnda staden och 172 i Hudiksvall (alltså inalles 253).
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Gustaf Andersson J.A. Hellström 

Widen hade t.o.m. röstövervikt i Hudiksvall om än knapp sådan (15 röster).) 
21/9- Landstingsförhandlingarna ha i dag börjat. Staden Östersund. som nu har 
mer än 7.500 invånare. har nu för I :a gången 4 landstingsmän. 
22/9 - Med mina utskottskamratcr besiktigat nya småskolescminariebyggnaden. 
som uppförts af byggmästare J. A. Hellström efter ritningar af arkitekt Dalbäck. 
4/10- Tidigt i dag på morgonen aflcd här i Östersund af magblödning Ernst Leo
nard Forsell·12' nära 68 1/2 år gammal. Han var länge kronofogde men utbytte den
na befattning med en häradsskrifvartjänst och denna senare mot en räntmästarbe
fattning. Nu var han pensionerad. Han var en duglig tjänsteman, lugn och säker i 
alla väder, förifrade sig aldrig. - Han var värderad af alla och min synnerligen go
de vän. Han var på sin tid nitisk kommunalman. Han efterlämnar änka, Edla f. 
Sundin. förut änka efter boktryckare C. M. Berg. 
6/12 - Patriotiska sällskapets mindre guldmedalj öfverlämnades i dag i badhuset 
åt badmästare P. G. Andersson. 
24/12 - Elin på f.m. åkt upp till fattighuset med gåfvor till den där intagna unga 
barnamodern från Frostviken, som förr tjänat hos fru Andersson här i gården. -
28/ I 2 - I morse inträffade i södra Italien pa ömse sidor om Messinasundet en för
färlig jordbäfning. som förstörde Messina. Reggio m. fl. städer och kostade. säges 
det. 1/4 million människor lifvct. 

1909 19/1 - På Hotell Standard med Elin, som uppträdde i in österåkersdräkt och 
sålde lottsedlar och alternativt skötte tombolan. Festen var anordnad för unga 
målare. 
1/2- Jenny fyller i dag 60 år. 
6/2- Elin var i går afton åter på den franska cirkeln hos landshöfdingen. Löjtnan-
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ten frih. Marcks von Wiirtemberg följde henne sedan därifrån. 
13/2 - Direktören i Jämtlands Folkbank Anders Gustaf Andersson-1-' 1

, född i
Örebro 1841, har aflidit på Serafimerlasarettet i Stockholm. Till en början var han 
järnvägstjänsteman men gjorde sig skyldig till underslef och försonade sitt brott 
med fängelsestraff. Sedan kom han hit och blef tack vare framlidne rådman Fresk 
anställd vid Folkbanken, där han avancerade till verkst. direktör eller förman. 
Han var driftig och hade omfattande personkännedom. Han blinkade ständigt 
med ögonen. F.ö. var han välvillig och godmodig. 
17/2 - I går afgjordes omsider efter åratal biblioteksfrågan. nu som jag hoppas de
finitivt, i det min motion om byggnadens förläggning till Kyrkparkens sydöstra 
hörn och ett ytterligare anslag om 5.000 kr bifölls i stadsfullmäktige. 
28/2 - I dag begrofs härstädes grosshandl. Olof Gärdin, f 1863 i Gärde i Sunne. 
Han afled torsd. d. 25 dennes, åtta dagar efter dir. Anderssons begrafning. vid 
hvilken han, som led af sockersjuka, förkylt sig. Han var måg till riksbanksdirck
tören 01. Larsson fr. Häste, med hvilkens dotter Anna han den 26 sept. 1903 gifte 
sig. Han var skicklig affärsman, medelstor. välfödd och rödblommig men likväl 
sjuklig. 
6/4- I går afled af hjärnblödning här i staden källarmästaren Herman Hansson·1-1 1

, 

nära 49 år gammal. Han var ägare af Grand Hotet vid Stora torget. - Han hade 
förtärt mycket spritvaror i sina dagar och därigenom förstört sin hälsa. 
11/4 - Påskdagen. För 30 år sedan blefvo Jenny Perman och jag Sven Kardell gif
ta. - Ejnar och Elin ha i dag företagit en tur på skidor till Frösön. 
16/5- Sedan d. 30/4 har här åter eldats hvarje dag. Det är kallt om nätterna; ibland 
snöar det. På Storsjön är isen fortf. stark. 
19/5 - I går började ett starkt snöfall; i dag ser det ut. som om vi skulle lefva mitt 
i vintern. 
24/5 - Vår hyra för 5 rum och kök nedsatt från 1.000 till 900 kr per år. 
29/5 - Studentexamen af Elins väninnor Vera Wistrand-'51 och Millan Widmark-'51,
som sedan bars af sina manliga kamrater till torget i sina hvita mössor. 
16/6 - Jag återvald till landstingsman, hvilket jag varit sedan 189 I med undantag 
av åren 1901-03. 
22/6- I dag har grundgräfningen till det nya stadshuset här i Östersund börjat, se
dan frågan om ett sådant hus förelegat i flera decennier. 
Ritningarna äro uppgjorda af arkitekten Wallberg, entreprenör för byggnadens 
uppförande är byggmästare J.A. Hellström371 härstädcs. Byggnaden skall vara
färdig 1912. 
(Den 28/6 for familjen Kardell detta år till Månsåsen, dit redan c:a 20 "luftgäster" 
anlänt.) 
4/8- I dag har den redan förut dekreterade storstrejken börjat i hela Sverige äf
venså här i Östersund. 
9/8 - Det är obehagliga tider, som nu råder. Strejken utbreder sig; äfven typogra
ferna ämna i dag ansluta sig. Vårt land blir utan tidningar. Då äfven bagarna strej
ka, hotar brödbrist. - I allmänhet iakttaga de strejkande ett hofsamt uppträdan
de. - Dock inslogs här om natten ett stort fönster till körsnär Staverfelts·'x1 verk
stad, emedan arbete utförts där af hans son dagen förut. Äfven ha arbetare sökt 
hindra lastning af gods vid järnvägen, där strejk ännu ej utbrutit. Men arbetarna 
vid inlandsbanebygget strejka; det sägs att de skola i dag inrycka i staden i sluten 
trupp på inemot tusen man. 
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N. G. Nilsson Olof Larsson 

10/8 - I gar besökte mig dr Knut Kjellmark3'11 • som öfverWmnade sin berättelse
om fjolarets arkeologiska undersökningar pa Frösön. 
Den 4:e dennes dog efter arslangt lidande af kr�ifta f lektor J. E. Dalens fru Miirta 
Dalcn-l111 • f Lenström. nagot öfver 60 ar gammal. Hon var i hälsans dagar en glad
lynt. fryntlig kvinna. religiöst anlagd samt en god maka och moder. 
11/8-Tidningarne hiir i Östersund utkomma fortfarande. ehuru i mindre format. 
2-l/8 - Den socialistiske liiroverksadjunkten fil dr 0. Örström-l11 uppträdde hiir
omdagen pa ett möte af strejkande och uppmuntrade dessa att härda ut. tills de 
fatt det sa ställt. att de finge ett fädernesland. värdt att älska och försvara. Han har 
iifven utgjutit sig i socialistorganet Viljan. som utkommer hiir i Östersund. ehuru 
det listigt nog trycks i Sundsvall. 
17/8- Stadens arbetare. snickare. sadelmakare m fl aterupptogo i gar arbetet. 
23/8-Tidigt i dag afled här kakelugnsmakaren . G. ilsson-l21 • f I 8-l2 i Bohu�län. 
Han var visst ingen öfverdängare i sitt yrke men en smart företagare. Han hade 
lätt att tala och talade gärna. Sasom stadsfullmäktig orerade han i synnerhet i nyk
terhetsfragan. -Han hade skaffat sig rätt manga böcker och var icke utan heliisen
het. 
27/8 - Jag sag kl 3 e.m. en väldig hop strejkande arbetare. med musik i spetsen 
som spelade arbetaremarseljiisen samt en hop fanor. marschera genom staden till 
Folkparken pa Frösön. miirtsamt att se fördes ingen svensk fana i taget. 
1/9- Det regnar immerfort och har regnat i flera veckor nu. 
17/9-1 gar kl 1.30 e.m. öfverliimnades med en enkel festlighet den nya smaskole
seminariebyggnaden till seminariet. Den har kostat omkr. 63.000 kr. 
25/9-Garden där vi bo, Kyrkgatan 21. har i dag salts för 62.000 kr af änkefru Mär
ta Andersson till lantbrukaren ils Olof Olsson-l31 i Rösta. 
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4/10 - Min f d kollega musikdirektören Anders Fredrik Blom tröm44> död. Han 
var trygg och godmodig samt flärdfri; undersätsig och välmående till det yttre. 
1/12-Stor middag på Centralhotellet för !sidor von Stapelmohr, om denna dag 
varit Östersunds borgmä tare i 30 år eller jämt halfva sitt lif, 12 5 deltagare. Gee
te57> talade för hedersgästen. Ett magnifikt album överräcktes. 
9/12-Schackturne på Standard, då jag be egrade regement pa tor Öberg45>. 
1910 12/l - I dag afled på härv. la arett provinsialläkaren D. Hilarion Wistrand, 
sjuk edan i juni 1909. Han hade vårt hjärtfel. Kallbrand tillstötte. Wistrand var 
särskilt skicklig ögonläkare och allmänt omtyckt. 
(.l/1 - Jag redaktör för Himtlandskalendern. Det huf\'udsakliga arbetet utföres 
dock af hristian Genberg4"1.
8/2 - lin fyllde i gar 2 3  ar. Af rn,s fick hon en spetskrage. praliner och ingcfiirs
marmelad �amt en krona. 
3/3 - 1 Hir paga f n allmänna :-.kidlöpningar och budkafletiiflingar. Omkring 500 
friimlingar iiro i staden. 
29/3 - Prin!> Wilhelm med gemal prinsessan Maria4�1 tillbragt pasken i Are. diir
bergbanan öppnats förollmiin trafik. lin var närvarande vid stationen. Den lilla 
prinsessan gjorde ett mycket sympatiskt intryck. 
27/.J,- Stadsfullmäktige i gar. da den briinnande fragan om utviirdshuset. f d Jus
tclii villa. var före. Jag emot inköp. men förslaget antog�. 
30/.J,- nder min franvaro ( Kardel! \'ar tills. med Jenny o. Elin i tockholm för att 
söka liikare för Jenny, som angripit!> av ne,vösa anfall) hade grundgriifningsarbe
tet för Himtlands bibliotek tagit sin början i Kyrkparken. 
13/5-Full sommarviirme: + 22 gradGr. 
3 1/5 - Kamratmöte för 1885 års abiturienter, af hvilka fem infunnit sig: maskindi
rektör Sundberg49l , häradsskrifvare Roman50> , tandläkare Erik Bergman51 > , ränt
mästare Dillner52> o. veterinär Viktor Tiren53>. Af lärarna voro Dalen, Gillberg
och jag med. 
12/6-Stark värme. iifven pa niitterna. 
2.J,/6-1 gar pa aftonen hälsade med kam! Jonas Webiörn (Jonsson471) fr. For!>. nu
i sommar anstiilld som t f bataljonsliikare pa Frösö liiger. pa hos oss. Han var förr 
länge hemligt förlofvad med Elin. som slog upp 1907. emedan hon fatt höra att 
han stod pa intim fot med en fröken Wall mark. Besynnerligt var hans besök i gar. 
Han var sig lik som fordom och var synnerligen betagen i Elin. 
16/8- Pa eftermiddagen besag jag jiimte Stapelmohr biblioteksb_ gget. som nu i 
det gynnsamma vädret pagar med full kraft liksom radhusbygget och post- och te
legra fhusbygget. 
2 6/8- Kl 1/2 8 e.m. musik i Badhusparken. diir samtidigt fontiincn spelade. lin 
och jag voro diir och lyssnade. 
2/9- Det har ej regnat pa niistan 7 veckor. 
13/9 -Biskop Lönegren-'41 förriittade i gar visitation hiir i Östersunds församling. 
Predikan hölls af bade honom och stadspredikanten Öhrstedt-'-'1. Biskopen gjorde 
ett sympatiskt intryck och talade väl. 
24/9 - Af radman Olscn'"1 fick jag i dag höra. att hiiradshöfding Geete'71 kommit
pa balans för tämpelmedel. som endast genom sammanskott kan betäckas: 
22.000 kr. 
8/10- Elin och jag öfvervoro i dag en föreställning pa biografen orden. 
10/10 -Jag har sasom inspektor besökt Smaskoleseminariet. 
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12/10-Taklagsöl för arbetarna pa biblioteksbygget. De begafvades med en guld
femma hvar samt bjöds pa kaffe, läskedrycker och cigarrer. - I gar afled i Stock
holm, där han numera var bosatt, f länsveterinären Aug. Eug. Edvall5Hl f 5/11 
1837 i Oviken. Han var en smaväxt. rörlig och litet nervös herre. rik genom sitt 
förra gifte med den vackra Anna Marg. Bergvall fr. Ragunda, som dog 1889. - I 
Stockholm lär han ha procentat litet. -Vi umgingos fön.lom mycket med Edvalls. 
25/11 - Kl 2.30 i natt afled hankdir. Olof Larsson5'1l af magkrMta. Född den 9 dec.
1840 blcf han styrelseledamot i härv. afdelning af riksbanken samtidigt med kon
torets öppnande och samtidigt med mig 1880. Sedan 1892 var han äfven handhaf
vare af den dagliga förvaltningen. Han var en begafvad och energisk man. slug 
och tystlåten, da det gällde. Han var road af skämt och litet poet.- Han var äfven 
landstingets kamrer och sasom sadan mycket framträdande. - Sasom bankman 
gynnade han väl mycket jobbarintresset. 
7/12-1 dag anlände hit nyutnämnde verkst. styrelseledamoten i riksbanken Josef 

anden. Han har förut varit kamrer vid Karlstadskontoret. Han är en spenslig, 
mörklagd man, f 1864, begagnar glasögon. 

1911 3/1 - Jag hälsade pf1 hos snart 86-årige f d lektorn J. E. Dalen. som fortf. är 
kry. ehuru hans syn är mycket försvagad. Hos honom voro pa besök hans äldste 
son Julius Dalen med sin holländska fru och sina barn fran H�issleholm. Kl. 8.15 
e.m. gick jag med Elin upp till allm. läroverket för att höra hr Paul Jonze, en ung
malare från Rödön. som bjöd pa en vandring genom gammal bygd i Jämtland och
Härjedalen med hjälp af scioptikonbilder.
12/1-Jag telegraferade i dag till riksdagsman Jöns Bromee i Hackas. hvilken i dag
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fyller 70 ar: .. Ännu ung fast sjutti ar/ Kraftfull du i spetsen gar/ Liberalerna rege
rar/ Hjärtligt jag dig gratulerar/ Karde11.·· 
27/1 -Jag hade i dag besök af landshöfdingskan Widcn. som önskar min medver
kan till en utstiillning för jämtliindsk kyrklig konst här i sommar. 
5/2 - Under stralande vackert väder ägde i dag Jämtlands Trafkörningssällskaps 
pristiiflan rum pa isen nedanför järnvägsstationen. 
20/2-1 gar afton hörde jag pa Arbetarcinstitutct skriftstiillaren Stadling. som fö
reläste om Tolstoi och ryska bönderna pa ett förtriiffligt siitt. Stadling sade mig. 
att han. som är född i Myssjö. ämnar testamentera sitt bibliotek till Jämtlands bib
liotek. 
1/3-Kl. 9 f.m. i dag nedkallades jag till Riksbankens afdelningskontor. Dir. San
den hade upptiickt. att kassör Augustin1"11 genom falsarier försnillat 70.000 kr.
Han erkiinde. att han försnillat 50.000 kr. Balansen hade börjat 190 1 cl. 1902. Vi 
telegraferade till riksbanksfullmiiktigc i Stockholm. som förordnade Augustins 
häktning. Augustin var nedbruten och grct mycket. i synnerhet dä fiskal Flygare 
förde honom bort. 
2/3 - Äfvcn kamrer Elion Wickström. som bint till Augustins falsarier. häktades 
i dag. (Senare framkom. att Wickström förnillat 20.000 kr.) I gar infann sig i bank
lokalen fru Augustin

. 
elitkallad af dir. Sanden. Hon fattade konvulsiviskt S. med

bada hiinderna och fragade häftigt: 
.
. Är Erik död?·· - ·· ej. han lcfvcr"', svarade

S .. som diirpa sa skonsamt som möjligt underriittadc henne om mannens häktan
dc. -
7/3- Elin har idag börjat spela tennis med löjtnant Uhlin"11 och fröken Kilstcdt.
18/3 - Frih. Leijonhufvud har utsetts till skattmästarc i fornminnesförcningcn i 
stället för Gectc, som ännu ej hunnit afsluta riikenskapcrna. 
8/4 - I dag kl. 10 f.m. invigdes Fältjägarregementets nya kasernbyggnader här i 
Östersund. Äfven vi voro inbjudna, men blott Elin och jag voro med. Generalma
jor Wrangel62> och regementspastor Sehlin27> talade, öfverste Tauvon63> ledde det 
hela, regementsmusiken spelade. Vi besågo särskildt officerarnas klubbrum samt 
manskapets stora mathall. 
23/4- Vädret har nu i 4-5 dagar varit nästan sommarlikt. Det blef ett plötsligt om
slag efter den vintervår, som förut rådt här. 
25/4 - I går afton bevistade Elin och jag uppförandet på Godtemplarteatern af 
Herman Bakers 3-aktslustspel 'Konserten'. Stycket uppfördes af en trupp under 
Albert Ranfts64> direktion samt under regi af Victor Sjöström65>. 
27/5-Jag gick i dag pa aftonen till traktör P. 0. Jonssons iinka""1 för att höra litet
om gamla Östersund. Gumman fyller 90 ar i sommar och har bra reda på sig. 
30/5 -Sommarväder men torka. 
3/6 - I gar afton var jag pa Standard med pa en afskcdsfest för lektorerna Caval
lin 191. Liscll" 1 samt gymn. dir. löjtnant Uhlin"11• h ilka nu flytta till andra orter.
13/6 - Den 8 dennes afled här grosshandl. K. J. Karlsson"x1• pa dagen 41 1/2 ar
gammal. Han var en ovanligt dugande affärsman. antagligen det största geniet i 
sitt slag i Jämtland. Pa nägra fa ar hade han skapat sig en förmögenhet af antagli
gen omkring 1/2 million kr. -
1 5/6 - Jag akte i dag på c.m. jämte borgmästare I. von Stapclmohr o. snickar
fabrikören Nilsson ut till Frösö bibliotek för att undersöka de gamla bokskapcn 
och c till huruvida de kunna användas i det nya bibliotckshusct här i staden. 
(23/6 flyttade Kardells denna sommar till Mänsascn.) 
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1/7 -Åkte i automobil jiimte snickerifabrikören Andersson'''JJ kl. 7 f.m. till Frösö 
bibliotek. hvarest arbetet med böckernas inpackning och bokskapens nedtagning 
tog sin början. -
3/8 - Vi ha nu alltsedan 21 juli haft vackert väder. För närvarande och alltsedan 
24/7 råder en fruktansvärd hetta och torka. Man har talat om iinda till 30 grader 
Celsius i skuggan. 
12/8-Omsider föll i gar afton ett starkt [1skregen. I dag iir temperaturen svalare 
än på länge. 
15/8 - I dag anliinde konung Gustaf V o. drottning Viktoria kl. 9 f.m. hit för att 
bese den kyrkliga utställningen. I synnerhet drottningen gör ett mycket sympa
tiskt intryck genom sin enkelhet och sitt hjärtliga sätt att vara. 
17/8-Montelius7111 höll idag föredrag p.:1 Godtemplarhuset om famtlands forntid. 
18/8- Styrelsen för Jämtlands bibliotek hade i dag konstituerande sammanträde. 
31/8-2/9 - Basar för pauvres honteux på Stortorget. Elin assisterar i landshöf
dingskans stånd. famte Elin står där friherinnan Leijonhufvud samt landshöf
dingskans två smit döttrar. kliidda som pager. Elin kliidd som en 1400-talets borg
fröken. 
3/9 - I dag förriittas riksdagsmannaval för Jämtlands liins södra valkrets, första 
gången med proportionellt valsätt. Detta är i mina ögon ett oting. som gör val
männen till marionetter i partiernas händer. -
( I början pa sept. 1911 insjuknade Jenny Kardell allvarligt och svävade en tid mel
lan liv och död. Man maste anställa en sjuksköterska. Först i slutet pa oktober för
bättrades hennes tillstand.) 
8/10 - Grosshandl. Olof Olsson 71l ( = Buller-Olle) fyller 70 år. Med anledning
deraf följande verser: Du hjälte som i forna dar/ vid Bälten tyskar jagat har/ som 
gifvit julens fester glans/ och småttningarna fört till dans;/ Du Nimrod, som trots 
sjuttio år/ än haren träffa -pang -förstår./ Lef länge lycklig, frisk och stark/ och 
bullra muntert, patriark!/ 
25/10-Jennys tillstånd förbättras alltjämt. I förrgår fyllde vår stad 125 år. 

1912 1/1- Det nya året börjar med tö. Jenny är rätt kry, Elin frisk men nervös. 
6/1-Elin och jag voro i går på supe och bal hos landshöfding Widens. Jag blef då 
bekant med general Wrangel62l, som föreföll vara en hygglig karl. 
14/1 - Professor Wide721 från Uppsala besökt mig i gl1r på biblioteket. Han skulle 
föreläsa i arbetareinstitutet i går afton. 
30/1 -Jag fyller i dag 70 ar. Praktfull bukett rosor fran Riksbanken. Deputation 
från Arbetareföreningen med 01. Olsson7 1l_ sadelmakare Myhrfeldt7 ·'1 o. möbel
handlare Eriksson som öfverliimnade en adress. Anders Mattsson7.j1 i Salom o.
N. 0.  Olsson.j-'1 i Rösta uppvaktade på 25 liberalcrs vägnar med en rosenbukett i
en silverskal. Jag fick 55 telegram plus en massa bref.
7/2 - Elin 25 ar. Af oss fick hon 5 kr.
23/2-Jag nekar till att deltaga i pansarbatsinsamlingen.
I 8/3-Fornminncsföreningen hall it arsmöte i bibliotckshuset. Jag ledde förhand
lingarna i egenskap af vice ordförande. då ordföranden landshöfd. Widen är i
Stockholm. Det var 25 år sedan föreningen bildades. Styrelsen för Jiimtslöjd var
inbjuden.
29/3-Jag besökte i går på länsfängelset f. riksbankskamreraren Wickström. hvil
kens slutdom nu fallit i Högsta domstolen, lydande på 3 1/2 års straffarbete.
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20/-1 - I gar afled hiir af aderförkalkning och astma lektor Pfanncnsti17'1• f 18-1-1.
Han var lektor i matematik och hade förut varit Uppsaladocent i samma iimnc. 
Han torde ha varit skicklig och intresserad lärare. Men han var ytterst nervös och 
nästan underlig. tyckte jag. 
1/5 -Jag och Elin syssla nu för tiden med att inventera Jiimtland� bibliotek i sin 
nya lokal. 
8/5 - Pa sammantriidc hos landshöfdingskan Widcn. Styrelserna för fornminnes
föreningen och Jämtslöjd sammantriiddc för att öfvcrlägga om förviirfvandc af en 
gemensam byggnadsplats. 
18/6- De sista bokladorna ha nu afgatt fran biblioteket pa Frösön. Det gamla bib
liotckshuset star nu tomt. 
30/6 - Flera dagar ha vi hiir i Östersund haft en tropisk hetta: + 26 grader i skug
gan. varmare än annorstädes i uropa. 
517 - I dag afrcscr jag med Jenny och Elin till fröknarna Odens pensionat i Eds
ascn. Undcrsakcr. Vi komma att tillbringa resten af juli manad där. Priset iir 8 kr 
per dygn för tre personer. 
23/8-Arbctct med ordnandet af Jämtlands bibliotek bedrifvs af Elin och mig med 
fart. enär öppnandet för allmiinhetcn iir utsatt till den I oktober. 0kt. 31. I gar af
ton öppnades här i staden Jämtlands bibliotek för allmiinhctcn. Vi hade inbjudit 
stadsfullmiiktige. Jag talade till dem i läsesalen. 
3/11 - Alltsedan d. 23/10 har här i Östersund rått full vinter med nö på marken. 
23/11 - I dag kl. 2.30 e.m. invigdes Östersunds nya storartade rådhus, på hvilket 
arbetats sedan våren 1904. Det är utfört efter ritningar af arkitekten Wallberg36l. 
Byggmästare J. A. Hellström37l har varit byggnadsentreprenör. Det kommer sä
kert att med inredning och planering kosta öfver 600.000 kr, i följd hvaraf stadens 
skuldsättning betydligt ökas. En mängd herrar med damer voro inbjudna. Råd
man Olsen56> uppläste en historik öfver byggnadens förhistoria och tillkomst samt 
öfverlämnade den åt stadsfullmäktige. Dr Graeve76) tackade och välkomnade sta
dens myndigheter till sina nya lokaler. Borgmästare von Stapelmohr tackade å 
myndigheternas vägnar och uppmanade landshöfding Widen att hålla invignings
talet. Stadskomminister Öhrstedt höll predikan och bön. Regementsmusik illu
strerade festen. 
1/12 -1 dag öppnas för allmiin trafik banan Östersund-Strömsund. 
12/12 - I dag bcgrafs hiir förre fängelsedircktören Viktor Ljungdahl''1• som för
nagra dagar sedan aflcd pa taget i närheten af Mjölby. Ljungdahl var född 1851 
och var en i hög grad plikttrogen och dugande man. 
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Noter till Utdrag ur 
Sven Johan Kardells Dagbok IX (1907-1912) 

För att inskriinka antalet noter tas inte de personer upp. ,0111 ofta niimnts i föregaende ut
drag ur dagboken och som fiir,cth med noter diir. ej heller per,oner. ,0111 är tillriickligt bio
graferade i detta utdrag ur dagboken och till vilka, biografi jag inte har mycket att tilliigga. 
11 Se AGÖ 1983 not 1 

21 ära släktingar till Kardel!. ofta niimnda i det föregaende.
'1 Karb,on. Karl. i Mo. Lit. f 1867 d 1953. led. av AK 1900-11 (lib.). 191-1-17 (höger).
•1 Sundin. Erik. handlande i Hallen. led. av AK 1906-08.
'1 Pantzerhielm. H .. kapten. f 18➔➔• framstaemk liberal rihdag,man. en av Kardel!, när

maste viinner i AK. 
"1 Se AGÖ 1978 not 1 

71 Boström. Erik Gustaf. f 18➔2 d 1907. godsiigare. stat,min. 1891-1900 o. I 902-{)5. led. av 
AK \876-93. av FK fr 189➔. 

xi Clason. Isak Gustaf. f 1856 d 1930. arkitekt. prof. v.Tekn. hög,k. 189(J-190.i. I :e inten
dent v. Överintendent,ämb. 190-1-17. Bland av C. ritade byggnader Nordiska museet i 
Sthlm. 

"1 Helbtröm. J. A .. f 1856 d 1927. murare. byggmibtare.
1111 Romanu,. Anton Robert. f 1869 d 1929. fil dr i Lund 1899. lektor i Ösd 1905.
111 Faxen. Hilding. f 1892. fy,iker. prnf. vid Chalmcr, i Gbg 1930-35. vid Tekn. högsk. i

Sthlm 1935-58. 
121 Carlsson. Carl, f 1888 i Haverö. ,tud. i Ö,d 1908. överinsp. i bl.a. Gbg. ss pensionerad

bo,att i Havcrövallen. 
1'1 Johansson, Martin. f 1837 d 1908. fil dr i Uppsala 1863. tcol.kand. 1865. teol.prof. i

Upp,. 1871-88. biskop i H,d 1888-1908. 
1•1 Rehnborg. Alma. f 1860. rektor v. Ö,ds flicbkola 188-1-1907.
1'1 Blanck. Anton. f 1861 d 1951. prnf. litt.hist. i Upp,. 1927-➔6.
1"1 Zetterström. Carl. f 1767 pa Rödön d 1829. med.prof. i Upp, .. donerade sin boksamling

till Jiimtland samt medel för uppförande av ett bibliotek pa Frösön. 
171 Rösiö. Per Jönsson. f 1861 d 1935. bedrev fr. 1888 lantbruksundervisn . ··jordbrukets

apostel". 
ixi Rissler. P. G .. f 182➔ d 1907. landssekr. i Jtlds liin 1856-9➔. 
1''1 Cavallin. C. P. Chr .. f I 867. fil dr i Lund 1893. lektor i Ösd 1902. fr. 1911 lektor i Kri,ti

anstad. 
2111 Walter. Olof. f 185 I d 1936. jordbrukare. handlande m 111. led. av AK 189.i-99. radikal

liberal. 
211 Sundin. Erik Olof. i Stavre. f 18➔9 d 1930. triivaruhandl .. iigare av sagverk i Bräcke.

Stavre. Gällö m. fl. plat,er. 
221 von Essen. Carl Johan. f 187➔ d I 935. auditör, häradshövd .. led. av FK I 918-21.
�:;i Tan1111, Hugo, till Fanö. f 18-HJ d 1907, godsägare, led. av FK för Jtlds l�inliin 1885-1907. 

en tid ordf. i Statsutsk .. moderatliberal. 
2•1 Om V. Hugo Wickström. se bl. a. ÅGÖ 1980 not!
2'1 Alström, Olof. red. för JT 1907-12. diirefter för Blekinge liins tidn. o. sist för Sundsvalls

Tidn. 
2"1 Hagberg, John. f 186➔ d I9.i7. tidningsman o. biografiigare. red. för Jiimtlands-Kuriren

1898-1918. 
271 Sehlin. Carl. f 1873 d 1938. rektor. folkskolcinsp. led. av AK 1908. 1921-23. av FK 1911-

13. 
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2Nl Wcstin. Hans, f 1855 i Han11ncrdal d 1908, kapten. fornn1innc\vardarc, folkrnalsforska-
re. 

"9l Giirdin. J. A., f 1857 d 1908. byggmiistare.
-'"l Holmbäck. Emilie. f Burman. änka efter adj. Magnus Holmhiick. pianoliir. 
111 Leijonhufvud. Erik Oscar. f 1863 d 1950. hiiradshö\'d. i Ösd 190+-33. verbam för Jiimt

slöjd . .Jamtli o. Liimmuseet. 
32l Forsell, Ernst Leonard, f 1840 d 1908, kronofogde i Jtld 1872-86, häradsskriv. 1886--

1901, lanträntmäst. 1901-08; g. 2.m. boktryck. C. M. Bergs änka, Edla. f Sundin.111 Andersson, Anders Gustaf. f 18-11 d 1909. g. 111. Laura Moberg. dotter till intsr.mak.
111 111 Erik Göran Moberg. A. var kassör i Jt]ds Folkbank 187+-88. dir. 1888-1909. A. äg
de fastigheten Strandg. 9 . 

.1-lJ Hansson. Hcrman. f 1860 d 1909. kiillarmibtarc. 1-1. iigde och drev Grand l-lotcll sedan 
1,1 1890. Efter hans död övertogs rörcben a\' hustrun Berta l-lan"on.

Döttrar till resp. prov.liikare D. Hilarion Wistrand o. majoren J. G. Widmark. 
16l Wallberg. Frans Bertil. f 1862 d 1935. privatarkitekt i Sthlm. Bland han"·erk miirb. för

utom Radhuset. Svenska Handelsbanken o. Jiimtlamb mmcum i Ösd. Svenska kyrkan i 
Berlin o. Konstslöjdmuseet i Gbg. 

m Hellström. Johan August. f 1856 d 1917. urspr. murare. byggde utom Radhuset i Ösd 
t ex Ovikcns nya kyrka. Det "Hellströmska palatset" vid Priistgatan. uppfört 1902. var 
en tid stadens största privathus. 

38) Staverfelt, Anton, f 1863 d 1927, körsnär, började yrket hos körsnär Carl Holmqvist i
Ösd, vars rörelse han övertog 1892. S. bebyggde Gröng. 25 i kvarteret Skavjärnet. Den
nämnde sonen Karl, f 1888, började yrket hos fadern 1903 och var innehavare av firman
sedan 1920. Han omkom 1927 vid Blåhammaren.

-'t)J Uto111 pa Frö�ön ledde arkeologen Knut Kjclln,ark 1 ex utgrilvningar i A� i Jiitntland. 
-lllJ Om Märta Dalen. f 18-19 d 1909. se AGÖ 1980 s 2-1 f'
-lll Örström. Olof. f i Lund 1869. fil dr 1899. docent i statskunskap 1901. vik. lektor i Ösd

1901-0-1. o. adj. I 90+-12. senare adj. vid Jakobs rcabkola i Sthlm. Politiskt var Ö. radi
kalibcral. men vid rihdagsvalct I 911 ställde han upp för socialdemokraterna. 

4"1 Nilsson. ils Georg. f 1862 d 1909. Efter liirlingsar i Gbg kom . till Ösd 1891. Aren
1900-07 var han ordf. i Ösds Fabrih- o. 1-lantvcrksför. Han tog 1901 initiativet till Tek
niska aftonskolan och var med om att ordna utstiillningcn i Osd 1905. Bland sönerna 
märks arkitekten Robert Berghagen. f 1892. hcdcrslcdamot i Gamla Östersund. 

-l'J Olsson. ils Olof. i Rösta. f 1868 d 19-13. en miirkesman inom den jiimtliindska bonde
klassen. Bland hans manga uppdrag kan nämnas: ordf. i As komm.fullm. i -10 ar fr. 1900. 
lamlstingsman 1923--B. led av AK 1918-21. ordf. i Ösds mej.för 1908-33 (disp. i 7 ar). 
styr.led. i Lmdskommunernas förbund. led. av Folkp:s förtroenderad. 

-l-lJ A. F. Blomström var musikliirare \'id Ösds liirD\'. 1877-1909. de sista aren dock tjiinstle
dig. 

-l<i Öberg. Petrus Stefanus. f 1866 d 1937. pastorsadjunkt i Ösd 189-1. statlskomminister fr.
1918. reg. pastor v. A -I fr. 189-1. iiven lasaretts- o. fiingelsepriist. 

-lol Genberg. E. Christian. f 1868 d 1950. fanjunkare. löjtnant. ombud i Ösd för Pensions
styr. 191+-39. G. var med o. bildade 1 5:s kamratförening samt tog initiativet till flyttan
de! av Daggtorpet. Skrift (utom olika kalendrar): Da Firn\'iigen kom till Östersund 
(19-18), 

-l?J Jonsson (Webiörn). Jonas, f 1883 d 19-19. son till folkskollär. S. Jonsson i Fors. stud. i
Ösd 1903, prov.läk. i Bengtsfors i Dalsland.

-lNJ Maria Pavlovna, f 1890 d 1958. dotter till storfurst Paul a\' Ryssland. g. 1908-1-1 111. prins
Wilhelm av Sverige. Efter ryska rev. i landsflykt i bl.a. Paris. 

-l'II Sundberg, Per Martin. f 186 7 d 1923, fr 1918 överingenjör o. chef för SJ :s huvud\'erkstä-
der i Sthlm.

'"l Roman, Per Gottfrid. f 1863 d 1932, hiiradsskriv. i Ösd 1909-30. led. av FK 1912-17.
'11 Bergman. Erik. f 1865. efter praktik i Hudiksvall o. Varberg. tandliikare i Boras fr. 1889.
:i21 Dillncr, Daniel, f 1865. räntmiistarc i Hsd.
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5·'l Tiren, Viktor, f 1864, distr.vet. i Nord,naling.
o➔ J Lönegren. Ernst, f I 862 d 1937. biskop i Hsd 1909-34.
551 Öhrstedt, Gustaf, f 1862 d 1943, sfadspred. i Ösd 1895-1907, stadskomminister 1907-13, 

khde i Ösd 1913-35. prost fr. 1914. 
5"1 Olsen, Albert Gustav. f 1863 d 1932. radman o. auditör i Ösd 1900-17. borgmästare

1917-32, g. m. Linda Ocklind. 0. bodde Strandg. 2: "Borgmästargarden". 
571 Geete, Sten Julius. f 1843 d 1916, häradshövding i västra doms. 1878-1912. ordf. i stads

fullm. 1889-1910. även en tid ordf. i landstinget. 
58> Edvall, August Eugen, f 1837 i Oviken d 1910, länsveterinär.
59> Larsson, Olof, i Häste, f 1840 d 1910, landstingsman 1870-87, led. av AK 1879-81, lands

tingskamrer 1888---1910, riksbanksdir. i Ösd 1892-1910.
"111 Augustin. Eric, f 1871, son till lärov.adj. i Osd N. D. Augustin.
611 Uhlin, Martin, f 1882, stud. i Ösd I 904, löjtnant, kapten, en tid gyn1n. lär. i Ösd, senare 

i Giivle. 
6�1 Wrangel, F.V .. greve. gcn.rnajor i Ösd. g.n1. Maria f. Asplund. m3Iarinna.
''-'1 Tauvon. A. V .. överste o. chef för Fältjägarreg. 1904-12. 
Ml Ranft, Albert, f 1858 d 1938, skådespelare o. teaterledare, pa sin tid .

. 
Stockholms teater

kung ...
"51 Sjöström, Victor. f 1879 d 1960. skadespelare o. regissör. en av den svenska stumfilmens 

ledande gestalter. 
""1 Brita Jonsson. f Högberg. f 1821. Hon var mormor till bl a borgmäst. lwan Wikström o. 

distr.lantmät. Heimer Wikström. 
''71 Lisell, Erik. f 1868, fil dr i Upps. 1903, docent i fysik därstädes, lektor i Ösd 1905-11 o.

1912-33. Efter ett kort mellanspel ss lektor v. högre lärarinnesem. i Sthlm atervände han 
till Ösd 1912. 

""1 Karlsson, K. J., f 1870 d 1911. K. grundade ett Import AB. Enl. 0. Feuk var det till stor
del K:s förtjiinst. att den jämtländska handeln frigjordes fran sitt beroende av de stora 
grosshandelshusen i Sundsvall. 

"91 Möjligen Andersson. Anders, f 1855. A. började snickerirörelse i Ösd 1894.
7111 Montelius . Oscar. f 1843 d I 921, arkeolog o. museiman. riksantikvarie 1907-13. 
711 Olsson, Olof ("Buller-Olle .. ), ofta nämnd i Dagboken. f 1841 d 1921. militär (fanjunka

re) och handlande. 
721 Wide. Anders G., prof. i Upps., son till hand!. Nils Vide i Stöde, f 1823 pa Frösön, son

till pigan vid Frösö skolas kontubernium Wide-Brita. 
7-'1 Myhrfeldt. Erik, f 1838 i Mora, sadelmakare vid Jtlds hästjägare.
1➔1 Mattsson, Anders. f 1856 d 1941, övertog fädernegården Tomtom i Sa lom. Hackas. men

maste lämna den 1908 på grund av misslyckade trävaruaffärer. därefter syssloman vid la
sarettet i Ösd till 1932. landstingsman fr. 1893. landstingets v.ordf. 1910-26. ordf. i för
valtn.utsk. 1926-30. M. var verksam inom nykterhetsrörelsen (IOGT). Jämtlands ung
domsförbund (ordf. fr. 1888) samt inom hembygdsrör. (bl. a. sekr. i Jiimtslöjd 1908-12, 
efterträdd av E. Festin). 

751 Pfannenstiel, Ernst. f 1849, fil dr i Upps. 1877. lektor i mat. o. fysik i Ösd fr. 1897. En tid 
bedrev han musikstudier. 

7"1 Graeve, Halvor, f 1860, lasarcttsläkare i Ösd 1890-1927, ordf. i stadsfullm. 1911-14. en 
tid ordf. även landstinget. 

771 Ljungdahl. Victor. f 1851 d 1912, fängelsedir., tidigare lärare på Ope lantmannaskola. 
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Några av arbe�arrörelsens 
pionjärer i Ostersund 

Av Hans Jacobsson 

Arbetarrörelsen och särskilt det socialdemokratiska partiet nådde sent sitt ge
nomslag i Östersund liksom i Jämtland i övrigt. Det skedde egentligen först pa 
I 920-talet. Dock fanns i Östersund redan från mitten av 1880-talet. bara några få 
år efter August Palms första framträdande i-Malmö i slutet pa år 1881. några soci
alistiska pionjärer i staden liksom det gjordes några försök till fackförcningsbil
dande. l varje fall ett sådant lyckades. nämligen bildandet av Östersunds typo
grafklubb den 25 okt. 1885, f. ö. den första typografiska föreningen i Norrland. 
Denna klubb var dock av allt att döma till en början inte klart socialistiskt medve
ten, vilket kan exemplifieras med att en av klubbens första ledande medlemmar. 
Alfred Stärner, senare blev redaktör för det radikallibcrala Bärgslagsbladct i Kö
ping och att han lät välja sig till liberal riksdagsman. Å andra sidan var K. M. Zies
nitz, som en tid efter klubbens bildande kom till Östersund som tryckare på Jämt
landsposten och som inträdde i klubben. 1887 med om att bilda en socialistisk ar
betarklubb. Denna östersundska arbetarklubb företräddes vid socialdemokratis
ka partiets bildande i Stockholm 1889 av själve Hjalmar Branting. antagligen där
för att klubben inte ha råd att skicka ner en egen representant. 

K. M. Ziesnitz hade redan innan han kom till Östersund varit socialistiskt verk
sam i Stockholm. Enligt vad som framgår av Yngve Palmgrens biografi av August 
Palm: "Född till agitator" (Motala I 971) var Ziesnitz vid flera tillfällen referent 
vid de möten Palm höll, och Z. blev efter sin korta östersundstid sekreterare i so
cialdemokratiska partiet i Stockholm och var fram till sin död 190 I en mycket in
flytelserik sådan. Till den av 146 delegater bestående s k  folkriksdagen 1896 val
des han som en av 30 socialdemokrater. Vid LO:s konstituerande kongress 1899 
tillhörde han den segrande fraktionen som yrkade på att fackligt medlemskap 
skulle vara liktydigt med tillhörighet till partiet. 

Den som närmast var Ziesnitz behjälplig vid bildandet av den socialistiska arbe
tarklubben i Östersund var skräddaren Frans Elof Elmgren. Hans vistelse som 
skrädderiarbetare i Östersund omfattade åren 1885-93. Elmgren var smålänning, 
född i Algutsboda i Kronobergs län 7/6 1860. Han var ett s k oäkta barn. Då mo
dern blev blind måste han redan vid 10 års ålder söka plats som skräddarlärling i 
Kalmar. Det var där som han första gången kom i kontakt med de socialistiska 
ideerna som åhörare till agitationstal av August Palm, också han som bekant 
skräddare till professionen. Han inträdde 1882 i den av Palm bildade arbetarklub
ben i Kalmar som vid starten erhöll ett medlemstal av 25 personer. "Vi voro alla 
fattiga hantverkare", skriver E. i sin 1920 utgivna självbiografi "30 år som agita
tor", men besjälade av en blind tro på det rättfärdiga i socialismen." 

År 1883 for Elmgren från Kalmar till Stockholm och efter några månader vida
re till Sundsvall. På båda platserna inträdde han i arbetarklubbar. När han 1885 
kom till Östersund gick han först med i Rösträttsföreningen där. Redan 1886 för
sökte han få till stånd en skrädderiarbetarfackförening i staden. Den avtynade 
dock snart, då antalet medlemmar redan från början var mycket ringa. 

År 1887 biträdde som sagt Elmgren Ziesnitz med att bilda den nämnda arbe
tarklubben i Östersund. Innan han lämnade staden hann han vara med om den 

19 



första 1:a maj-demonstrationen i Östersund 1890, vid vilken den "röde" prästen 
Johannes Nylander talade (mera om honom nedan). Elmgren var även ivrigt 
verksam inom stadens rösträttsförening, som leddes av en annan skräddare i Ös
tersund, nämligen Karl A. Thorsen. Denna förening skulle en gång, enligt vad 
Sven Ström blad berättar i sin skrift "Då den nya tiden kom. Minnesbilder ur arbe
tarrörelsens historia i Jämtland och Härjedalen" (Ösd 1952), ordna en demon
stration för kortare arbetstid, dock inte för 8 timmar utan för 16 (!?). Som talare 
hade man engagerat en icke socialistisk typograf. Av rampfeber fick emellertid 
denne tunghäfta, så att han stod alldeles stum i talarstolen. Elmgren såg då ett till
fälle att få tala inför en förhållandevis stor publik. Han klev därför upp och talade, 
dock inte för 16 timmars arbetsdag utan för 8-timmars. I stadens tidningar upp
märksammades hans "kupp" och han framställdes som en i hög grad farlig individ 
och man försökte förmå hans arbetsgivare att avskeda honom som "ett svart får". 

År 1893 lämnade Elmgren Östersund och fick för en kort tid plats att förestå ett 
skrädderi i Rätansbyn. Aven där var han politiskt verksam på den yttersta väns
terkanten. Efter en tid flyttade han till Ytterhogdal, där han öppnade eget skräd
deri, vilket han dock måste avveckla 1896. Nästa uppehållsort för E. blev Söder
hamn, redan nu i viss mån en socialistisk inkörsport för Norrland. 

Emellertid övergav Elmgren skräddaryrket och blev agitator, en av de första 
heltidsanställda agitatorerna inom det socialdemokratiska partiet. Som agitator 
hade E. betydande framgång. Fredrik Ström skriver om honom i sina minnesan
teckningar bl a följande: Frans Elof Elmgren älskade Marx mer än saxen och nå
len. Han var en frodig typ, av naturen en lärare, av temperamentet en revolutio
när, av förståndet en vän av Branting och hans skola. E. kunde Marx, Engels, La
salle och Branting utantill, när det gällde vad som kommit ut av tryck av dessa på 
svenska. Han talade till både arbetare, bönder, hantverkare och patroner, läns
män och grevar, om kapitalet, om Pariskommunen, om arbetarnas elände. Han 
var rörelsens resepastor och i verkligheten den förste socialistiske läraren i landet, 
rättrogen, lojal, en arbetsmyra, tjock som en handelsresande, fryntlig i gott säll
skap, arg som ett bi i otroget lag, vältalare, tränad i andliga slagsmål och inte ens 
rädd att ta en dust med nävarna. 

En annan bild av Elmgren får man, om det är riktigt att han varit en förebild för 
ombudsmannen J. S. Elmblad, som är en av huvudpersonerna i Per Olov Enqvists 
roman Musikanternas uttåg (Sthlm 1978). Han framstår där som minst sagt hatad 
och förföljd och ingalunda så säker på sin sak. Möjligen har Enqvist haft två eller 
t o m  flera förebilder för sin framställning av Elmblad. Säkert är att han i roma
nen citerat en del av de berättelser om sina agitationsresor som Elmgren ingivit till 
partistyrelsen i Stockholm och säkert är också att Elmgren fick utstå åtskilligt un
der sin 30-åriga tid som agitatorspionjär för socialdemokratien. 

Efter ett c:a 40-årigt arbete för arbetarrörelsen avled Frans Elof Elmgren 9/9 
1925. 

Innan jag går över till att porträttera en yngre arbetarpionjär i Östersund Pär
Axelsson alias Pär Ax vill jag säga några ord om den ovan nämnde socialistprästen 
Johannes Nylander. Även han har ett östersundskt förflutet, dock mycket kortva
rigt sådant. Höstterminen 1865 tillbragte han i klass VII vid Östersunds elemen
tarläroverk, dit han kommit från gymnasiet i Härnösand. Emellertid råkade han 
komma med i den s k  gymnasistkollationen (gymnasistkalaset) på P. 0. Jonssons 
traktörställe den 16 dec. 1865. Kollationen urartade tydligen till ett dryckeslag, 
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Gamla träbron över till Frösön. 

vilket uppmärksammades av två lärare, vilka tillkallade rektor Abraham Sund
berg. Denne uppmanade de närvarande gymnasisterna att åtskiljas och gå hem, 
men så blev inte fallet utan skaran drog sig i stället ned till Östersunds då mest po
pulära promenadplats, träbron över till Frösön. Därifrån återvände några, bland 
dem Nylander, till traktörstället, där den kvardröjande rektorn mötte dem. Ny
lander slog sig ned vid pianot och började sjunga. Rektorn ville då ha ett enskilt 
samtal med honom och ryckte honom i rocken för att få in honom i ett angränsan
de rum. Senare på natten blev några fönster utslagna hos rektorn och hos de två 
lärarna som hade uppträtt som anmälare. 

Det blev naturligtvis räfst- och rättarting. Sannolikt orättvist fick Nylander hu
vudskulden för det inträffade och skulle ha blivit relegerad, om han inte frivilligt 
slutade i skolan. Han torde omedelbart ha lämnat Östersund. Så småningom tog 
han långt senare (1878) studentexamen och prästvigdes 1882 efter studier i Upp
sala. Han tjänstgjorde bl a som präst i Selånger utanför Sundsvall och han sympa
tiserade tidigt med den socialistiska rörelsen. Den 1 febr. 1890 deltog han i en 
minnesfest i Sundsvall för Axel Danielsson, som samma dag frigavs från central
fängelset i Malmö, vid vilken fest August Palm var huvudtalare, och där f ö även 
J. L. Saxon uppträdde. Att en statskyrkopräst offentligt gisslade "sågverks-,
bruks- och jordmagnaternas utplundring av sina underhavande, deras egoism,
hjärtlöshet och girighet" och att han vältaligt "dundrade löst mot prästerna och
kolportörerna, som icke blygas för att värna en samhällsordning, som prisgiver de
fattiga åt elände, predikande en falsk kristendom, fasthållande de arbetande klas
serna i lekamlig och andlig träldom", gjorde starkt intryck på August Palm, som
refererade Nylanders tal till tidningen Socialdemokraten i Stockholm.
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Nylander instämdes inför Domkapitlet, som den 15 okt. 1890 suspenderade ho
nom på tre månader, vilket fick till följd att han och hans stora familj blev ruine
rade. I ett brev till den hårde biskop Martin Johansson gjorde han, sannolikt för 
att rädda sin familj, avbön, och 1891 skickades han som kapellpredikant till Hol
mön utanför Umeå, ett slags förvisningsort. Den 12/6 1902 avled han i Ullångers 
prästgård. 

Så var det då Pär Ax. I en annan artikel i denna årsskrift har jag sammanställt 
några mycket intressanta skildringar som han ger i sin självbiografi "Vid 50 år. 
Minnen och hågkomster från norr och söder," av gesäll-livet i Östersund etc. på 
1880-talet. Här följer en resume av hans omväxlande, strapatsrika liv, av hans 
odysse i Sverige från norr till söder och vice versa. 

Pär Axelsson föddes som ett utomäktenskapligt barn i Lockne 24/10 1868. Mo
dern, Ingrid Katarina Olofsdotter, som tjänat piga hos prosten Nordin i Revsund, 
hade kommit i olycka för dennes dräng och brorson Axel Didriksson. Pojken väx
te upp hos moderns farbroder Per Olsson i Våge, senare i Valne, Lockne, som 
bl a var kardmakare. Mot slutet av sin uppväxttid fick han styvfar. Skolgången, i 
en ambulerande skola, blev ytterst minimal. 

Tidigt måste Pär Axelsson försörja sig själv, varför han sommaren 1881 sökte 
arbete i Östersund. Om sina erfarenheter där och om förhållandena i staden be
rättar han i bifogade artikel, till vilken jag hänvisar. 

Redan i Östersund torde Pär Ax ha blivit övertygad socialist och han bidrog till 
den östersundska arbetarrörelsen genom att vara med om att grunda en skoma
karfackförening. Den skall dock ha haft även självständigt verksamma skomaka
re förutom skomakeriarbetare som medlemmar och den blev inte långvarig. 

Första gången Ax fick höra talas om August Palm och socialismen skall ha varit 
på hösten 1885 i Sundsjö. Det var en son till prästen Byström som uttalade sig om 
Palm med avsky. Enligt Ax skall den förste socialisten i Östersund ha varit en skå
ning Falkman från Trelleborg. Han var liksom Ax skomakare och hade väl kom
mit i kontakt med de socialistiska ideerna genom August Palms mötesverksamhet 
i företrädesvis Malmö. Till skillnad från de ofta supiga, trasiga och bråkiga sko
makargesällerna i Östersund var Falkman en elegant herre i vinterkavaj med sam
metskrage och blanka stövlar. Han var hel nykter och spelade inte kort. Han tog 
inte frimåndag. Han spred socialistiska broschyrer och talade om strejker, lock
outer och klassamhället m m, vilket var nytt för östersundsgesällerna. I motsats 
till en del andra skåningar, som förirrat sig upp till dessa trakter, var han inte dryg 
och talade föraktligt om "lappar". Hans vistelse i Östersund blev dock mycket 
kortvarig. 

Våren 1889 slutade Pär Ax hos skomakare Eriksson. Han var sedan en tid kypa
re hos källarmästare Johansson på Stadskällaren, men som den nykterist han var 
trivdes han inte på grund av det myckna superiet. Efter 30 dagars värnpliktstjänst
göring gav han sig ut på "gesällvandring" och kom i juli 1889 till Sollefteå. Där gick 
han in i goodtemplarlogen Thule, vilken då leddes av Wilh. Styrlander, ett av 
goodtemplarrörelsens stora namn. Åter östersundsbo 1890 samarbetade han med 
Calle Lundberg för att bilda ovannämnda skomakarfackförening. Senare samma 
höst var han i Sundsvall, där han liksom många av stadens invånare ännu måste bo 
i baracker, uppförda efter stadens brand i juni 1888. Det var självklart att han 
skulle inträda i den av F. W. Thorsson biidade skoarbetarefackföreningen i 
Sundsvall, där han första gången hörde August Palm tala, nämligen 1:a maj 1891. 
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I maj 1892 återfinner vi Pär Ax som skomakargesäll i Stockholm, an luten till 
skomakarnas fackförening där. Enligt sin vana engagerade han sig i IOGT-rörel
sen närmare bestämt i logerna Sköldmön och Riddarborg. Över Falun kom han 
sedan vintern 1892-93 till Söderhamn. Där var han socialistiskt verksam med av
stickare till Bollnäs. Så t ex var han med, när Fr. Sterky bildade en arbetarklubb i 
Söderhamn 1894. Som korrespondent till Socialdemokraten i Stockholm inhösta
de han ett honorar av 7 kr. Från hösten 1895 medverkade han i Söderhamns-Ku
riren, redigerad av Alexi Björkman. Liksom så många socialistiska skribenter 
bötfälldes han och fick sitta av böterna. De socialistiska framgångarna i Söder
hamn var stora, särskilt bland stuveriarbetarna och bland arbetarna vid Ljusne
Voxna, den kände miljonären Hallwyhls domän. Uppe i Delsbo och Bjuråker var 
det dock hårdarbetat. Där hade inte ens goodtemplarna vunnit insteg. Som agita
tor för rösträttsföreningen med en betalning av 5 kr per dag kom Pär Ax omkring 
i hela Mellan-Norrland. 

Vid 30 års ålder fick Pär Ax från 1/1 1899 fast plats som socialdemokratisk funk
tionär i Landskrona. Han var då gift och skulle med sin familj leva på en lön av 
1.000 kr om året. Utom att agitera skulle han redigera Landskrona-Kuriren. Hans 
första eldprov blev en hamnarbetarkonflikt, vilken vanns trots 200 strejkbrytare. 
I samband därmed utsattes P. A. för ett åtalsraseri, delvis föranstaltat av motstån
daren nr 1, sockerbruksdir. Tranchell. Följden blev att P. A. fick semester på Ci
tadellet. Även i fortsättningen förföljdes Ax av åtal. 

Det som försvårade ställningen för Ax i Landskrona var att ungsocialisterna, 
Hinke Bergegrens rörelse, var starka där och att deras tidning Brand trycktes där. 
Hoppet om att komma ifrån Landskrona och bli redaktör för Nya Samhället i 
Sundsvall svek . Han skulle nog ha trivts bättre där än i Skåne, där attityden mot 
en så hängiven nykterist som Ax inte i allo var behaglig ens i arbetarkretsar. Han 
konstaterade att medan IOGT-rörelsen i Jämtland var allmänt omfattad, t ex av 
även rika bönder, var det sällsynt att en skånsk slättbonde var nykterist. I stället 
för att flytta rill Sundsvall fick Ax flytta till Jönköping, där han blev redaktör för 
Smålands Folkblad. Under de dryga två åren där fick han lungblödning och sökte 
en tid bot hos doktor Horney i Mörsil. 

Efter jönköpingstiden följde 3 1/2 år i Örebro, där Ax redigerade Örebro-Kuri
ren t o m juli 1910. Efter hustruns död återvände han då för en kort tid till Jämt
land och bosatte sig i Ås. Det blev i stort sett ett vilans år, frånsett det att han 1911 
på uppdrag av Calle Åström gjorde en valturne genom huvudsakligen östra och 
norra Jämtland, där han talade på 17 platser. I Kälarna drabbades han av blod
störtning, och det var endast med yttersta svårighet han följande dag efter en 
"uppskakande" färd i gästgivarkärra kunde tala ute på ett gärde i Hammarstrand. 
Ax tillägger, att hans valpropaganda i östra Jämtland var utsiktslös, då partiet där 
hade "en kandidat av den orgliga skepnaden som inte ens vågade presentera sig 
själv för val männen". Han menade den då i Östersund bosatte och som lärare 
verksamme fil dr Olof Örström. 

År 1913 återfinner vi Pär Ax i Filipstad, där han återigen redigerade en tidning, 
och i dec. 1916 var han i Haparanda, där han redigerade Haparanda yheter. Det 
tycks som om Ax socialistiska karriär vid denna tid var på upphällningen. Den för
nämsta orsaken därtill torde ha varit bristande hälsa och därav föranledda svårig
heter att klara av det hårda agitations- och redaktionsarbetet. Ax skyller själv på 
att han motarbertades, därför att han inte ville släppa nykterhetsarbetet och helt 
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gå in för arbetarsaken. Pär Ax avled i Skåne 10/10 1919. Om hdn inte efterlämnat 
en från många synpunkter intressant självbiografi skulle han väl nu vara helt 
glömd. 

Att i en uppsats om pionjärerna inom den östersundska och jämtländska arbe
tarrörelsen gå förbi Carl Åström är inte möjligt. Visserligen är det inte riktigt rätt 
att som Per Nilsson-Tanner gör i en artikel om honom i Medmänniskor (Ösd 
1975) beteckna honom som "först på de rödas barrikad". Däremot kan man helt 
instämma i Sven Strömblads påstående i det ovan anförda arbetet att "Carl 
Åström var den verkliga eldsjälen". Utom av ovan nämnda två författare har 
Åström åtminstone i förbigående behandlats i en del översiktsarbeten om den 
svenska arbetarrörelsen och inte minst figurerat i olika tidningsartiklar. Någon 
egentlig och mer uttömmande biografi har han dock ännu så länge inte ansetts 
vara värd. En kortfattad självbiografi lär kunna återfinnas bland de handlingar 
Åström ingav till rådhusrätten i Sundsvall i samband med det bekanta målet mot 
honom för majestätsbrott. 

Liksom om August Palm kan det sägas om Carl Åström att han "var född till 
agitator". Till skillnad från Palm var han även organisatör, men liksom denne ha
de han i hög grad otur med sina tidningsaffärer. Att han hade vissa samarbetssvå
righeter är inte underligt med hänsyn till hans temperament. Tanner menar tydli
gen i sitt porträtt av Åström, att det var med orätt han avkopplades från arbetar
rörelsen, bl a för att han "inte var alldeles gångbar längre, han trilskades och inte 
rätt kunde förstå sig på den generationsväxling som pockade på nya linjer och nya 
personer". Enligt min uppfattning, vilken jag givit uttryck för i en av mina artiklar 
i ÖP om Jämtländska riksdagsmän, blev Carl Åström på sätt och vis ett offer för 
partisplittringen inom den svenska socialdemokratien 1917, vilken drabbade rö
relsen i Jämtlands län särskilt hårt. 
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Carl Åström föddes i Sundsjö den 7 sept. 1881. Han arbetade först inom jord
bruket och i skogen, innan han tog anställning vid bygget av Riksgränsbanan (Lo
fotenbanan) i Norrbotten och Lappland, m a o blev rallare. Sitt första stora fram
trädande som agitator gjorde han, då han lyckades samla ett antal järnvägsbygga
re vid Kaitum sommaren 1901, och efter ett brandtal, som till följd av hans starka 
stämma hördes vida omkring, lyckades bilda-en järnvägsbyggarnas fackförening. 
Det hade tidigare varit mycket svårt att organisera rallarfolket. Han fortsatte med 
sitt organisations- och upplysningsarbete bland järnvägsbyggarna vid Lofotenba
nan, men bygget tog slut och då måste han hösten 1906 liksom sina kamrater söka 
upp ett nytt verksamhetsområde. Detta blev för hans del helt naturligt Östersund 
och Jämtland. där arbetarrörelsen hade behov av en verklig kraft. 

Det första Åström företog sig i Östersund var att aktivera och ombilda grovar
betarfackföreningen i staden, grundad o. 1898, som vid hans ankomst endast hade 
5 medlemmar. Efter en tid var medlemstalet uppe i 300. Åström lyckades bl a få 
in ett stort antal stenarbetare i föreningen och så småningom även tegelbruksar
betarna vid Vålbackens tegelbruk. 

På våren 1907 kunde den första lönerörelsen sättas i gång. Stenarbetarna lycka
des då höja sina löner från c:a 25 öre till c:a 35 öre i timmen. Även snickarna, som 
organiserat sig med början 1898, hade sin första arbetsnedläggelse 1907. Strejken 
omfattades av 113 organiserade ocl, 49 oorganiserade arbetare. Några stora bygg
nadsföretag pågick just då i Östersund, varför byggmästarna redan efter 14 dagars 
strejk var villiga att göra upp med arbetarna. 

Åström hade alltså synbarligen betydande initialframgångar i sin verksamhet i 
Östersund och det sporrade givetvis såväl honom som hans närmaste medarbeta
re. För att få en bas för att driva facklig och politisk propaganda även ute i länet, 
bildade han en facklig samorganisation för Jämtlands län, och 1908 blev han själv 
utsedd till denna organisations ombudsman. Enigheten var dock inte alltid så 
stor. Av ett protokoll från ett sammanträde med Östersunds arbetarekommun 19 
dec. 1908 framgår, att det inom kommunen fanns sympatier både för de s k ung
socialisterna, som ville gå fram mer revolutionärt, och för socialdemokraterna av 
Brantings skola, som ville vinna makten via demokratiska val och parlamenta
rism. Calle Åström anslöt sig till den sistnämnda uppfattningen. I detta samman
hang kan påpekas, att detta att de radikala elementen redan nu och även senare 
så ofta övervägde i Jämtland och särskilt i Härjedalen, möjligen hade sin orsak i 
att mera "sansade" arbetare och småbrukare i valen röstade på de liberala listor
na, m a o på att det s k jämtlandsfrisinnet politiskt klart dominerade särskilt den 
jämtländska landsbygden. 

På hösten 1908 började arbetet på den s k inlandsbanan norr om Östersund. 
Redan efter någon månad utbröt strejk, som pågick ända till fram i mars 1909. 
Det blev bråk med arbetsvilliga i t ex Norderåsen. I stället för att skicka dit polis 
och militär vände sig den sluge landshövding Johan Widen till Calle Åström och 
uppmanade honom att fara upp och tala förstånd med rallarna. Det gjorde han, 
och sedan strejkbrytarna lämnat trakten, blev allt åter lugnt. 

Vid en något senare konflikt, som hade utbrutit vid Östersunds elektriska bolag 
och vid vilken strejkbrytare ävenledes hade använts, lyckades även Åström däm
pa oron, som uppstod i en demonstrerande folkhop, när en bomb exploderade. 
Tillförordnade borgmästare Olsen höll på att förlora fattningen och tillkallade mi
litär med skarpladdade vapen. 
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Man frågar sig varför "folket" var så villigt att lyssna till Åström. Kanske berod
de det på att man inte betvivlade hans socialistiska omutlighet. Kanske var det 
hans vältalighet som gjorde sig gällande. 

Man tycker att vad han gjort för att stilla ev. upplopp skulle ha givit honom 
goodwill hos myndigheterna, så att dessa tagit honom i försvar, då han hösten 
1909 utsattes för åtal för majestätsförbrytelse. 

Inför den hotande storkonflikten 1909 rustade sig Åström et consortes med att 
sätta i gång med en tidning. Visserligen hade socialisttidningen Nya Samhället i 
Sundsvall, startad vid sekelskiftet, 1907 upprättat en platsredaktion i Östersund 
med Åström som föreståndare, men det ansågs allmänt, att en egen partitidning 
behövdes även i Jämtland och Härjedalen. Så startades Viljan, vars första num
mer utkom den 13 jan. 1909. Bakom stod en särskild tidningskommitte, men 
Åströms penna spåras redan från början i spalterna och snart stod han som redak
tör. Formatet var litet och artiklarna behandlade mest fackliga konflikter som t ex 
den vid Inlandsbanan. I programförklaringen stod bl a följande att läsa: "Viljan 
skall naturligtvis bekämpa alla de skadliga konsekvenser, som följa med det nu
varande privatkapitalistiska samhällssystemet, framförallt militarismen och tul
larna, och skoningslöst blotta all humbug och allt skoj, som i så rikt mått frodas i 
vårt av knekt- och bolagsvälde så hårt pressade land. Småbrukarna och arbetarne 
i Jämtland skola i Viljan finna det organ efter vilket de längtat och trängtat." 

Viljan kom givetvis att spela en roll under den storkonflikt, som utkämpades 
under sensommaren och förhösten 1909, i synnerhet som typograferna i Oster
sund deltog i konflikten, så att östersundstidningarna JT, ÖP, JP och JK ( den sist
nämnda John Hagbergs Jämtlands-Kuriren) endast kunde komma ut med små 
blad. 

Under stridens höjdpunkt, då bitterheten bland arbetarna och även hos Å, var 
stor, publicerades i Viljan den 7 aug. 1909 en artikel, där det förklarades, att nu 
gällde det "för svenska folket att liksom på Engelbrekts tid åter bliva herre i eget 
hus". - "Vi tro ock att ingen skall fälla en saknadens tår, när den Lindmanska re
geringen slår vantarna i bordet. Vi tro ej heller, att det svenska folket skulle gråta 
om den monark som nu sitter på Sveriges tron och i hemlighet sympatiserar med 
och umgås med våra förtryckare en dag skulle tvingas att abdikera." - "Att det 
finns män i vårt land med mod i bröstet betvivlas ej, men om folket är moget för 
handling betvivla vi ännu storligen." 

Det var väl närmast detta ovan citerade avsnitt i artikeln som kom att fälla an
svarige utgivaren Carl Åström för majestätsbrott. Den 1 okt. 1909 anmodades 
han att infinna sig i rätten i Sundsvall (Viljan trycktes och utgavs där.), men han 
hade "laga" förhinder, då han, som gjorde en försenad värnpliktstjänstgöring vid 
Frösö läger, hade fått 5 dagars mörkarrest för 5 minuters försenad ankomst efter 
en permissionskväll, också ett Jlags trakasseri. Då det up_pskjutna målet behand
lades den 9 okt. beslöts det att A. skulle häktas. Trots att A. lämnade in en skrivel
se med 7 olika bilagor, med intyg från arbetsgivare och förmän, under vilka Å. ar
betat och som beskrev honom som en arbetsam och skötsam person, dömdes han 
till straffarbete under 1 år och 6 månader för majestätsförbrytelse, det svåraste 
straff som någon i Sverige under senare tid fått för detta brott. 

Domen överklagades, men det drog så långt ut på tiden, att när HO nedsatte 
• straffet till 8 månader, Åström då i juli 1910 hade suttit inne i 10 och en halv må

nad.
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Någon egentlig nöd gick det inte på Åström i fängelset. Han hade relativt stor 
frihet, men han hyste bekymmer dels för sin familj, hustrun Margareta och bar
nen, dels för arbetarkommunen i Östersund, som började vackla. För att inte fa
miljen skulle komma på bar backe, gjordes insamlingar till den. Tack vare fängel
sedomen blev Åström i viss mån en kändis, och han kunde i slutet på år 1910 göra 
en längre, uppmärksammad agitationsresa i södras Sverige. Straffet och fängelse
vistelsen nedslog honom alls inte, utan det var med fördubblade krafter han grep 
sig an att organisera arbetarrörelsen i Jämtland och Härjedalen och att predika 
socialism. Man kan väl säga att Åström åren 1911-14 hade sina största framgång
ar. 

Man kan under denna tid tala om en tydlig socialdemokratisk frammarsch var
om följande vittnar. År 1911 blev ett jämtländskt- härjedalskt partidistrikt en 
verklighet. Det konstituerades på kafeet Verdandi i Östersund den 8 jan. 1911 
med Gotthard Rosenberg som ordförande och Carl Åström som sekreterare. Par
tidistriktets bildande kom att få betydelse för andrakammarvalet år 1911, det för
sta valet med de nya rösträttsbestämmelserna med allmän rösträtt för män och 
proportionella val. Man kunde då vänta sig, att antalet socialdemokratiska välja
re, som 1910 hade uppgått till 359 i länet, skulle öka, ja, man skulle kanske t o rn 
få in någon arbetarkandidat i riksdagen. Det var vid detta val om Pär Axelsson på 
uppdrag av Åström gjorde en valturne i huvudsakligen den södra valkretsen, be
stående av förutom Ostersund Jämtlands östra domsaga och Härjedalen. Olyck
ligtvis hade man som för ta namn i Valkretsen satt upp fil dr Olof Örström, som 
knappast var lämplig som arbetarkandidat, i synnerhet som liberalerna som tred
je namn hade en verklig sådan, snickaren A. J. Wedin i Borgvattnet. Örström 
blev inte vald, men socialdemokraterna fick 1.369 röster och gick därmed förbi 
högern med dess 1.143 röster. De övermäktiga liberalerna räknade 4.884 röster. 
Inte heller i den norra valkretsen bestående av Jämtlands norra och västra domsa
gor lyckades det att få in någon socialdemokrat. Listan som drog till sig endast 555 
röster toppades där av småbrukaren Nils Olsson i Rödningsberg, Alsen. Libera
lerna hade nästan 10 gånger så många röster, nämligen 5.228 och högern 1.490. 

Valkampen med inalle 77 socialistiska valmöten medförde det oaktat en upp
ryckning för partidistriktet och antalet arbetarkommuner i detsamma ökade från 
5 till 11. År 1911 hade man även en framgång vid stadsfullmäktigevalet i Öster
sund i så måtto att Carl Åström blev vald som den förste socialdemokratiske 
stadsfullmäktigen. 

På tidningsfronten gjorde man ävenledes 1911 ett steg framåt i och genom till
komsten av Jämtlands Folkblad med Åström som redaktör. Den 15 mars kom 
provnumret ut och den 22 juni kom tidningen ut på allvar, till att börja med en 
gång i veckan. Den ekonomi ka grunden var dock svag, endast 10.000 kr upplåna
de mot revers och borgen. Trots stort skall från de övriga fyra östersundstidning
arna (JT, ÖP, JP o. JK) lyckades Folkbladet om än med svårighet hålla sig vid liv 
fram till 1915. Åströrn var ingen oäven skribent. Han hade ett drastiskt och verk
ningsfullt språk. 

I längden kunde dock inte Åström klara redaktörskapet ensam, då han ju ver
kade även som agitator och kommunalman. Han måste ha någon medhjälpare 
och en tid (1913) verkade Mauritz (Moje) Västberg som bitr. redaktör. Det skar 
sig dock mellan Åström och Västberg, och den senare ville inte fortsätta, om han 
inte helt fick sköta tidningen. Från nyåret 1914 utkom Jämtlands Folkblad med 
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Carl Åström (karikatyr gjord av David Cederberg). 

tre nummer i veckan, och i valkarnperna detta år gick Åströrn hårt fram. Den libe
rale riksdagsmannen Torgen angreps för att han röstat för sockertullen under rub
riken "Sprattelgubben från Högfors". Förhållandena vid Inlandsbanan påtalades 
i en artikel rubricerad "Eländet vid Svältlandsbanan". Dagen för Bondetåget 
1914 betecknades som "Vanärans dag", och när Staaff avgick som en följd av Gus
taf V:s borggårdstal skrev Å. en ledare med rubriken "Sverige ur dina händer, 
konung". 

Vid vårvalet 1914 nådde socialdemokratin i Jämtland och Härjedalen sin första 
större framgång, då man i den södra valkretsen fick in tullmannen, gästgivaren 
rn rn Christian Eriksson i Funäsdalen med röstsiffran 2.598. I norra valkretsen 
räckte inte de 1.311 rösterna till för att få in Nils Olsson i Rödningsberg. Vid höst
valet 1914 (det ord. 2:a-karnrnarvalet) korn dock denne in riksdagen med 1.921 
röster, bl a tack vare splittring bland liberalerna. Då hade socialdemokraterna i 
länet med en gång fått två riksdagsmän, då Christian Eriksson omvaldes i södra 
med inte mindre än 3.529 röster, nästan lika många som liberalernas 3. 713 och vi
da mer än högerns 1.692. 

Hösten 1914 var alltså det socialdemokratiska genombrottet i Jämtlands län ett 
faktum och i mycket var det Carl Åströrns förtjänst. Hur korn det sig nu att inte 
framgången fortsatte utan att det senare på 1910-talet blev ett allvarligt bakslag, 
som inte reparerades förrän fram mot mitten av 1920-talet? 

En orsak var utan tvivel partisplittringen 1917, som drabbade länet särskilt 
hårt, då båda dess riksdagsmän lutade åt vänstersocialismen, och den ene, Chris
tian Eriksson, definitivt anslöt sig till det nya vänstersocialistiska arbetarpartiet 
och slutade som kommunist. Vid 1917 års distriktskonferens separerade 13 av de 
38 socialdemokratiska arbetarkommunerna, och senare på året var endast 21 
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kommuner med 645 medlemmar kvar i Jämtlands socialdemokratiska distrikt. I 
Härjedalen tog socialdemokratin nästan helt slut, då vänstersocialisterna utom av 
Eriksson leddes av "den röde skräddaren" Robert Berglöv i Sveg. 

Vid andrakammarvalet hösten 1917 samlade det socialistiska vänsterpartiet 
2. 740 röster i södra valkretsen mot endast 830 för socialdemokraterna. I norra val
kretsen höll de sistnämnda dock sin ställning och valde f d liberalen, folkskollära
ren Daniel Viklund, som fick ersätta Nils Olsson i Rödningsberg. Om man räknar
ihop de höger- och vänstersocialistiska rösterna 1917 kan man säga att det blev en
stagnation för socialismen som helhet, men vid valet 1920 blev det t o m en till
bakagång. Man kan nära nog tala om ett debackel och man ställdes inför kravet
att bygga upp den socialdemokratiska rörelsen på nytt.

Det är nästan självklart att Carl Åström som fått äran av frammarschen 1914 
även skulle få skulden för bakslaget fram mot 1920. Att han trots sina förtjänster 
och sitt hängivna och självuppoffrande arbete hade vissa brister som ledare är 
uppenbart. Bl a torde han inte ha varit så lätt att samarbeta med, och han hade 
sannolikt inte den enande förmåga, som var av nöden, när det gällde att undgå 
splittringen, vilket väl var ogörl\gt, men åtminstone göra den så lite kännbar som 
möjligt. Emellertid hade även Aströms motståndare skuld, inte bara de fronde
rande vänstersocialisterna utan även en del bland dem som höll fast vid socialde
mokratin. 

En bidragande orsak till bakslagen var utan tvivel de olyckliga tidningsförhål
landena. I juni 1915 måste Jämtlands Folkblad träda i konkurs. Man ville dock in
te ge sig utan försökte få till stånd en ny tidning. Trots att så många med Åström 
i spetsen förlorat betydande belopp på Folkbladet, lyckades man få ihop ett start
kapital för en ny socialistisk tidning, Nya Jämtland, som började att utkomma 
1916. Partistyrelsen i Stockholm skickade en ny man att taga hand om tidningen, 
nämligen Gotthard Böhmer. Han gjorde dock ingen succe i Jämtland. Genom sitt 
diktatoriska sätt retade han jämtarna, och Nya Jämtland brottades liksom Folk
bladet med mycket dålig ekonomi. Det var då många som ville taga Åström till nå
der, i synnerhet som han utfäste sig att satsa inte obetydliga belopp på tidningen. 
Redan 1917 återinträdde Åström i redaktionen och 1918, då Böhmer lämnade 
Östersund för att bli medarbetare i Socialdemokraten i Stockholm, blev Å. åter
igen tidningsledare. Så småningom kom det dock fram, att Å. skulle ha fått peng
ar till tidningsföretaget av några storföretagare i länet, bland dem disponenten 
Nobell på Hissmofors. De s k högerpengarna torde ha blivit en spik i Åströms po
litiska likkista. Han hade redan motarbetats när det gällde placeringen som riks
dagsmannakandidat 1917, och han fick nu inte partiet med sig, när han inför hotet 
om Nya Jämtlands upphörande 1918, hade planer på att återigen få i gång Jämt
lands Folkblad. 

För Carl Åström var det fram mot 1920 den bittra sanningen, som han själv kan
ske inte ville inse, att han var en förbrukad kraft. Hans öde liknade i viss mån Au
gust Palms. Liksom denne fick han också försöka skaffa sig ett annat levebröd än 
politikerns. Han intresserade sig en tid för tegelframställning, s k blekategel, och 
han blev bilförsäljare, onekligen ett framtidsyrke vid denna tid. 

Vid Carl Åströms död 2/10 1940 skrev "motståndaren" Effe Magnusson i sin 
nekrolog i ÖP om Åström som "en person med färg" och "med oerhörd energi". 
- "Han var och förblev radikal in i det sista" och "förlorade aldrig sin socialistiska
grundsyn".
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Hur hantverksarbetare kunde ha det 
i Östersund på 1880-talet 

Pär Ax berättar 

De yttre data i en stads historia är i allmänhet lätta att få tag på, men hur levde 
människorna i staden? Hur hade de det med sitt arbete, med bostäder, mat, nöjen 
etc? När det gäller stadens översta befolkningsskikt har man väl någon uppfatt
ning därom, men hur hade arbetsfolket det. hur t ex gesäller och lärpojkar? 

Av allt att döma var fattigdomen stor i Östersund inte bara på 1800-talet utan 
bra långt in på 1900-talet. Vid vissa tider, som kan betecknas som nöd tider, var 
förhållandena särskilt svåra. Då kunde det hända att t o m stadens postmästare 
hade det svårt att försörja sin stora familj, för att inte tala om de många fattighant
verkarna och småhandlandena, s k hökare. Hantverksarbetarna, som gemenli
gen stod mycket lågt på inkomstskalan, fick finna sig i att leva i mycket fattiga och 
primitiva förhållanden. 

En del unika "bilder" ur hantverksarbetarnas liv i Östersund ger skräddar- och 
skomakarlärlingen Pär Axelsson i sina memoarer: "Vid 50 år. Minnen och håg
komster från norr och söder." (Hälsingborg 1919). (En kortfattad biografi av Pär 
Axelsson ges i artikeln om "Några av arbetarrörelsens pionjärer i Östersund" i 
denna årsskrift.) 

Tidigt måste Pär Axelsson försörja sig själv, varför :1an sommaren 1881 sökte 
och fick arbete i Östersund. Det var dock inte hans första besök i staden. B1.a. 
gjorde han bekantskap med den i samband med en marknad 1880. Han kom då att 
bevittna en avskyvärd krogscen: "Nordost om Torget, där den s k stadskällaren 
nu är belägen, låg en liten rödmålad envåningsbyggnad innehållande ett par rum 
med ingång direkt från gatan. Ovanför ingången satt skylten tryckt med gammal 
frakturstil: KROG, och om något kan motsvara begreppet buskrog, så var det 
sannerligen denna veritabla sylta, som efter innehavaren eller grundläggaren kal
lades Thalenskrogen. - De två rummen voro till trängsel fyllda av folk: rusiga, 
smutsiga och oftast trasiga individer, vilka förde ett rent av infernaliskt oväsen. 
Genom de öppna fönstren hördes skränet och skriken lång väg, men de förbipas
serande tycktes ej fästa ringaste avseende vid, vad som då förmodligen var en all
daglig företeelse. Jag däremot som haft förmånen att växa upp i en mycket nykter 
omgivning och som endast vid de större högtiderna sett ett och annat mindre av
skräckande prov på dryckenskapens yttringar, fann det hela ohyggligt otäckt. 

Inne på kroggården stod en svartmuskig italienare och vevade sitt positiv. En li
ten markatta hoppade och gjorde grimaser, och runt om denna grupp dansade en 
hop rusiga s k karlar en krigsdans, stundom på alla fyra. En vidrigare bild av 
mänsklig förnedring får man leta efter och för min del skyndade jag förskräckt 
bort därifrån. 

På Torget kunde man slå sig ned vid ett bord eller ett stånd och äta en matpor
tion. Där kokades och serverades soppa med stora, härliga smörgåsar till, och den 
som inte hade alltför stora anspråk på renlighet och komfort, kunde här äta sig 
mätt för en tolvskilling (25 öre)." 
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Från sommaren 1881 hade Pär Axelsson först plats i Östersund som springpoj
ke hos skräddaren S. M. Lindblom, som hade en förhållandevis stor skrädderifir
ma med verkstad på Köpmangatan i hörnet mot den dåv. Kyrkogränden (nu 
Törnstensgränd). I verkstaden arbetade 8 gesäller och 2 lärlingar. Lindblom sålde 
även Singer symaskiner. Pär Ax får åter ordet: "Verkstaden låg i envåningsbygg
naden vid gränden och hade plats för bortåt ett tiotal arbetare. Inredningen var 
den enklast tänkbara: ett brett, väggfast bord av tretums plank utmed rummets 
tre sidor. Under en del av bordet en stor låda som kallade säng. Där hade de två 
lärpojkarna jämte springpojken sin sovplats vintertid; om sommaren lågo vi uppe 
på vinden, där ett par sängar funnos. Innanmätet i verkstadssängen - som rättast 
bort kalls soplådan - bestod av ett mycket smutsigt bolster fullstoppat med trasor, 
d v s sopor från verkstadsgolvet, ett par kuddar samt ett smutsigt täcke. Lakan 
och örngott voro den tiden okända ting! 

När lådan på kvällen skulle tagas i bruk av pojkarna, lyftes locket, d v s själva 
skräddarbordet, som här var försett med gångjärn, upp mot väggen. Men det in
träffade inte alltför sällan att man vaknade vid att- locket var pålagt och att ovan
på detta satt ett par tre kortspelande och supande gesäller. --- Vid dylika tillfäl
len var det inte alltför luftigt för oss pojkar i lådan, ty öppningen mellan bordet 
och lådans ytterkant var pa sin höjd tre ä fyra tum hög. 

I ett särskilt mindre rum stod en ugn där pressjärnen höllos varma och där det 
måste fyras skarpt året runt. 

Det söps ohyggligt i denna goda tid och firandet under veckans två första dagar 
var en rotfast institution. Det söps ocksa under arbetet och till springpojkens alig
gande hörde att köpa hem vad gesällerna behövde av brännvin och öl. Om lörda
garna provianterades i större skala. Krogarna j�imte brännvinsmagasinet stängdes 
kl 6 och höllos stängda om helgdagarna. då endast de för s k bättre folk avsedda 
·schweizerierna · serverade sprit. Men dit gick ingen gesäll. ---

Mäster Lindholm förbjöd mig springa efter brännvin till gesällerna. Men da han
själv, som dagligen söp i smyg nere i butiken - hans fru var strängt religiös och to
lererade ingen dryckenskap uppe i våningen -minst ett par gånger i veckan, skic
kade mig efter ett stop i en bleckkutting, fann jag snart att för mig var det ur alla
synpunkter fördelaktigast att stå väl till boks hos ge ·ällerna också - och alltså ut
rättade jag flinkt och samvetsgrant alla deras ärenden. Och precis efter boksta
ven. Så att när en vinterdag strax före middagen elen högfärdige Värmlands
Eriksson ropade: - Pär, du ska springa efter för 25 öre bläck! - så dröjde det inte
många minuter, förrän jag i D. C. Smiths diversehandel vid Storgatan hämtat den
önskade kvantiteten -prima skrivbläck. Men elen som nu svor grovt, var värmlän
ningen, ty hans mening hade varit att jag skulle löpa till krogen och köpa två stora
supar. - - -

En skräddaregesäll den tiden gick inte av för hackor och han hyste ett suveränt
förakt för den låga varelsen 'flusen' - skomakaregesällen, samt ansåg sig själv hö
ra till arbetets aristokrati. Han kunde på en liten stund pressa upp och göra till
snobbiga helgdagskläder de eländigaste lumpor. så att om han ville ut och spatse
ra om söndagen och ha 'tjangset' med, var det ingenting som hindrade honom att
uppträda med nödig elegans."

I fortsättningen berättar Ax om en utflykt till Frösö läger och om vad han upp
levde där och på hemvägen: "Det var sed i Östersund att om somrarna, medan mi
litärövningarna pågingo, göra utflykter till Frösö läger. Särskilt i pingst och micl-

31 



sommar var det ett allmänt lust resande dit ut och ångbåtarna voro fullpackade av 
folk. Pingstdagen 1882 hade även jag i sällskap med några jämnåriga lärpojkar
det var Pelle hos bagare Mclandcr. Kalle hos kopparslagare Bergstrand m fl -
lustvandrat till lägret för att titta på folket.,. Några skräddargesäller ville då i all
välmening bjuda honom pa punsch. Pär Ax tyckte sig inte kunna säga nej, men 
det slutade med att han blev kraftigt berusad och inte hade något minne av hur 
han tillbringade eftermiddagen. '"Men framemot midnatt vaknade jag i en hölada, 
anfäktad av valdsamma 'kopparslagare· och en brännande törst. u smakade den 
söta punschen nagonting helt annat- fy för den sure, vad jag mådde illa! - Det var 
tyst i lägret. ---Sista båten hade gått kl 9 på aftonen och alltså återstod en mils
lång fotvandring hem till staden. Och med detta tunga huvud! --- Snart befann 
jag mig ute på landsvägen och vid den första gårdens brunn gjorde jag halt för att 
släcka min törst. Sedan jag också givit 'döpelseklumpen' en översköljning kände 
jag mig strax lite gladare och förmågan att samla tankarna återkom. Men då in
ställde sig också en k�insla av ånger och självförakt. 

Väl ute på vägen fick mitt öga dock skåda en syn som nästan förtog egna skam
känslor. --- Ett stycke framför mig 'kryssade' nämligen trea fyra av Östersunds 
bättre herrar, däribland två tjänstemän i riksbanken, och dessa voro uppenbart 
mycket fullare än jag någonsin varit eller ens kunde bli. Sällskapet skrek och skrå
lade högljutt, och 'än slank han hit, än slank han dit, än slank han ner i dike'. Den 
ganska breda landsvägen räckte inte alls till för de 'glada' herrar, som gång efter 
annan gjorde kullerbyttor i diket. Slutligen, när junisolens första morgonstrålar 
började skymta bakom bergen i öster, sjön ko de ned utmed väggen av en hölada. 

Vid anblicken av de slagna hjältarna steg det proletära självmedvetandet hos 
14-åringen betydligt och jag sträckte på mig och fortsatte marschen mot staden
med raska steg. Vid 3-tiden på morgonen var jag hemma och i sängen på vinden.
där jag sedan sov bort resten av mitt rus. Men efter den betan drack jag aldrig
punsch ...

Det blev inte heller nagra fler lustresor till lägret. I stället var Ax med om de 
samlingar av ungdomar fran staden som ägde rum där senare stadsdelen Horns
berg kom till. ''Dit samlades man lördag- och söndagsaftnar till lek och ras, men 
aldrig till dans i vanlig mening. Utan där lekte vi de gamla svenska folklekarna och 
hade mycket roligt. Och det bästa av allt - alla slags klassgränscr voro här totalt 
bannlysta och i lekringen syntes ofta samman med tjänsteflickor och lärpoj
kar,ungdomar från stadens finare familjer." 

Då utsikterna att få lära sig skrädderi hos skräddarmästare Lindholm var små 
sökte sig Pär Axelsson en ny plats, denna gång hos skomakare Ericson på Storga
tan, som hade stadens största affär i branschen. 

"En onsdag förmiddag i augu ti månad 1882 gjorde jag min entre på Ericsons 
verkstad, belägen liksom affären i '"Lisa Borgens gård", en liten tvåvåningsbygg
nad i hörnet av Storgatan och Södra skolgränden (nuv. Postgränd). 

Verkstaden var liten och mörk, och gjorde på mig ingalunda det bästa intryck. 
Den hade två fönster och lika många diskar med tre sittplatser vid varje. Ena väg
gen utgjordes av väggfasta sängar - 'himlasängar' -den andra upptogs av en läst
hylla och därunder en soffa, allt utvisande att det fanns sängplatser för alla sex 
som - skulle sitta vid diskarna. Nu satt där en ensam man och drog sin beck tråd. 
De övriga voro ute på bygång ännu på onsdagen. Nej, inte alla. I dunklet upptäck
te jag slutligen att från den undre sängen stack ut ett ändparti fastklistrade lappar 
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- en skomakare behövde aldrig sy fast lapparna på sina byxor; han använde klis
ter. Det som syntes var 'slutsatsen' av firmans, som det sades, skickligaste arbeta
re, en skåning, som lagt sig för ankar med beräkning att kunna pressa spriten ur
kroppen samt bli arbetsför, möjligen dagen därpå. ---

Men det lyckades dåligt. Och på lördagens morgon nödgades mäster Ericson 
själv sätta sig vid disken för att möjligt rädda något av den bedrövliga situationen 
med hänsyn till kunderna. ---

Principalen var ungkarl och jag inackorderades i maten på ett spisställe tillsam
mans med någon eller några gesäller. Mäster Ericson bodde i rummet innanför 
verkstaden, som var på samma gång kontor och lagerrum och i min uppgift ingick 
bl.a. att städa och bädda samt hålla reda på chefens garderob och tvätt m.m. Kon
toret var eljest avbalkat och bakom avbalkningen stod en värmlänning och skar 
till och vid maskinerna fungerade hans fästmö som nåtlerska. 

Som springpojke hade jag även hos mäster Ericson full sysselsättning men fick 
dessutom redan från början lära mig ett och annat handgrepp i yrket. Till de första 
handgreppen --- räknades att 'gå beck-eden'. Proceduren var denna: Det sko
beck, som fabrikerna levererade, var för hårt eller för litet fett för sitt ändamål 
och måste därför blandas med talg. I en kastrull med varmt vatten krossades ett 
skål pund beck och när det blivit tillräckligt uppvärmt och rinnande, hade man att 
taga upp hela kakan samt börja inarbeta talgen. Detta var ingalunda ett lätt arbete 
och det gällde framförallt att vara rapp i fingrarna, ty eljest fastnade becket på 
händerna, så att arbetet omöjliggjordes - då hade man misslyckats med beck
eden. ---Nästa steg i utbildningen var att göra sig en beck tråd, men den konsten 
lärde man inte i första taget -det gick först så småningom." 

Efter att ha nämnt något om söndags- och nattarbetet, som även bestod sedan 
superiet med ty efterföljande frimåndagar etc hade avtagit, så kommer Ax in på 
att skildra "nykterhetsväckelsen" i Östersund vid denna tid. 

"Ungefär samtidigt med att jag kom i skomakarlära blev Östersunds och Jämt
lands första godtemplarloge bildad, vilket skedde på skomakare Ericsons kontor, 
där logen 211 Fjällrosen - ett vackert namn! -instiftades av den nyligen från Sö
derhamn inflyttade målaren 0. Rosen. Det var en kväll i augusti, den 22 tror jag, 
detta skedde och man hade ännu inte tagit lamporna i bruk, vadan ett par stearin
ljus fingo belysa akten. Men herr E. hade inga ljusstakar och därför togs in från 
verkstaden ett par klisterburkar, i vilka ljusen placerades. En ringa början som 
man finner, alldeles som då orden infördes i Sverige 1879. 

Min första beröring med godtemplarorden fick jag på det sättet att jag en sön
dag middag sändes från Hilma Du Rietz' (sedermera fru Oskar Gylfe) vitvaruaf
fär vid Köpmangatan för att hämta ett paket. Mäster hade själv låtit förstå, att det 
var ett högst ansvarsfullt uppdrag samt att paketet var mycket värdefullt. Han tog 
emot det själv och begav sig omedelbart å stad till ett möte i som jag tror en predi
kolokal i snickare Elfgrens gård vid Kyrkogatan. Där sammanträdde logen "Fjäll
rosen" och det mystiska paketet innehöll en sats första gradens ordenstecken (re
galier)." 

Skomakare Ericsson var enligt Ax en mycket ivrig agitator för IOGT och så 
småningom fick E. in nästan alla sina arbetare i logen inklusive Ax. Han betalade 
även avgifterna för dem. Emellertid var några av gesällerna oförbätterliga alko
holister, så att det kom en avfallets period sommaren 1884. "Då grasserade kole
ran i Hamburg och för att skydda sig mot smittan ansågs det att man skulle blanda 
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brännvin med malörtsdroppar och på så sätt få till s k bäskar, och sedan fortsattes 
bäskandet hela veckor i taget." Även Ax drogs en tid ut ur orden. 

I fortsättningen skildrar Ax "nykterhetsväckelsen" vintern 1882-83: "Vid ny
årstiden kom dåv. ordenschefen A. H. Berg, sin tids populäraste folktalare, upp 
för en längre missionsresa och samtidigt med honom verkade C. A. Lundberg 
från Söderhamn. Denne, en f d typograf, var väl ingen vältalare, men dock en god 
agitator samt praktisk organisatör. Ute i socknarna höllos flera möten om dagen 
och i de fullsatta kyrkorna bildades loger vilka så småningom kommo att omfatta 
så gott som en hel sockens vuxna befolkning. - I Östersund hölls under januari
marknaden riktiga massmöten och tre kvällar å rad bildades nya loger: Breida
blick, Eben Ezer och Östersund. Då förut arbetade logerna Fjällrosen, Bore, 
Nordpolsstjärnan och Fostbrödralag finner man att kortare tid än fem månader 
hade bildats sju loger i en stad som på den tiden torde ha haft c:a 5.000 invånare. 
En åttonde loge, Samuel Perman, bildades på vårsidan, och under sådana om
ständigheter är det klart att logerna behövde ett stort hus, och så uppfördes-värl
dens största godtemplarhus i trä." 

Pär Ax hade haft förhoppningar om att kunna få tid att läsa (studera) men där
till blev inte mycket: '"Året som skräddare-springpojke beredde mig aldrig en 
stunds ledighet; när dagens arbete var slut behövde jag få sova, dödstrött som jag 
oftast var. Som skomakarpojke hade jag väl nu och då mera ledighet men näppe
ligen så pass, att någon tid kunde undantagas för läsning.·· Härtill kom att man in
te hade något ställe inomhus att draga sig tillbaka till. '"Att tillbringa sin fritid sit
tande på samma trefoting, som under arbetet, var intet nöje." 

Emellertid fick Ax öva sig i innanläsning genom att läsa för de arbetande gesäl
lerna ur "deras'" tidning "Fäderneslandet'". I tur och ordning skulle var och en be
tala 10 öre för ett nummer av denna tidning, som bl a hade platsannonser för ge
säller. Det som fängslade i tidningen var mer skandalhistorierna än de politiska 
artiklarna. i vilka kunga-. präst- och ämbetsmannaväldet angreps. Någon tanke 
på organisatorisk sammanslutning, än mindre på rösträtt, fanns ännu så länge. in
te hos stadens gesäller. 

"Men så hände det. att en och annan gav sig i väg över till orge för att på mind
re än ett års tid bli alldeles som omvänd. 'Tunna Strömberg' t ex. en liten fjanter 
och östgöte. kom åter från en vinters konditionerande i Trondheim och var, icke 
blott sällsynt väl ekiperad utan därtill en riktig expert på norsk politik; talade om 
Sverdrup. Se I mer, riksrätten m m sådant, med en iver som var smått bestickande. 
- Vad hade då hänt? Jo. i Norge hade gesällerna. svenderne. sina föreningar och
klubblokaler, där de tillbringade sina lediga stunder med läsning av tidningar och
böcker i stället för att göra krogbesök. Antagligen voro dessa föreningar ett slags
fortsättning på skråtidens sammanslutningar, i varje fall torde de inte ha varit
fackföreningar i vår tids mening."

Vid den här tiden, första hälften av 1880-talet, var det ovanligt många bränder 
i Östersund. "Under ett par års tid hörde det nästan till ordningen för natten att 
man väcktes av brandsignaler; det var ett ständigt brinnande och vådeldarna yp-
pade sig på de mest obegripliga sätt och ställen. --- En del eldsolyckor voro stora 
och förödande. Så t ex ödelades en kall vinternatt, sedan Jämtlands gille hållit sin 
vinterfest, det nästan nyuppförda Järnvägshotellet och på vårsidan den alldeles 
nya teatern. --- Som en verklig katastrof kan man beteckna den stora branden i 
augusti 1884. då nära fyra kvarter med ett 40-tal byggnader ödelades på en natt 
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och då det-stals så mycket husgeråd och värdesaker, att flera båtlaster kunde för
as över Storsjön mot Mariebylandet. Ty vem som helst kunde 'rädda' och ta för 
sig. Eldsvådan började på ett aldrig uppklarat sätt i ett magasin inne på den Taf
linska gården vid Storgatan sent en söndag kväll och det konstaterades att ingen 
hade besökt detta magasin sedan förcgaende dags eftermiddag." 

Det som skrämde stadens befolkning var dock mindre dessa stora eldsvådor än 
de många små, mystiska tillbuden. Att sådana upphörde tillskrevs det förhållan
det att staden fick en ny stadsfiskal. "Denne tog för princip att vid varje eldsvåda 
eller tecken till sådan anhålla husägaren samt förhöra honom grundligt ett par, tre 
dagar. I vissa fall slutade dessa med fängelse och Långholmen, som t ex för hand
landen storbondepojken från Stugun Jonas Sahlin. "Denne hade låtit uppföra ett 
stenhus, där den nystartade Jämtlandsposten inrymdes. Den tidningens förste re
daktör var ingen mindre än Saxon, som då varken var 'gräsätare', social kvacksal
vare eller-donator." Saxon blev ej gammal i Östersund den gången, men efter ett 
mellanspel som socialdemokratisk redaktör i Sundsvall och Malmö, dök han upp 
i Östersund igen och inköpte Jämtlands Tidning, som var på fallrepet, och lyck
ades, "tack vare sin förmåga att dupera de frireligiösa, att göra företaget till en 
mycket vinstgivande affär, som han med tiden kunde sälja med stor förtjänst". 

När det gäller berättelsen om hur Pär Ax blev socialist och hans öden som re
daktör och agitator hänvisar jag till artikel om "Några av arbetarrörelsens pion
järer i Östersund". Det skall bara ytterligare sägas att de minnen som Pär Ax be
rättar från norr och söder i Sverige är synnerligen intressanta och läsvärda. 
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Ur en snickares arbetsliv och om hans familj 

Vad en dagsverksbok och sonen Johan Lindqvist berättar 
om snickaren Olof Pålsson Lindqvist och vad Johan 

Lindqvist berättar om sig själv. 

För några år sedan skänkte förbundskassören Johan Lindqvist, Stockholm, sin fa
ders s k dagsverksbok till Föreningen Gamla Östersund. Fadern var snickaren 
Olof Pålsson Lindqvist, och i boken, vars anteckningar gäller tiden 1898-1922, 
kan man i huvuddrag följa hans arbetsliv under dessa år, alltså en stor del av hans 
levnad. En bearbetning av dagsverksbokens uppgifter ger intressanta upplysning
ar om arbetsplatser, arbetstid (per dag och per år), lön (per dag eller per timme) 
etc. Visserligen kan man hämta uppgifter om arbetstid och arbetslön ur tillgänglig 
historisk statistik, men genom dagsverksboken får man på ett helt annat sätt än 
genom en "naken", allmän statistik reda på hur en enskild arbetare hade det. 

Johan Lindqvist har med hjälp av sin dotter Anna-Lena Skoglundh dels skrift
ligt dels genom ett inspelat band i hög grad kompletterat dagsverksbokens uppgif
ter när det gäller fadern samt skildrat sitt eget liv, inte minst sin uppväxt, ungdom 
och första arbetsliv liksom sin verksamhet inom arbetar- och nykterhetsrörelser
na i Östersund. Ur Johan Lindqvists berättelser växer inte bara hans faders utan 
även hans eget öde fram och hans minnen kan sägas utgöra värdefulla och intres
santa arbetarminnen från Östersund under främst 1910-, 1920- och 1930-talen. 

Olof Pålsson Lindqvist föddes 28/4 1862 i Hammerdal. Han var son till Fält-På] 
och Märit Pålsson, bosatta i Solberg, Fyrås. Innan han flyttade till Östersund, 
bodde han en tid i Håxås i Hammerdal, där han uppförde en stuga på ett torpställe 
åt sig och sin familj. Ursprungligen hette han Olof Pålsson men han tog namnet 
Lindqvist o. 1900 för att skilja sig från en handlare i byn, som också hette Olof 
Pålsson. 

Av dagsverksboken att döma var Olof Pålsson Lindqvist en tid skogsarbetare. 
Han torde dock tidigt ha ägnat sig åt snickeriarbete (timmarmansarbete). I mars 
1899 hade han arbete "vid nybygget Nyhem", senare samma år arbete vid Borgså
gen och vid Mo sågverk. På den sistnämnda arbetsplatsen skall han ha varit för
man. Utom vid Mo sågverk arbetade han fram till 1904 vid sågverken i Fyrås och 
Edefors samt åter något vid Borgsågen. Åren 1905-1907 hade han utom arbete 
vid sågverken timmermansarbete vid olika byggnadsföretag i sin hemtrakt. 

År 1907 dyker 0. P. Lindqvist så upp i Östersund. Till en början hade han där 
bl a reparationsarbeten "å Aspnäs" för "räkning N. Zetterström". Redan i juni 
1907 blev han anställd av byggmästaren 0. P. Rosen i Östersund, som sedan var 
hans huvudarbetsgivare fram till april 1909. För denna firmas räkning hade han 
bl a snickeriarbete på "kafeet i Löflunda", vid KFUK:s hem Wilan samt på Frösö 
läger. Från juni 1909 hade Lindqvist några månader framåt "fackhuggning" hos 
Jakob Jönsson i Östersund med ett ackord av kr 2:25 per meter fack samt snickeri
arbeten på Missionshuset, Folkskolan och Dalhems slip. I jan. 1910 arbetade han 
tillsammans med några andra arbetare i Ope för P. 0. Persson, och i mars och ap-
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Olof Pålsson Lindqvist 

ril samma år för O. Mannberg och dennes firma Betong, som hörde till J. P. Härds 
företag. Det var väl den sistnämnda anställningen som gjorde, att han från 26/5 
t o m 14/9 1910 arbetade för ett annat företag i vilket Hård hade intresse, nämli
gen AB Nordiske Grubekompagni (ett norskt gruvbolag) i Mal mo, där man upp
förde en stigarbostad (stigare äldre benämning på förmän vid gruvor). I Malmo i 
Nordtröndelag arbetade Lindqvist tillsammans med norrmän, dels från Malmo 
dels från Steinkjer. Frånsett en av norrmännen hade L. den högsta timlönen (60 
öre, dagsförtjänst 6 kr). 

Sedan Lindqvist återvänt till Östersund, återgick han till sina tidigare arbetsgi
vare Jakob Jönsson och 0. P. Rosen i staden. Hos dem och på slutet även hos 0. 
Mannberg hade han arbete åren 1911-13. 

För 1914 finns i dagsverksboken endast 23 arbetsdagar antecknade för Lind
qvist, men 1915 och 1916 arbetade han ganska regelbundet hos ovan angivna fir
mor och hade dessutom arbeten förWifsta Warv i Brevåg och för byggmästare 
Lars Eriksson i Östersund. För 1917 finns märkvärdigt nog ingen anteckning och 
för I 9 I 8 endast 6 arbetsdagar. I fortsättningen ( 1918-22) hade L. i stor utsträck
ning ackordsarbete och hade en mängd småjobb för Firma Halvar ilssons i Ös
tersund räkning: arbete på likvagn, dragkärror, kälkar, fönsterbågar, diskbän
kar, drivbänksfönster, skåp, hyllor samt "Bomans karosseri" och "Hallins skylt
fack" för att bara nämna en del jobb. Han var tydligen specialist på "bössning av 
hjul". 

Att jag så utförligt redogjort för 0. P. Lindqvist olika arbeten och arbetsplatser 
(jag har räknat till c:a 25 olika arbetsgivare) beror på att jag vill visa hur växlande 
hans arbete var. Det gäller även om arbetstiden per år, även om man får utgå ifrån 
att han på mellantiderna hade arbete som inte redovisas i dagsverksboken. Enligt 
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denna arbetade han åren I 908-13 i genomsnitt o. 220 dagar med i medeltal LO tim
mar om dagen. Detsamma gäller om ett tidigare år, 190 I, då antalet arbetsdagar 
om 10 timmar var 240. Hal vårsarbete eller något mer kan han sägas ha haft 1899, 
1900, 1905 samt l 9 l 5  o. 1916. Enligt sonen Johan Lindqvist hade han emellertid, 
särskilt under senare år, arbeten "för egen räkning", då han hyrde in sig i någon 
snickarverkstad eller arbetade på något bygge. 

Arbetstidens längd per dag bör vara av ett visst intresse. Från l 900 finns i all
mänhet timantalet per dag angivet. Det normala antalet timmar för full arbetsdag 
är 10, men särskilt i början av sin verksamhet arbetade Lindqvist vissa dagar 11, 
12 och upp till 14 timmar (någon enstaka gång 15 timmar). År 1902 arbetade han 
t ex regelbundet 12 timmar per dag vid Fyråns sågverk. I början på I 910-talet dy
ker 9- och 8-timmars-arbetsdagar upp. Så sent som sommaren och hösten 1916 ar
betade dock L. en längre tid 11 timmar om dagen för 0. Mannbergs Betongbolag. 

Även uppgifter om arbetslön per dag eller timme bör vara intressanta. Att tim
lönen efterhand steg är inte förvånansvärt, däremot att det gick så pass långsamt. 
I början på sitt i dagsverksboken redovisade arbetsliv hade Lindqvist 2-3 kr per 
arbetsdag, kanske i genomsnitt 25 öre i timmen. År 1900 kunde han komma upp 
till 30 öre i timmen, vilket i genomsnitt blev 3 kr per dag. Ännu l 90 I fick han dock 
en del dagar arbeta för 2 kr och andra för 2:50 kr. Fyråns sågverk betal te emeller
tid i maj och juni 1901 35 öre per timme. Med en gcnomsnittsarbetsdag på 12 tim
mar blir det kr 4:20 per dag. 

I Östersund fick Lindqvist redan från början 50 öre i timmen, vilket kanske var 
ett av skälen till att han flyttade dit. Han var väl nu också utlärd snickare. Timpen
ningen 50 öre fick L. nöja sig med ända till i början på år 1916, trots dyrtiden som 
satte in redan i slutet på år 1914. För de 11 timmarna om dagen juli-okt. 1916 hos 
0. Mannberg fick L. kr 6:60, alltså en timlön av 60 öre. År 1919 är han så plötsligt
uppe i kr l :50 per timme. Åren I 921 o. 1922 är dock timlönen nere i kr 1:25, men
vid den tiden spelade inte timlönen så stor roll, eftersom han då tydligen i stor ut
sträckning arbetade på ackord.

Olof Pålsson Lindqvist, som avled 29/12 1935 i cancer, var gift två gånger. För
sta hustrun var Johanna fÖstman, dotter till Janne Östman från Håxås i Hammer
dal och Märit Lindqvist från Ås. Giftermålet torde ha ingåtts i början på 1890-ta
let. Johanna avled troligen 1904 i tbc. Kort tid efter hennes död gifte L. om sig 
med änkan Katarina Johansson, f Sundin, 1872-1949. 

I första äktenskapet föddes åtminstone 6 barn: 4 döttrar: Märta, f 1892, Emma, 
f 1893, Mia, f 1896 och Britta, f 1901. Mellan de båda sistnämnda kom Johan Olof, 
f 1898, och Paul, död i unga år i tbc, till världen. 

Katarina Lindqvist hade i sitt första gifte två barn: Anton Johansson, f 1894, och 
Sara Johansson, f 1898. Med Olof Pålsson Lindqvist fick hon tre barn: Anna, f 
1906, Signe, f 1910, och Bror, f 1915. 

Inalles hade 0. P. Lindqvist alltså 9 egna barn och 2 styvbarn och följaktligen 
tidvis en mycket stor familj att försörja. Den första hustrun torde ha hjälpt upp 
ekonomin genom att åtaga sig syarbete. Själv spelade han fiol på fester och bröl
lop och fick väl någon betalning, åtminstone in natura. Den yngsta flickan i det 
första äktenskapet Britta omhändertogs av en annan familj, och i övrigt måste 
barnen tidigt ut för att försörja sig själva. 

Att familjen var drabbad av lungsoten framgår av det ovanstående. Även Jo
han Lindqvist var en tid sannolikt angripen av lungsot. Han var en sommar (1909) 
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Olof Pålsson Lindqvists stuga i Håxås, Hammerdal. 

omhändertagen på tuberkulos-sjukstugan uppe i Solliden. I yngre år led han av 
engelska sjukan, en bristsjukdom. Vid mönstringen för värnplikten blev han fri
kallad. 

Av Johan Lindqvists berättelse framgår att 0. P. Lindqvist hade byggt sig en 
stuga i Håxås. Han byggde den alldeles själv och slog även själv teglen till mur
stocken. Till stället, ett slags torp, hörde väl en del jord, vilket gjorde att man en 
tid kunde hålla sig med ko. Helt inrett blev inte huset, endast bottenvåningen med 
två rum och kök. Familjen bodde där till 1908. Den sista tiden kom familjefadern, 
som då hade arbete i Östersund, på helgerna gåendes hem från staden. 

Johans äldre systrar torde ha gått i skola i Håxås. Själv började han i skolan där 
men fick fortsätta i Östersund, när familjen flyttade dit och hyrde på Repslagarga
tan 7. Då lärarinnan i Håxås slarvat bort hans betyg, fick han börja i en lägre klass 
i Öster und än han var berättigad till, vilket gjorde att han slutade skolan först 
1912 vid 14 års ålder efter 7 års skolgång. 

När det gäller de 11 barnens och styvbarnens till O. P. Lindqvist framgång i li
vet, å får man nog säga att de flesta av dem var både begåvade och företagsam
ma. Åtminstone två av dem gjorde viktiga insatser inom arbetarrörelsen. Av de 
äldre döttrarna hade Märta före giftermålet sybehörsaffär och Mia syatelje. Em
ma var en tid hembiträde i Dvärsätt, innan hon gifte sig. Styvsonen Anton Johans
son var först bageriarbetare och kom sedan till Telegrafverket. Bägge döttrarna i 
det andra äktenskapet, Anna och Signe, var en tid anställda på Länstidningen i 
Östersund, den senare som kassörska. Anna, som tillsammans med sin make Ad
rian Pettersson tog sig namnet Ronnebäck, engagerade sig tidigt, efter en kurs på 
Brunnsviks folkhögskola, i arbetarrörelsen i Östersund. Hon var aktivt verksam i 
såväl ungdoms- som kvinnorörel en och var en tid ordförande i kvinnodistriktet. 
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När vid andra-kammar-valet 1940 socialdemokraterna lyckades erövra inte mind
re än 4 mandat inom Jämtlands län kom Anna Ronnebäck på fjärde plats in i riks
dagen. Hon blev på så sätt Jämtlands och Östersunds första kvinnliga riksdagsle
damot. Emellertid förlorade soc.dem. vid valet 1944 mandatet till bondeförbun
daren Nils Jönsson i Rossbol. 

På senare år tjänstgjorde enligt Johan Lindqvist Anna Ronnebäck som byrådi
rektör i AMS i Stockholm, där hon och hennes make bl a bodde i Norrviken. En 
tid har hon varit bosatt i Blekinge, där hennes son Leif är bosatt. Hon är nu inta
gen på vårdhem. 

0. P. Lindqvists yngsta barn Bror har engagerat sig inom den kooperativa rö
relsen och är nu konsumföreståndare i Gävle. 

Efter skolgångens slut fick Johan 1912 börja arbeta hos bagarmästare Clareus i 
Ångbageriet. Där bakades på den tiden bl a spisbröd för hela Norrland, inbegri
pet de två regementena i Östersund. Arbetet började kl 5 på morgonen, då Johan 
skulle köra ut varor till bl a regementena. Tidigare hade drängar gjort det, men 
nästan ingen dräng ville stanna kvar hos Clareus, därför att han behandlade dem 
minst sagt hårt. De kunde bli inkallade på kontoret för att få smaka på knölpåken. 
Men så begav det sig att en dräng använde knölpåken på Clareus själv. Då inträf
fade det egendomliga, att Cl. skickade ut honom att köpa en flaska konjak och en 
flaska punsch, och sedan satt de och festade tillsammans. Johan hade inget obe
hag av Clareus. En av hans uppgifter var att varje kväll gå ned i källaren och väga 
upp socker och smör till wienerbrödsbaket. Då han frågade hur mycket, fick han 
till svar, att det vet du själv. På lördagen skulle det emellertid gå åt mer, det för
stod Johan, men han vägde upp lika mycket som till de andra dagarna. Då det inte 
räckte till, fick gubben gå ned själv. 

Efter att ha slutat arbetet hos Clareus fick Johan plats som tvålpoj ke hos frisör
mästare Ivan Jacobsson. Det var långa arbetstider då inom frisöryrket. Man öpp
nade kl 8 på morgonen och stängde kl 9 på kvällen, även på lördagar, och man ha
de t o m söndagsöppet kl 9-11 f m. Lönen var 2 kr i veckan. Mat och logi ingick 
inte, då Johan bodde hemma. 

Som frisörarbetare växlade Johan Lindqvist liksom sin far i hög grad arbets
plats. Utom hos Ivan Jacobsson arbetade han tydligen hos frisörerna K. H. Sjö
blom, C. J. Hagman och G. Rosenholtz. År 1921 arbetade han i den s k  strids
rakstuga, som inrättades under den 13 veckor långa konflikten mellan frisörmäs
tarna och frisörarbetarna. Avtalet som träffades innebar en triumf för biträdena 
och ett nederlag för mästarna. Arbetstiden inskränktes och lönen höjdes. 

I c:a två år (1923-24) bedrev Johan Lindqvist egen rörelse. Att han måste upp
höra med sin frisersalong berodde på att han blev vräkt på grund av att han inte på 
utsatt dag betalt hyran. Då det resterande beloppet var obetydligt (147 kr och 4 
öre), var nog orsaken en annan, nämligen att han kommit ihop sig med värden, 
som ville att han skulle gå ut ur frisörföreningen och konkurrera med lägre priser. 

Efter mellanspelet som egen företagare for Johan Lindqvist 1925 till Stockholm 
och tog plats där hos dåv. ordf. i Frisörföreningen Jannersten, en enligt J. L. 
mycket bra arbetsgivare. Emellertid blev han efter en kort tid sjuk och måste fara 
hem. Han blev då omhändertagen av fästmön Siri Johanssons mor och vistades 
för hälsans skull en tid i Åre. Följande år återvände han till Stockholm, men även 
denna stockholmsvistelse blev kort. Han längtade hem till fästmön och Öster
sund. 
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Utanför Gösta Rosenholtz Raksalong Prästgatan 43. Srående fr v: Gösta Rosenholtz, Johan 
Lindqvist, Ruth Rosenholtz, Gunnar Dahlin. 

I början på 1930-talet blev Johan Lindqvist föreståndare på en frisersalong i Ös
tersund, som drevs av Frisörarbetarförbundet. Det var en som hette Nilsson som 
hade salongen, men han kom på obestånd och måste lämna den. Lindqvist, som 
kommit in i frisörarbetarnas förbundsråd vid kongressen 1930, föreslog då att för
bundet skulle övertaga, vilket skedde, och arbetade sedan i denna "förbundssa
long" tills han 1937 kallades till förbundskassör i Stockholm. 

När blev Johan Lindqvist politiskt medveten? Ja, det var när han 1916 blev 
medlem av den socialdemokratiska ungdomsklubben Viljan. Det var en barbe
rarkompis, Bernhard Halvarsson, som tog honom med till klubben. Emellertid 
förblev inte J. L. socialdemokrat så länge. Vid "klyvningen" 1917 följde han med 
till vänster, d v s han blev vänstersocialist, senare kommunist. Då de s k Moskva
teserna kom till 1921, lämnade han dock kommunismen och stod utanför politiska 
organisationer till 1928, då han återigen blev socialdemokrat. 

Från o. 1930 tills han lämnade Östersund 1937 tillhörde Johan Lindqvist de le
dande inom Östersunds arbetarrörelse. Hans första kommunala förtroendeupp
drag blev medlemskap i nykterhetsnämnden. Stadsfullmäktig blev han 1934. Den 
ledande socialdemokraten i Östersund då, Nils A. Larsson, sade: "Du skulle ha 
kommit in stadsfullmäktige långt tidigare, bara du haft förstånd att hålla käft." 
Det var ungdomarna i partiet som krävde att J. L. skulle komma in. Han var en tid 
ledamot av arbetslöshetskommitten, som hade viktiga uppgifter i samband med 
lågkonjunkturen och den stora arbetslösheten i början på 1930-talet, samt i löne
kommitten och valdes strax före 1937 till stadens revisor. 

Under tiden mellan sina politiska engagemang och även senare engagerade sig 
Johan Lindqvist "med lidelse" för godtemplarrörelsen och verkade främst inom 
SGU, men han var även s k logetemplare, kretssekreterare och distriktsrevisor. 
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Som SGU-are var Johan och hans fästmö Siri (om henne nedan) 1923-2 4 med om 
att bygga SGU-stugan i Spikbodarna. Det var några godtemplarbröder i staden 
som på sin fastighet hade en uthusbyggnad som skulle rivas och som skänkte den
na till SG U. "Vi ungdomar rev alltihopa och byggde sedan upp huset i Spik bodar
na på fritiden på kvällarna. Varje helg under sommaren var vi däruppe." 

Sin fästmö och senare hustru Siri Johansson träffade Johan Lindqvist första 
gången, då han gick i en aftonskola 1922 . Även Siri var elev där. Hon var då 18 år, 
f28/7 1903 . Hon bodde hos sin mor och mormor tillsammans med sina två bröder. 
För modern var Johan som uppvaktande kavaljer till dottern i början "ett rött 
skynke". Han var ju eller hade varit kommunist. Modern ville, att Siri skulle gifta 
sig med en handlande Sehlin, men det ville inte Siri. Vid sin hemkomst från Stock
holm 1925 blev inte Johan som sjuk mottagen av sin styrmor men väl av Siris mor, 
som han sedan kom mycket väl överens med, inte minst under de 11 år hon bodde 
hos Johan och hans hustru i Stockholm. 

Fästmön Siri var självförsörjande och arbetade som uppskattad och duktig för
säljerska på Margarinbolaget i Östersund. Då Johan och hon gifte sig 1930 var det 
fråga om att Siri skulle få sluta. Hon fick dock stanna kvar tills hon blev med barn. 
Senare ångrade man sig på Margarinbolaget att man avskedat henne, då hon tog 
anställning hos en annan margarinagent. Johan och Siri torde vara ett av de tidi
ga te exemplen i Östersund på att äkta makar båda förvärvsarbetade. Tack vare 
detta kunde de höja sin levnadsstandard och t o m en tid hålla sig bil, visserligen 
en begagnad sådan, en s k T-Ford. Den byttes dock 1933 mot en radioapparat. 

En av Johan Lindqvists närmaste vänner under östersundstiden och även sena
re var Nisse Lundgren. Vänskapen torde ha inletts o. 1925 , då Lundgren arbetade 
som frisör hos en släkting, vars affär han senare övertog. De hade mycket gemen
samt, utom yrket, även politiken och nykterhetsarbetet. Någon idrottsman i 
egentlig mening var J. L. inte. Han spelade dock en del korporationsfotboll och 
åkte ganska mycket skidor. 

Att Johan Lindqvist blev frisörarbetarnas förbundskassör berodde enligt ho
nom själv på, att det inte fanns någon annan att ta till. Den förutvarande kassören 
måste avgå till följd av trassliga affärer. J. L. blev tydligen mycket uppskattad som 
kassör och ledamot av förbundsrådet. Inte minst kom uppskattningen till uttryck 
vid de årsjubileer han firade: 50 , 60 år osv. Vid det sista tillfället avgick han 1958. 
I Stockholm var J. L. verksam i ett stort antal organisationer utöver frisörarbetar
nas och har haft många uppdrag, t ex som nämndeman i 20 år, som kyrkofullmäk
tig och medlem av kyrkorådet i S:t Görans församling. Efter sin pensionering som 
förbundskassör var han ett antal år halvtidsanställd som kyrkokassör, och han 
medverkade aktivt vid ombyggnaden av S:t Görans kyrka. Bland övriga organisa
tioner som han var verksam inom i Stockholm kan nämnas: SAP, IOGT, RFSU, 
RESO o. Tempel riddarorden. J. L. hade en hobby, som kanske är lite ovanlig. 
Han lärde sig att trolla och var en lång tid ordf. i Svensk Magisk Cirkel. Han var 
även en ivrig schackspelare. 

Johan Lindqvist bor nu sedan hustruns död 1981 på ett bostadshotell för pensio
närer i Stockholm. Det enda barnet, dottern Anna Lena, g. Skoglundh, är admi
nistrativ direktör inom Stockholms socialförvaltning. Som framgår av ett band, 
inspelat av dottern och som till stor del ligger till grund för denna framställning, är 
J. L:s intellekt trots hans 86 år klart, hans minne gott och hans framställningsför
måga påfallande god. (Johan Lindqvist avled 17/71984 .)
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Några minnen från uppväxttiden 
i det gamla Odenslund 

Olle Lund berättar 
Inledning och bearbetning av Hans Jacobsson 

För något år sedan fick jag tillfälle att läsa frisörmästaren Olle Lunds omfattande 
och i många avseenden intressanta minnen, färdigskrivna i maj 1963. Värdet av 
dem har avsevärt förhöjts genom ett innehållsrikt register, utarbetat av den nyli
gen bortgångne komministern Erik Lindgren, en gammal vän till Olle Lund. 

Materialet i Olle Lunds Minnen skulle kunna ligga till grund för flera artiklar i 
Gamla Östersunds årsskrifter eller annorstädes. Här publiceras till en början nå
gra minnen från 0. L:s uppväxtår i det gamla Odenslund. Först dock en del bio
grafiska uppgifter. 

Olle Lund föddes 13/8 1894 på en gård i Hårdänge, då tillhörande Brunflo sock
en. Senare har gården _gått under namnet "O1.Pers i Odensäng", numera (sedan 
19 18) är det en del av Ostersund. Fadern var snickaren Abraham Persson Lund. 
Innan han blev snickare var han en tid soldat vid Revsunds kompani av Jämtlands 
fältjägare. Namnet Lund tog han från gården Lund i Brunflo, hans förfäders gård. 
Hans farmor, Ingrid Abrahamsdotter, var född på den gården, dotter till Abra
ham Olsson i Lund. Farfadern till Abraham Lund var Per Pettersson, född i Öster
götland 1 793. Han kom till Jämtland som mönsterskrivare på Fältjägarna. Abra
ham Lunds far, alltså Olle Lunds farfar, Per Gustav Pettersson, föddes 1820. Ab
raham Lund var gift med Karolina Åström, f 1868 d 1905. 

En kort tid efter Olle Lunds födelse flyttade familjen till det ställe under gården 
Lund i Brunflo, som Abraham Lund köpt. Där hade man ett litet jordbruk, men 
år 1898 flyttade man tillbaka till Hårdänge, där familjen bodde i den s k lillbygg
naden. 

Bonde på Hårdänge var då ännu Olov Persson alias "Ol Persa i Odensäng". 
Han kom som dräng till gården efter att förut ha varit arrendator på Lugnet, nu 
beläget inom I 5:s område. Husmor på gården var Magda Karlsson, änka efter 
Karl Olov Jönsson, med vilken hon hade 5 barn: Johannes, Karl, Kristin, Sigrid 
och Emma. Med sin nye make 01. Persson fick hon två söner, Olle och Erik, samt 
dottern Greta. 

Johannes gifte sig med en piga på gården och for 1909 med henne till Kanada. 
De fick tillsammans 16 barn. Vid ett besök i Odenslund c:a 35 år senare visade han 
ett foto på "släkta", samlad på drottning Victorias dag (Kanadas nationaldag), 
uppvisande 37 personer. 

Karl är den kände Karl Karlsson i Odensäng, på sin tid en framstående kreatur
suppfödare och framförallt känd i travarkretsar för sitt arbete med att förädla den 
nordsvenska hästen. Han drev jordbruk på gården i Hårdänge, tills staden inköp
te marken, som styckades till tomter, där bl a kvarteret Björktrasten tillkom. 

Emma, yngsta dottern i första äktenskapet, levde 1963 ännu kvar på gården, 
som blivit ett slags kulturminne. (Död 93-årig 15/2 1984). 

Av barnen i andra giftet blev Olle, som tog namnet Tallmo, byråinspektör i 
AMS, och Greta, g. Forsberg, lärarinna i Göteborg. 
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Olle Lund, ungdomsporträll. Olle Lund på äldre dagar. 

Från O1-Pers-gården i Hårdänge har Olle Lund sina ljusaste barndomsminnen. 
"Där levde vi på sommaren livet på en lantgård." - "På våren var det också härligt 
att få bevittna hur flyttfåglarna kom: stararna som byggde bo i knutarna på stor
byggnaden, kajorna, som hade sina bon i ett par aspar, som stod skiltvakter vid in
gången till gården, tranorna, som flög i plog rätt över gården på sin färd norröver, 
och när ladusvalorna sökte sina bon under takskägget, var sommaren kommen." 

På OJ-Pers-gården bodde Lunds till 1903, då Olles far köpte en tomt i Tottänge 
och byggde en stuga där. Det var på körsnär Holmqvists forna fäbodmark och 
tomten köptes av körsnär Anton Staverfelt. I Holmqvists gamla fäbodstuga bodde 
på den tiden en västgöte Josef Johansson. Han arbetade åt Staverfelt, som då ägde 
gården, bröt stubbar och odlade jorden med korp, skyffel och flåhacka. "Som
martid gick han upp klockan 2 på natten, och när andra gick till sitt arbete var han 
färdig att gå hem och äta middag. Det var en riktig krutgubbe, som ibland tog sig 
en supmånad, åkte fast för polisen och fick fyll böter." 

En gång då fjärdingsmannen kom för att utkräva böterna och frågade efter Jo
sef Johansson, svarade denne, att han inte var hemma. "Var kan jag träffa honom 
då?" - "Han sitter väl hos Lindbloms eller Billmarkens, fyllsvinet där." - Så små
ningom, efter flera besök, hade fjärdingsmannen fått reda vem som var Josef Jo
hansson, så då var det bara att betala. 

En tid bodde Josef tillsammans med 0. A. Gärclin från Ytterån, som började 
med ett tegelbruk i Tottänge. Gärdins var religiösa, och fru Gärdin tog en gång 
och gömde en halv liter brännvin för Josef. När hon så skulle laga mat, så var stek
pannan försvunnen. När hon talade med Josef om den försvunna stekpannan, sa
de han: "Det var ju konstigt att pannan skulle försvinna, men hon är kanske ute 
och letar efter halvlitern." Fru Gärdin förstod vinken och både halvlitern och 
stekpannan återställdes. 
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Utom tegelbruket hade Gärdins en sågbänk, där man sågade timmer. Olle 
Lunds bror Ville och Julle Gärdin var just sysselsatta med att ordna något som ej 
var som det skulle med sågen, då Josef kom dit och utan att tänka sig för lade han
den över stocken, då sågtrissan fortf. snurrade. Han fick då ett djupt sår i handen. 
Hans enda kommentar var: "Ho va vass, ho!" 

I trakten bodde en vedgubbe vid namn Wallin. Han hade ett ganska långt svart 
skägg och gick alltid och "jummade", som om han tuggade tuggummi. "Alla trod
de att han var fattig, så han blev bjuden på mat och kaffe, när han kom för att hug
ga ved. Han hade en otrolig förmåga att arbeta, och jag kommer särskilt ihåg en 
gång, när han högg ved åt grosshandlare 0. A. Byström på Storgatan 29, där rak
stugan var belägen, i vilken jag var anställd. Han stod ute på gården och högg ved, 
och han arbetade som en maskin. När han var färdig med vedhuggningen, stod 
han upp till midjan i småved. Han hade ej haft tid att flytta på sig eller kasta undan 
veden." 

"Sina helger tillbringade Wall in i Marieby i sina föräldrars gamla stuga. Annars 
bodde han hos Gärdins på Tottänge tegelbruk och delade då rum med Olle och 
Julle Gärdin. När han på söndagskvällen kom från Marieby, hade han med sig en 
5-kilos karamellburk fylld med havregrynsgröt, hård och fast. Han välvde upp
gröten på en tallrik, så att den stod där som en pelare. När han kom hem på kväl
len, skar han en skiva av gröten, lämplig som dagsranson, så att gröten skulle
räcka under hela veckan. Så köpte han en liter mjölk, som väl då kostade 10-15
öre, och så åt han gröten som en brödkaka och sköljde ner den med mjölken. Det
var hans omkostnader för föda under dagen. Annars levde han på vad han blev
bjuden."

"Så småningom flyttade Wallin från Gärdins och bodde sedan i huset ovanför 
mitt föräldrahem, där Englund och Kjelssons fabrik nu är belägen. Jag brukade 
gå upp och klippa håret på honom. Det blev då riktiga fåror i smutsen på hårbott
nen av kammen, och när jag klippt honom färdig, fanns det knappast några pinnar 
kvar i kammen." 

"Min mor kom upp till honom en dag. Då hade han huggit sig i handen i den 
tjocka muskel, som sitter på tummens insida, och där satt han och hade synål och 
tråd och höll på att sy ihop såret. Han hade sytt ett par stygn, ungefär som det sko
makarna kallar för lask-söm. Mor blev förvånad naturligtvis och bad honom gå till 
lasarettet för att få såret omsett. Han vägrade. Hon hjälpte honom att göra rent 
såret, och det läkte ihop trots allt." 

"En gång blev han sjuk, fick något åt magen och skulle till lasarettet. Mor skulle 
rusta ut honom för färden dit, men hans skjorta var svart av smuts. Den enda by
tesskjortan var grå av smuts. När hon kom till lasarettet för att hälsa på honom, 
kunde hon ej se honom, men det satt en vithårig gubbe i en säng och ropade på 
henne, och det var Wallin som hade blivit tvättad, och då var den annars svarte vit 
i hår och skägg." Han dog på lasarettet, på grund av att tarmarna "brunnit ihop" 
av brist på lagad mat. När han var död fann man hos honom en stor kista full med 
skjortor, lakan etc, som legat och gulnat. "Och vidare hade han 37.000 kr på ban
ken." 

"Familjen Gärdin hade två hemmavarande söner som arbetade på tegelbruket. 
Den äldste Olle öppnade senare ett glasmästeri, som numera drives av hans svå
ger Anders Svensson. Olle var en mycket stark och spänstig man och otaliga var 
hans bravader i slagsmål, som på den tiden förekom på nästan alla danser. Det var 
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inga långa funderingar, om han kom i bråk med någon, det var en bläng och en 
svälj, och sedan small det. Jag tror dock att han alltid skilde sig med hedern från 
företaget." 

"Jag kom ihåg en gång, sedan han öppnat glasmästeri, att han kom gående på 
Storgatan med en glasruta, en s k storruta, under armen. Då kom en häst skenan
de, när Olle befann sig ungefär vid urmakare Frimans affär. Han sprang fram och 
fick tag i tyglarna och styrde hästen mot väggen på Levins konditori, där det blev 
stopp för hästens framfart. Olle hade fortf. sin glasruta under armen, hel som för
ut. Emellertid råkade borgmästare Olsen passera och började klandra Olle för att 
han varit så dumdristig, men det skulle han inte ha gjort, för då tände det och Olle 
skrädde inte orden." 

"Den yngre sonen Julius, eller som han kallades Julle, var en av mina bästa 
barndoms- och ungdomsvänner, och otaliga är de äventyr vi upplevde tillsam
mans. Aldrig kan jag glömma alla nätter vi tillbringade vid tegelugnen, när det 
brändes tegel. Hos Staverfelts hade han fått en stor låda, som de på den tiden om
fångsrika damhattarna hade varit förpackade i. Den lådan kläddes med en gam
mal fårskinnsfäll, och när man kommit så långt i tegelbränningen, att ugnarna var 
öppnade, hade vi det skönt i lådan, även om det var 40 gr. kallt. Det var bättre än 
att ligga vid en nying. Vi kokade kaffe, pratade och planerade." 

"På tegelbruket höll vi till mest varje dag, och jag minns hur tegelslagarna tog 
fast oss för att 'tvätta håret' på oss, som de sa. De ställde oss på huvudet i lergro
pen och smorde in oss med lerslam. Sedan när man var mera vuxen var man med 
och bar tegel. - Vi hade kr I :50 om dagen för detta arbete, och det var rätt bra be
talt för en pojke på den tiden." 

"Det var två andra pojkar som var med om att bära tegel: Thure Roslund, son 
till en lokförare, och Effe Magnusson, även han son till en järnvägare och seder
mera redaktör för ÖP. Effe hade fått för sig, att de skulle ha mera betalt, och över
talade Thure, att de skulle strejka, men när Thure kom hem, så fick han order av 
sin far att återgå till arbetet, med andra ord att bli strejkbrytare. Så slutade den 
strejken, den förmodligen enda gången Effe Magnusson försökte ordna en 
strejk." 

"Medan vi ännu bodde hos Ol-Pers i Hårdänge, började jag min skolgång. Det 
var på hösten 1901, och den första tiden gick jag i skola i det s k gamla tingshuset 
i Odenslund, d v s f d Änge gård. Marken där var fram till 1840-talet min farmors
fars mark, som han ägde till o. 1845, då den gick ifrån honom, därför att han skri
vit borgen åt en krögare Thalen, som gjorde konkurs. Sedan kom marken över till 
en handlande Wikström, som lät bygga gården och hade brännvinsbränneri där, 
som senare blev Änge bryggeri. Han hade dessutom smedja, tegelbruk och stort 
jordbruk, och det sägs att Odenslunds gamla skola var gårdens ladugård. Jorden 
var utmark till hemmanet Odensala nr 5." 

"Ifrån Hårdänge och till skolan i f d tingshuset fanns det ingen väg, utan vi fick 
vintertid pulsa i snön upp till Tottänge och sedan var det någorlunda väg därifrån 
och fram till skolan." 

"Som lärarinna hade jag först Margareta Andersson, sedan Agda Rappe, så Ka
rin Danielsson, som jag hade nöjet att uppvakta på hennes SO-årsdag. Sedan hade 
jag Ellen Söderberg, senare gift med grosshandl. Åsman, så Selma Andersson och 
sist av alla, men mest vördad, Richard R. Verklund, som dog för många år sedan 
som dövstumslärare i Forsa i Hälsingland." 
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Den Lundska gården i Tottänge, Odensalagatan 31. Vid familjens ko Olle Lunds styvmor 
Augusta och hans syster Helena, nu 84 år. 

"Yerklund var en hedersman. Kanske har jag de bästa minnen efter honom, 
därför att när min mor dog den 2 okt. 1905, så hade vi ej så gott ställt hemma. utan 
jag fick vara hemma och sköta huset och en bror, som var 8 månader när mor läm
nade oss. Jag var 11 år då och det är kanske förståeligt. att det blev som det blev 
med hushållsarbetet. Jag minns särskilt en gång, när jag varit ute och lekt med mi
na kamrater och glömt att jag skulle koka potatis tills far kom hem. Det var hög 
tid att göra upp eld i spisen, skala och sätta på potatisen och få den kokt. När jag 
äntligen fått på potatisen, knäppte jag mina händer och bad: 'Käre Gud, låt pota
tisen koka innan far kommer!' Far var nämligen mycket fordrande, i synnerhet då 
det gällde mig. Potatisen hann ej koka färdigt. men jag förklarade dröjsmålet med 
att jag inte fick det att brinna i spisen." 

"Alltså var jag både hushållerska och barnjungfru och skulle därtill sköta mitt 
skolarbete och mina läxor. Läxorna kom kamraterna till mig med, eftersom jag 
ofta måste vara borta från skolan. Jag tror att antalet frånvarodagar i klasserna 5 
och 6 övervägde antalet närvarodagar, men jag fick ändå ett skapligt avgångsbe
tyg, om det berodde på min egen förmåga eller på Richard Yerklunds välvilja, 
kan jag inte yttra mig om." 

"Nedanför gamla tingshuset, f d Änge gård, fanns bl a en rund bassäng, ett 
minne av en fontän, som fanns där på Ostermans och Lö1•e11adlers tid. På vintern 
frös vattnet i den. När våren kom och det började smälta. bildades en isskiva som 
flöt på vattnet. Den runda isskivan blev vår 'karusell'. Tänk er fullt av ungar vid 
bassängkanten och vi, några stycken pojkar, på isskivan, som vi drog runt med 
händerna. Vattnet stänkte så vi blev genomblöta!" 

"Det år jag fyllde 13 år, alltså 1907, bodde min farfar på Brunflo ålderdoms-
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hem i Oden ala i den sk  Holmqvistska gården och där var en änkefru Augusta 
Jonsson föreståndarinna. Vår far, som inte tidigare visat tort intresse för sin fa
der, Per Gustaf Pettersson, fick plötsligt för sig att han skulle gå och hälsa på far
far, och det upprepades. Så fort han kom hem på lördagarna, tog han av sig var
dagshabiten och på med nykostymen och stärkkragen och sedan iväg. Ja, det kun
de t o m hända att han gick mitt i veckan för att höra efter hur farfar hade det. Vi 
började lägga ihop plus och minus och kom till resultatet, att gubben förälskat sig 
i föreståndarinnan på ålderdomshemmet. Jag för min del var glad att få slippa hus
hållsarbetet, men min bror Pelle, som jobbade på Jämtlands-Kuriren som typo
graflärling, var inte så trakterad att få en styvmor." 

"Genom giftermålet utökades vår familj kraftigt, da A11g11s1a Jomson hade 4 
barn i sitt föregående äktenskap: Gärda, äldst, Ville, därnäst i samma alder som 
jag, Kalle och den yngsta Ester. Vi var ocksa 4 barn: min bror Pelle äldst, sa jag, 
min sy ter Helena och min bror Albert, den yngste, född pa dagen 8 månader in
nan min mor dog. Tillsammans alltså 8 barn!'" 

"'Min styvbror Ville och jag hängde alltid ihop som ler och langhalm. är vi var 
springpojkar, så frågade manga, om vi var bröder, vilket vi jakade till. Trots att 
jag hade 4 styvsyskon, så har jag aldrig räknat dem som sadana utan som riktiga 
syskon. Även min styvmor sag jag aldrig som styvmor utan som en riktig mor. Det 
var en prima människa. Vi kom alltid bra överens och trivdes tillsammans. Jag är 
glad att jag fick tacka henne för vad hon gjort för mig, när hon låg på sitt yttersta 
efter ett slaganfall. Hon, å sin sida, sade, att du har alltid varit snäll, du Olle." 

"En tid efter det att min far gift om sig hände det en dag pa hösten, att jag var 
sysselsatt med att ta upp potatis. är min bror kom hem fran Jämtlands Kuriren, 
hojtade jag till honom: 'Har du sett om det finns något jobb?' - 'Ja', sa han, 'P. M. 
Nilsson annonserar efter en tvålpojke'. Jag upp från potatislandet, på med stärk
krage och iväg till staden, närmare bestämt till Storgatan 29, där frisörmästare P. 
M. Nilsson da hade sin rakstuga. Efter ett kort samtal var jag anställd för mat och
kläder i lön. Sa började min barberarverksamhet, men det är ett annat kapitel."

Några minnesbilder från det gamla Odensvik 

Av Axel Lundin 

Nedan publiceras en kort men sak rik beskrivning av gamla Odensvik, gjord av f. 
frisörmä ·taren Axel Lundin, Östersund. 

Axel Lundin är son till snickaren Anders L1111di11, född i Leksand 1862. I sin 
ungdom utvandrade denne till Jämtland. Tillsammans med en kamrat reste han 
från Dalarna norrut genom Härjedalen med häst och släde. Uppe i Jämtland ar
betade han som byggnadssnickare både på landsbygden och i Östersund. Sin 
värnplikt fullgjorde han på Frö ö läger. Bland byggnader som han varit med om 
att uppföra kan nämnas Goodtemplarhuset på 1880-talet samt tillbyggnaden av 
tredje våningen pa Södra skolan l916. 

Omkring sekelskiftet bodde han med sin hustru Hanna, född i Ljusdal 1873, i 
Slandrom. Hustrun var av gammal mjölnarsläkt fran Värmland. Hennes föräldrar 
utvandrade till Jämtland och fadern hade kvarnar bl a i Högbroforsen och i Al
sen. 
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Axel Lundin 

Anders Lundin var till sin bortgång 1930 under de senaste åren anställd som 
snickare vid ångbryggeriet i Östersund. 

"Odensl'ik är en gammal stadsdel som numera är inlemmad i stadsdelen Söder 
i Östersund. Den är ganska okänd för senare generationer. 

När det gäller ursprunget så kan berättas att den är avstyckad från Marielunds 
ägor i slutet av 1800-talet och med 1904 fastställd gatuplanering. 

Nybyggarna i Odensvik var till 80 % järnvägare, som med den tidens mått mätt 
hade en säker om ock liten inkomst. Att de slog sig ned i Odensvik berodde till en 
del på närheten till arbetsplatsen. 

Undertecknad, född 24/2 1907, flyttade samma år med föräldrar och syskon till 
Odensvik, där vi köpte stället Odensviksvägen 14 på 2.700 kvm för 2.500 kr, nr 
723 på kartan. Där går nu Rådhusgatan rätt igenom vår tomt, som är helt utplånad 
av tidens utveckling. 

På den tiden fick man i Oden svik ha både kor, grisar och höns,vilket var till stor 
hjälp i synnerhet under första världskrigets matbrist. 

Mellan Brunflovägen och nuv. Bangårdsgatan fram till Gränsgatan fanns ingen 
bebyggelse. Stadens åkare och flera firmor, såsom Solbergs slakteri, Ångbrygge
riet, Robert Fresks, Lundemos m fl, hade före bilismen alla hästar och odlade sin 
gröda för hästarna där. Med alla lador som fanns där var det ett kärt tillhåll för 
Odensviksungarna, särskilt på våren när skidföret tagit slut och det var i skarven 
till barmark. 

År 1914 fick vi i Odensvik el-lyse med luftledningar och järnstativ på taken att 
uppbära dem. År 1920 fick vi gatubelysning med 17 lampor och med strömbrytare 
på varje stolpe, där närmast boende skötte om tändning och släckning. Någon 
åverkan på lampor och strömbrytare förekom aldrig. 

Fjärdingsman Per Sjöberg, som bodde uppe vid Brunflovägen, var vår brevbä
rare, men all post lades i en stor brevlåda vid Sjöbergs grindstolpe, dit alla Odens-
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Snickaren Anders Lundins gård Odensviksvägen 14 år 1917. På bron: Anders Lundin och 
hustrun Hanna med sonen Gunnar i knät samt fr v barnen John, Rut, Vilhelm o. Axel. 

viksbor fick gå och se om de hade någon post. Det blev manga onödiga promena
der. 

Men som en protest sprängdes post ladan i luften en valborgsmässoafton under 
första världskriget, med påföljd att alla satte upp brevlådor på sina grindstolpar, 
med bättre service fran posten. 

Sjöbergs byggde da sitt stora trcvaningshus, där fru Kristcnsson öppnade ett 
kafe, som blev målet för många stadsbor pa söndagspromcnader. I den mindre 
byggnaden mot Brunflovägcn hade hand!. Molandcr filial. en affär med snudd på 
lanthandel. Där fanns t ex tyger, och porslin samt mjölk och specerier. Där stod 
även stor tunna med salt norsk fetsill samt fat med sapa, grovsalt och naturligtvis, 
före cl-lysets tid, fotogen. 

En s k B-skola med första och andra klass låg på övre sidan av Brunflovägen 
upp emot skogen och gränsade till Gunnarssons repslageri. Vår fröken Hildur 
Nordbrandt var en sträng lärarinna, för vilken örfilarna satt löst. Hon körde hårt 
med undervisningen, i synnerhet med multiplikationstabellen, som alla kunde 
som ett rinnande vatten efter andra klass. När vi började i trean, fick vi gå till sko
lan i Odenslund. 

I skogen ovanför Odcnsviks-skolan hade P. A. Land by sin k rutkällare på säkert 
avstånd från staden. Likalede fanns tva fotogenkällare i närheten av nuv. Travar
vägcn, där detaljhandlarna i Ö tersund kunde hämta sin fotogen, men fotogen
källarna övergavs, när cl-lyset kom mer och mer. 

Vid nuv. travbanan hade Julius Holmcr, ägare av Mariclund, en sag med stort 
virkesupplag. Där fanns mycket sagspan, så vi kunde sätta upp en boxningsring 
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Ungdomstävlingar på Hofva/len 1921: stående fr v Nisse Jansson, Ivar Widen, Folke Sval
stedt, Axel L,undin, Nisse karlsson. Sittande: Bertil Larsson. I bakgrunden: Oskar Bergman 
o. Gunnar Osterholm.

där med mjukt underlag, inspirerade av dåtidens boxningsidoler Dempsey och 
Carpentier. Boxningen var mycket populär i Östersund i början av 1920-talet. 

När jag i november 1920 började som frisörlärling på Standard Herrfrisering i 
Östersund, I 3 år gammal, var lönen 12 kr i veckan och arbetstiden från kl 8.30 till 
kl 19.00, på lördagar till kl 20.00. 

Det var lång väg att gå till frisersalongen i staden på morgnarna särskilt i vinter
mörker och med dåligt plogade vägar. Odensviksvägen fick vi skotta själva var 
och en, men på Brunflovägen kördes en träplog, dragen av hästar. På sommaren 
var träplogen upprest mot en tall nedanför nuv. Katrinelundsparken. 

På hösten I 922 fick K. E. Bohman och O. A. Andersson tillstånd att bedriva re
gelbunden personbefordran med buss på sträckan Odensvik - Östersund-Öhnet 
på Frösön. Två bussar sattes in i trafiken, med avgång en gång i timmen. Ändsta
tioner var vid Frösö sjukhus grindar och vid Odensviksvägens mynning i Brunflo
vägen. Det hände att jag någon gång tog bussen till stan, men på vintern åkte jag 
ofta skidor till jobbet. 

Vi odensviksungdomar var ju ofta ganska isolerade från stan, varför vi levde i 
en värld för oss själva, men det var ändå en mycket rolig sådan. På sommaren var 
det indianliv i stor skala i skogarna öster om Brunflovägen, och på hösten, när det 
frös på, gick vi till Lillsjön och spelade bandy. På vintern var det skidåkning med 
Småbodarna som mål. 

År 1919 bildade vi Odensviks [F med bara juniorer. Samma år spelade vi vår 
första fotbollsmatch på Hofvallen mot IFK:s juniorer. Vår träning skötte vi på 
slaktaren Solbergs vretlotter, när höet var slaget. Annars måste vi gå till Björk
backa, där det fanns en fotbollsplan. 
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Arsmötet 1983 

Årsmötet 1983 fick en något annorlunda utformning än annars, beroende på att 
Föreningen Gamla Östersund söndagen den 23 okt. 1983 firade sitt 60-årsjubile
um. Det egentliga årsmötet ägde rum i stadsfullmäktiges f d sammanträdeslokal i 
Rådhuset redan med början kl 15.00. C:a 170 medlemmar trängdes i den spräng
fyllda lokalen. Sedan de närvarande med samtliga hedersledamöter i spetsen häl
sats välkomna, uppropadcs och välkomnades ett antal av 25 nya medlemmar. 

Efter den sedvanliga parentationen över de sedan förra årsmötet avlidna med
lemmarna skett, började så förhandlingarna. I årsberättelsen, uppläst av sekr. 
Sven-Erik Tornving, redovisades en omfattande verksamhet, bl a att museet hål
lits öppet under sommaren med hjälp av huvudsakligen föreningens medlemmar, 
under organisation av Rolf Trehn, varvid 750 besökare räknades in. Antalet gå
vor till föreningen var liksom förr om åren stort. (Se särskild redovisning!) 

De följande ordförande-, styrelse- och revisorsvalen blev genomgående omval 
med undantag av att styrelseledamoten och intendenten Nils Uhlin på grund av 
sjukdom måst be att bli befriad från sina uppdrag. Då man inte lyckats få fram en 
ny intendent, vakansställdes en suppleantplats i styrelsen, sedan suppleanten och 
klubbmästaren Gunnar Nilsson uppflyttats till ordinarie styrelseledamot. Styrel
sen fick i uppdrag att under året snarast möjligt utse en ny intendent. 

För sitt hängivna och så länge hälsan bestod oförtröttliga arbete som intendent 
med passning av expedition etc nära nog dagligen belönades Nils Uhlin med att 
kallas till hedersledamot. 

När det gällde att fastställa årsavgiften förelåg två förslag, dels styrelsens att av
giften för nästa år oförändrat skulle vara 40 kr och att den förra året påbörjade in
samlingen till årsskriftsfonden skulle fortsätta, dels ett förslag från Nils H. Lund
gren, att årsavgiften skulle höjas till 50 kr. Styrelsens förslag antogs. 

Så var det då tid för major Lennart Westerbergs föredrag om Öslersund som mi
litärstad. Det var säkerligen med stor förväntan, som detta föredrag av Jämtlands 
främste militärhistoriker motsågs, och förväntningarna kom sannerligen inte på 
skam. 

Lennart Westerberg började med att läsa en dikt av Nils Magnus Folcke, som 
återgav stämningen i en militärstad. Visserligen återfinns vissa skanstecken på 
äldre kartor ( från 1676 o. 1770) vid platsen för det gamla färjestället resp. brofäs
tet Östersund, men någon militär avsikt hade man nog inte med stadens grundan
de. 

De första militärerna, som flyttade in i staden, var pensionerade sådana, som 
måst lämna sina boställen samt ett par militärpostmästare som Lucander och 
Charlier. Även en del militärmusiker slog sig mer eller mindre varaktigt ned i sta
den. I detta sammanhang berättade Westerberg den sorglustiga historien om hur 
den kärlekskranke oboisten Fröhling fastnade i madam Wattsröms skorsten en 
februarinatt 1812. 

En verklig militärstad blev Östersund dock först i och genom Norrlands artill
eriregementes inflyttning 1893, alltså för nu 90 år sedan. Redan på 1870-talet hade 
det varit tal om ett nytt norrländskt artilleri och en artilleridivision var en tid för
lagd i Härnösand. Emellertid ansågs förläggningsorten alltför riskabel med hän-
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syn till hotet från öster och inte lämplig för förläggning av ett utbyggt regemente. 
Ostersund borde i detta avseende ha ett mycket bättre läge. Efter diverse över
läggningar och beslut hit och dit sattes kasernbygget i Östersund i gång 1890. Ar
kitekt var Erik Josephson, tillhörig elen bekanta kultursläkten Josephson, inkom
men i Sverige o. 1780 och med t ex målaren Ernst Josephson, professorn m m 
Ragnar Josephson och skådespelaren Erland Josephson som mest kända med
lemmar. 

Erik Josephsons ritningar avsåg i första hand ett kanslihus och två kaserner. Sti
len kan närmast betecknas som vasarenässans, och speciellt kanslihuset är utan 
tvivel en av Östersunds vackraste byggnader. Den 28/9 1893 inflyttade efter delvis 
mödosamma transporter från bl a Härnösand och Stockholm 4 batterier. Senare 
utökades regementet till 6 batterier och då byggdes ytterligare en kasern. 

När Jämtlands häst jägarkår skulle utvidgas till Norrlands dragonregemente var 
det fråga om att även det regementet skulle förläggas till Östersund, men som be
kant var det Umeå som 1894 vann dragkampen om det. I samband med inflytt
ningen elit förvandlades det från en inclelt kår till ett värvat regemente. 

När det gällde Jämtlands fältjägarregemente (I 23, nuv. I 5), så hade det redan 
före 1911 en tid sin regementsexpedition i staden. Att Fältjägarnas inflyttning 
från Frösö läger till staden blev aktuell berodde bl a på att det vid de 240 utbild
ningsdagarnas tillkomst 1901 blev aktuellt med vinterutbildning och att baracker
na på Frösön inte var lämpliga för vinterförläggning. Dessutom fanns det önske
mål från befälet att få bosätta sig i staden. När det gällde tilldelning av mark till ka
sernområde för I 23, så var staden till en början synnerligen snål med att upplåta 
sådan. Det antyddes då att man skulle kunna förlägga regementet till Bräcke! Så 
småningom löstes dock markfrågan, och kasernerna kunde börja byggas, även 
denna gång med Erik Josephson som arkitekt, men byggnaderna utformades i en 
annan stil. En del byggnader flyttades till staden från Frösö läger och även det s k 
Spannmålsmagasinet på Frösön, en tid härbärgerancle stadens teater, revs och 
återuppbyggdes på kasernområdet som förrådsbyggnad. För flyttningen av mate
riel från Frösön användes för första gången i Östersund lastbil, men det tog 4 da
gar för den att ta sig ut till Frösön. Vid ett tillfälle måste den dras av två hästar! 

Kasernerna stod färdiga för inflyttning omkring årsskiftet 1910-1911. År 1912 
var dansbanan färdigställd och 1913 exercishuset. År 1917 tillkom så soldathem
met. Inom området skedde plantering av en mängd "rara" buskar och växter, nu 
mestadels försvunna. 

Föredragshållaren, som växt upp innanför I 23:s (I 5:s) kaserngrindar, där fa
miljen hade bostad, sade att det var en intressant men hård miljö att växa upp i. 
Beträffande manstukten inom regementet, så berättade han, hur det gick till, då 
en gång en fältjägarbeväring gjort sig skyldig till minst sagt olämpligt uppförande 
i samband med spritförtäring. Då vederbörande hade lyckats smita in utan att bli 
upptäckt, ställde regementschefen Beskow upp regementet för att ev. få fast den 
skyldige. I studentbataljonen borde han inte finnas men väl i majoren Pousettes 
bataljon av vanliga värnpliktig_a. Då ingen anmälde sig, gjorde Pou ette honnör 
och yttrade ungefär följande: Overste! Huruvida vederbörande befinner sig i min 
bataljon är osäkert, men säkert är att han befinner i överstens regemente! 

Efter att även bland mycket annat ha behandlat förclelningsgstaben och Norr
lands ingenjörkår, om vilken det fanns planer att även den skulle förläggas till Ös
tersund men av vilken det eg. bara blev förråd, och efter att ha kortfattat skisserat 
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framtiden med Armens Tekniska Skola re p. Förvaltningsskola liksom den nya 
bcfälsordningen och försöket med den nya Östersunds armcorganisation, slutade 
Lennart Westerberg sitt synnerligen intressanta och innehallsrika föredrag, illu
strerat med en del belysande bilder. 

Klockan var då c:a 17. Kl 18.00 skulle festen med damer gå av stapeln i den nya 
militärrestaurangen på A 4:s kasernområde. C:a :rw personer hade anmält sig, 
langt flera än arrangörerna hade beräknat. varför det blev trangt om utrymmet 
och serveringen drog ut pa tiden. Hade inte nagra av föreningens styrelseledamö
ter skickligt ställt upp som extra servitörer, hade själva maltidcn dragit ut ännu 
längre. Talen, som var välgörande korta, hade ingen skuld i detta avseende. Se
dan föreningens ordförande kort motiverat 60-arsfirandct och hälsat välkommen, 
gratulerades föreningen i mycket trevliga och v�il framförda anföranden av K vinn
liga Föreningen Gamla Östersunds ordf. Bojan Eriksson och av Östersunds kom
munalrad ils Ericsson. Den sistnämnde övcl�imnadc som gava till föreningen en 
bandspelare. 

Den nya flotta och fräscha restaurangen och s�irskilt dess sällskapsrum tilltalade 
i hög grad föreningens medlemmar och gäster. Stämningen med allsang var hög 
och dansen tråcldes ivrigt till "levande'" musik fram mot smatimmarna. 

Ars berättelse 
Styrelsen för Föreningen amla Östersund far härmed avge följande redogörelse 
för verksamhetsåret 1982-1983. 
Styrelsen har under årel haji följande sa,1111u111sii1111ing: 
Lars Herlitz, ordförande 
Bengt Pålstam, vice ordförande 
Sven-Ivar ordin, skattmästarc 
Nils Uhlin, intendent 
Hans Jacobsson, redaktör 
Lennart Westerberg, bitr. redaktör 
Sven-Erik Tornving, sekreterare 
S11pplea111er: Gunnar Nilsson (klubbmästarc), Arne Eskilsson, Olof Orvegårcl 
Rel'isorer: Åke Andersson, Stig illbrand 
Revisorss11pplea111er: Hadar Dahllöw, Kjell Wahlström 

Styrelsen har under verksamhetsåret hallit fem protokollförda sammanträden. 
Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt pa stadens födelsedag elen 23 okto

ber i f.d. stadsfullmäktige alen i Rådhuset. Arsmötet bevistades av 146 medlem
mar. Efter mötesförhandlingarna höll Nils H Lundgren ett livligt uppskattat an
förande över ämnet "Jag minns min ungdoms Östersund". Vid den efterföljande 
gemensamma supen på Tempcrance, som samlat ett 90-tal deltagare berättade 
tandläkaren Erik Espmark om "Tandläkare i Östersund under ett sekel". 

I anslutning till årsmötet visades i Staclsrnuseet de gåvor föreningen erhållit un
der verksamhetsåret 1981/82. 

Staclsmuseet har den 27 juni-14 augusti 1983 dagligen hallits öppet för allmän
heten. Förd besöksstatistik utvisar att antalet besökande under denna tid utgjort 
omkring 750, vilket är en icke obetydlig ökning jämfört med sommaren 1982. Un
der övrig del av året har besök av bl.a. skolklasser och en del föreningar ordnats. 
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Vakthållningen i Stadsmuscet under sommaren har till största delen kunnat ske 
med hjälp av frivilliga insatser av medlemmar. Styrelsen framför ett varmt tack till 
RolfTrehn, som burit ansvaret, samt till Allan Eklund, Rune Eklund, Kurt Jans
son, Joel Persson och Rune Wallin för goda insatser. 

I samband med årsmötet 1982 vädjade styrelsen till medlemmarna att ekon
omiskt stödja en särskilt bildad årsskriftsfond. Avsikten med denna fond är att 
även fortsättningsvis möjliggöra utgivandct av föreningens årsskrift. Tryckkost
naderna blir allt högre och styrelsen vill undvika att höja medlemsavgiften alltför 
ofta. Styrelsen framför ett varmt tack för alla bidrag som influtit till fonden, stora 
som små. 

Inför Östersunds stads 200-årsjubileum den 23 oktober 1986 utges med början 
1982 en serie om fem tallrikar med Östersundsmotiv. Utgivningen sker varje år 
till den 23 oktober i samarbete mellan föreningen och Domus, Östersund. En fol
der medföljer varje tallrik. Vid utgivandet av 1983 års tallrik har föreningen före
trätts av Lennart Edström. 

Arbetet med den s. k. "Östersunds-filmen" fran I 920-talet har genom Walter 
Fridlunds försorg fortsatt under det gångna året. Förutom tidigare redovisat bi
drag har medel ställts till förfogande även av Kvinnliga Föreningen Gamla Öster
sund, Östersunds Fabriks- och Hantverksförcning samt Jämtlands Gille. Visst re
digeringsarbete återstår innan filmen är klar för visning. 

Ett omfattande arbete har under året nedlagts av Lennart Edström för att 
bringa ordning i den stora fotonegativsamlingen som föreningen erhöll efter foto
grafen Wiktor Lundberg. Arbetet har resulterat i att ett betydande antal glasplå
tar med Östersunds-motiv kunnat utsorterats. Ett varmt tack till Lennart Ed
ström för denna insats och även till de medlemmar som vid olika tillfällen bistått 
honom. 

Föreningen har under året medverkat i den av Östersunds kommun tillsatta 
kommitten för firandet av stadens 200-årsjubileum 1986. Föreningen räknar med 
att ordna en fotoutställning i Stadsmuseet. Föreningen medverkar f.n. inom jubi
leumskommitten, förutom genom undertecknad ordförande, även genom Hans 
Jacobsson i redaktionskommitten för utgivande av fortsättningen av stadens 
historia samt genom Lennart Edström och Walter Fridlund i en arbetsgrupp för 
framtagande av historiskt material till olika grupper som förbereder jubileumsfi
randet på skilda sätt. 

Det arbete som avser uppteckning av hågkomster från Östersund har ännu ej 
avancerat, men en arbetsgrupp bestående av Bengt Pålstam och Hans Jacobsson 
har nyligen utsetts av styrelsen. 

Såsom varit fallet under föregående år har tillhandahållits bild materiel och läm
nats 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: 
Biet 7, Kyrkgatan 9 
Gästgivaren 4, Storgatan 37, lagerbyggnad 
Humlan 1, Kyrkgatan 11 
Humlan 2, Rådhusgatan 14 
Magistern 1 
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Snäckan 11, 22, 23, 24 Nedre Vattugatan och Rådhusgatan 
Verk tad kontor m.m. 

Stadsägan 1219, Gatu- och gårdshus. 

Föreningens fyrtiosjätte årsskrift utdelas vid årsmötet. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 
Under tiden 1 oktober 1982-30 september 1983 har följande medlemmar avli

dit. 
290kt 1982 
7nov 

17 nov 
13dec 
19dec 
26dec 
15 febr 
18 mars 

4april 
6april 

14maj 
18maj 
14 juli 
17 aug 
20aug 
3 sept 

1983 

Civiljägmästare Klas Gustaf Nylin 
Kommunalarbetare Verner Hansson 
BankkamrerThure Moberg 
Härad skrivare Ruben Halen 
Köpman Pontus Ericsson 
Förste kansliskrivare Carl Sehlstedt 
Komminister Erik Lindgren 
Järnvägsexpeditör Karl Erik Nilsson 
Vägdirektör Erik Lundin 
Arkitekt Sven Bertil Jansler 
Konstnär Pelle Johansson 
Köpman Gunnar Bolander 
Tidskrivare Karl Erik Westlinder 
Bank kassör Nils A Nilsson 
Telereparatör Wille Lindqvist 
Biografföreståndare Ivan Leander 

Vid föregående år möte invaldes 35 nya medlemmar i föreningen. Föreningen 
har den 1 oktober 1983 516 medlemmar. 

Betr. föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisions
berättelsen. 

Östersund den 23 oktober 1983 

Lars Herlitz Nils Uhlin Sven-Erik Tornving 

Förteckning över influtna gåvor 
Karin Andersson. Östersund 

Ebba Berndtsson, Östersund 

Kollegiekort fran studentexamenfesten pa Standard 
hotell i Östersund den 27 maj 1915 

13 häften Revykupletter fran nyårs- och sommarrevyer 
i Östersund 1918-1919. 1922. 1924. 1926-1927. 1931 
Fotografi: Scenbild från revy på 1920-talet 

Lennart Brant-Lundin. Östersund Fotografi från en basar i Östersund vid sekelskiftet 

Holger Håkansson. Ope Fotografi fran A 4 Officersboställe i östra remonthagen. 
norr om Stuguvägen. med slaktaren Josef Malmborg och 
hans familj. början av I 920-talet 

Stina Hörnfeldt, Östersund Protokollsbok I 895-1896 för Sällskapet Tomtarna 
Inramat fotografi: Avgangsklass VI Södra Folkskolan 
1904 
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Anders Lignell, Västeras 

Anton Litfeldt
. 
Östersund 

Nib H. Lundgren. Östersund 

rik Lundholm. Östersund 

Bengt Magnusson
. 
Östersund 

Bojan Melin. Östersund 

Thord Melin. Frösön 

Marit Modigh, Frösön 

Elof äs, Östersund 

Bertil Nilsson. Frösön 

Ivan Ordes dödsbo gn exekutor 
Ernst Karlsson. Östersund 

Gunnar Orrje. Stockholm 

Radio Jämtland
. 
Östersund 

Anton Svensson. Östersund 

Gunnel Trulsson. Märsta 

Bo Victor. Östersund 

Margit Dalen, Uppsala 

Diverse porträttfotografier
. 

tidningsurklipp. minnes
uppteckningar

. 
Stadgar m.m. för Välgörenhetsför

eningen Tomtarna: allt från sekelskiftet 

Inramad blyertsteckning utförd 188➔ av Carl Lignell 
.. Utsikten fran Carlslund över Östersund-Frösön ..

Jubilcumsskrift .. Logen nr 277 Breidablick 1883-1983 
..

2 panoramabilder över Östersund resp. Frösön 

2 Jubilcumsskrifter Sv. Frisörföreningen 
Avd l5H - 75 ar 
Einar Saeters bok .. I kurer-fart for XU .. Skildring frnn 
2:a viirldskriget 

2 Fotografier fran Tingsgatan 8
. 

aren 1905-1906 

Minnesalbum: .. ÖP vid 50-arsjubileet 192T 
Medlemsförteckning: .. Östersundsstudenter 1.1.1982"

Jiimtlands läns Kalender aren 1904. 1905
. 

1910

➔Ritningar - färglagda - utförda I 909 av arkitekten F. B.
Wallberg. utgörande förslag till inredning av härads
hövdingen, vaning i planerat tingshus i Östersund 

2 Turistalbum .. Det sköna Jiimtland ..
. 

tryckar 1897

I vy av Stortorget + samma bild med förslag till Radhus
byggnad utfört av arkitekt Axel R. Bergman i Stock
holm d. 17.10. 19()6 

Svenska Dagbladets söndagsbilaga den 29 j uti 1923 med 
bl.a. skisser och anteckningar av konstnären Acke 
Aslund fran en resa i Spanien 

Oljematning
. 

självporträtt av överpostiljon John Ols
son

. 
Östersund

. Gardshandlingar för fastigheten Siken 6 i Östersund

2 Fotografier: Landstingsmöte 1926 och gruppbild fran 
järnvägsmannakongress 

Kasettband: .. Gamla Östersund ..
. 

program söndagen 
d. I. 12. 1982

9 Fotografier fran skolans värld i Östersund. 800 Diapo
sitiv med hus-. gatu-

. 
konst-. miljöer i Östersund. mon

terade och förvarade i 10 st dubbelkasetter (avser kom
plettering av tidigare gava d. 23.10.1975) 

➔ Färgfotografier 40x50 cm: Förskolegrupper läsaren
1979-80. 1980-81. vid Brage Förskola i Lugnvik.
Östersund 

Placeringslista och matsedel vid middag a hotell Stan
dard i Östersund den 30 januari 1939 i anledning av 
Tingshusets invigning 

I Fotografi: Gruppbild från lektor J. E. Dalens 90-års
dag den 2 april 1915: 13 st av D:s barnbarn samlade+ 
skiss o. förteckning till ov:rnstående. 
I Fotografi. porträtt av skulptrisen Ingrid Dalen. 
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FÖRENI GE GAMLA ÖSTERSUND 

Ekonomisk sa111111ans1iillning per 1983-09-30 

Skulder och ege1 kapi1al 

Kapital ............................ . 

Kos1nader 
Årsskriften ............... .
Trycksaker och annonser 
Uppvaktningar .................. . 
Porto kostnader ................. . 
Kontorskostnader .............. . 
Årsmöteskostnad .. ............ .
Inköp av minnestallrikar ..... . 
Arbetsgivareavgift ............. . 
Skatt ............................... . 

Kostnad för Östersundsfilmen. 
Utställningskostnad ............ . 

rets överskott ................. . 

Tillgångar 

lngaende Balans Kol/lo 

Tillgångar 

17.354:29 Kassa . ............. .............. . 
Postgiro ............. ............. . 
Bank: PKbanken ............... . 

Sundsvallsbanken ..... .. 
Jiimtlands Folkbank ... 

17.35-1:29 

Vins!- & Förl11s1 Ko1110 

20.899:70 
891 :85 
538:-

1.792:-10 
612: 15 
29-1:-
475:-
749:-

2.385:-

2.300:-
1.7-11:-

10.9-15:0-1 

43.623: 14 

ll/liik1er 

Arsavgifter . .................... .. 
Försäljning böcker ............. . 
Försäljning vykort .............. . 
Användningsavgifter .......... . 
Gava fran Frimurarlogen ..... . 
Bidrag fran Jämtlands Gille .. . 
Bidrag från Kvinnliga För
eningen Gamla Östersund .... 
Bidrag fran Östersund� 
kommun .......................... . 
Räntor ............................ . 
Inbetalning till arsskrift�-
fonden ............................ . 

Utgående Balans Konto 

Skulder och eger kapiral 

47:50 
2.658:44 

14.223:60 
368:90 
55:85 

17.35-1:'79

19.590:-
1.278:-

195:30 
1.335:-

100:-
3.000:-

2.000:-

6.000:-
1.389:84 

8.735:-

43.623: 1-1 

Postgiro .......... .... ...... ...... .. 7.047: 18 Eget kapital ........ ....... .... .... 28.299:33 
Bank: PKbanken 983:20 

PKbanken ... 11.065:40 
PKbanken .. . 8.735:- 20.783:60 
Sundsvallsbanken . . . . . . 406:90 
Jämtlands Folkbank ... 61 :65 

28.299:33 

MUSEIFONDEN 

Ekonomisk sammansriillning per /983-09-30 

fllgående Balans Kol/lo 

Skulder och eger kapiwl Tillgångar 

get kapital ....... ............ . -1.111: 13 Bank: Sundsvallsbanken . 
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Kostnader 

Försäkringspremie ............. . 
Utställningskostnad ............ . 
Årets överskott ................. . 

Tillgångar 

Vinst- & Förlust Konto 

450:-
670:-

18.308:-
19A28:-

Intäkter 

Netto vid försäljning 
av minnestallriken .............. . 
Ränta ............ ................. . 

Utgående Balans Konto 

Skulder och eget kapital 

19.000:-
428:-

19.428:-

Bank: PKbanken 17.880:-
4.539: 13 

Eget kapital ....................... 22.419: 13 
Sundsvallsbanken ..... . 

22.419: 13 

LINDA OLSENS DONA TIONSFOND 

Ekonomisk sammanställning per 1983-09-30 

Ingående Balans Konto 

Skulder och eget kapital Tillgångar 

Eget kapital . ... . . ... . ... . ... ...... 152.090:50 Bank: PKhanken 
Jiimtlands Folkbank 

Kos111ader 

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

Tillgångar 

Sundsvallsbanken ...... . 
152.090:50 

Vinst- & Förlust Konto 

7.283:-
9.247:85 

16.530:85 

llltäkter 

Räntor ............... ............ . 

Utgående Balans Konto 

22.419: 13 

54.156:-
37.401 :55 
60.532:95 

152.090:50 

16.530:85 

16.530:85 

Bank: PKbanken ............... . 60.304:20 
41.486:20 
59.547:95 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital .. ...... 161.338:35 
Jämtlands Folkbank .. . 
Sundsvallsbanken ..... . 

161.338:35 

ANNA OCH GOTIFRID ROMANS 

UNDERSTÖDSFOND 

Ekonomisk sammanställning per 1983-09-30 

fllgående Balans Konto 

Skulder och eget kapital Tillgångar 

Eget kapital ................. . 39.863:0 I Bank: PKbanken 

161.338:35 

39.863:01 
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Kos111ader 

Lämnade bidrag till 5 st 
ret� överskott .. .............. . 

Tillgångar 

Bank: PKbanken 

Vi11s1- & Förl11s1 Ko1110 

l111äk1er 

750:- Riinta .............................. . 
3. 775:55
-U25:55

U1gåe11de Balans Kollfo 

Skulder och egef kapi1al 

43.638:56 Eget kapital ...................... . 

Östersund 1983-10-01 
Sven-Ivar Nordin 

Förteckning 

4.525:55 

4.525:55 

-B.638:56

över givare till årsskriftsf ond en 
Även 1983 gick styrelsen ut med en uppmaning till medlemmarna att lämna bi
drag till årsskriftsfonden, och även denna gång blev uppslutningen stor. Härmed 
framföres styrelsens tack till alla givare. Förteckningen avser dem som betalt in 
före 15/2 1984. 

Almerud, Bertil 
Alstad, Stig 
Andersson, Gustaf R. 
Andersson, Håkan 
Andersson, Yalle 
Andersson, Åke, kamrer 
Andersson, Åke, kassör 
Anse, Hans 

Berggren, Krister 
Bergholm, Kjell 
Billengren, Yictor 
Bogren, Lennart 
Bohman, Ossian 
Bolander, Erland 
Boman, Stig 
Bostrand, Bo 
Bovidsson, Thure 
Brant-Lundin, Christer 
Burman, Erik 
Bäckman, John 

Carlsson, Bengt 
Carlsson, Tage W. 
Cederberg, Ernst 
Cronheden, Jon 
Cronheden, Rolf 
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Dahlberg, Nils 
Dahlbäck, Åke 
Doll, Sune 

Edling, Bertil 
Edström, Lennart 
Ekevärn, Gunnar 
Eklund, Ale 
Eklund, Rune 
Ekström, Anton 
Eliasson, Oskar 
Engman, Hans 
Ericson, Gunnar 
Ericson, Sven-Eric 

Fastborg, Torsten 
Ferm, Roland 
Folestad, J .-E. 
Folestad, Thor Björn 
Forsberg, Tage 
Fredriksson, Bo 
Friman, Gösta 
Frisk, Edvin 

Graeve, Bertil 
Gillberg, Per 
Gissler, Lennart 

Gustafsson, Hilding 
Gärdin, Tore 

Hagsäter, Bror 
Hallberg, Erik 
Hallberg, Olle 
Hallen, Lennart 
Halling, Arvid 
Halvarsson, Gösta 
Hammarstedt, Ragnar 
Hansson, Bernhard 
Hassner, Jan 
Hedenmark, Hans 
Hellerot, Gunnar 
Heligren, Allan 
Hellmen, Ola 
Hellqvist, Gunnar 
Herlitz, Hans 
Heurling, Bror 
Horneij, Erik 
Håkansson, N.E. 
Hållstedt, Carl 
Hägerström, Ragnar 
Hällbom, S.G. 

Ingmansson, Bengt 



Jacobsson, Harald Nilestam, Knut Ström, Carl-H. 
Jacobsson, Ragnar Nit on, Erik Sundgren, T.E. 
Jansler, Åke Nit on, Gunnar Sundström, Rolf 
Johandy, Curt G. Nilsson, Sven-Olof Svensson, Anton 
Johansson, Axel Nohlman, Nils Svensson, Sven-Erik 
Johansson, Ragnar Nordting, Sven V. Särenholm, Allan 
Jonasson, Sven Norman, Arne Söderqvist, Allan 
Jonsson, Lars Nyström, Sven 
Jonsson, Thord Näsström, Arne Thorgers on, Folke 
Jönsson, Tage Näsström, Christer Thunell, Gunnar 

Otterfalk, Gunnar Uddegård, Karl Erik 
Uhlin, Nils 

Kjellman, Lennart 
Konow, Ander Pagels, Olle Wahlfeldt, Bertil 
Kylsberg, Christer Persson, Carl-Albert Wahlström, Kjell 

Persson, Christer Walltin, Gusten 
Langeen, C.F. Persson, Gunnar Weinhagen., Allan 
Langeen, Gustaf Persson, Joel Velander, Orjan 
Larsson, Håkan Persson, Olle Wenner, Birger 
Lars on, Ivar Persson, Rolferik Wenner, Lennarth 
Lignell, Anders Porad, Edvin Westman, Odd 
Lindgren, Torsten Prag, Sven Widell, Bo 
Lindhammar, Erland Pålstam, Bengt Wiklander, Svante 
Lindman, Carl Gustaf Viklund, Ingvar 
Lindqvist, Johan Ramstedt, Stig Wikström, C.G. 
Lund, Karl-Erik Ra teby, Walter Wikström, Gunnar 
Lundberg, lwan Rickheden, Åke Wikström, Sven 
Lundberg, Knut Råbock, John Winghall

Å 
ke 

Lundgren, Nils H. Wisvall, ke
Lundh, Bengt Sand, Erik 
Lund tam, Arne Sand, Rune Ågren, Gunnar 
Löthgren, Emil Sandberg, Ruben 

Qberg, Einar Selander, Gustaf 
Medin, Bengt Selander, Sven Qrnberg, Bertil 
Melin, Thord Skugge, Olof Qsterberg, Folke 
Modin, Sven Stein, Bengt Osterholm, Roland 
Myrström, Gustaf Stenberg, Folke Östlund, ils 
Måns on, Kåre Ströberg, Ture Österholm, Harry 
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ERLAND LINDHAMMAR 
f 20/9 1894 d 27/11 1983 

Bland medlemmar som avlidit under det sist förflutna verksamhetsåret för 
Gamla Östersund är överste Erland Lindhammar, vid sin död 89 år gammal. 

Lindhammar var på sin tid otvivelaktigt en av de nyttigaste och hängivnaste 
medlemmarna i föreningen. Medlem som nr 300 år 1942 var han under åren 
1959--64 föreningens intendent. Han tillträdde denna befattning just då Stadsmu
seet kom till, vilket innebar att han som intendent och ledamot av museinämnden 
tillsammans med Iwan Wikström och Åke Jansler fick "handhava museets upp
rättande". Utom arbetet med stadsmuseet ägnade sig Lindhammar åt att få ord
ning på föreningens samlingar och främst dess fotoarkiv, och i årsskriften publice
rade han några förnämliga artiklar, av vilka den från 1965, benämnd "En skildra
re av 1850-talets Östersund", om arkitekten A. E. Melander, kanske är den mest 
betydande. År1968 utgav han i samarbete med arkitekten Gösta Rollin bildverket 
"Östersundsbilder från Oscar Il :s och Gustaf V:s tid", ett verk som rönte mycken 
och berättigad uppskattning och som nu tyvärr är utgånget. 

Att Erland Lindhammar i så hög grad lyckades med sina uppgifter inom Gamla 
Östersund berodde nog till en del på att han av födseln var gammal östersundare. 
Fadern var den i Östersunds historia bla som stadsfullmäktigeordförande kände 
1 :e trafikinsp. vid SJ Fredrik Johansson och modern var Karin Westlinder, dotter 
till seminarierektorn i Östersund N. P. Westlinder. 

Erland Lindhammars militära roll kan i detta sammanhang endast antydas. Stu
dent 1914 avlade han officersexamen 1917 och blev samma år fänrik vid dåv. 123 
(nuv. IS). Inom detta regemente avancerade han till löjtnant och kapten och, ef
ter en tid som major vid I 12, till överstelöjtnant 1942. Under 2:a världskriget var 
han en tid chef för det sk dubbleringsregementet I 35 med förläggning bl a i Härje
dalen. Som regementschef både för detta regemente och senare som överste och 
chef för 121 i Sollefteå 1947-54 gjorde han sig känd som "en god chef, rakryggad 
och alltigenom gentleman" samt som "föregångare i personalvård" ( citerat efter 
Sigmund Ahnfelts nekrolog i Sv. D.). Ahnfelt tillägger att Lindhammar bland 
cheferna för Västernorrlands regemente var "vår siste grandseigneur" och han 
dessutom var "humanist och kulturmänniska", vilket bl a hans verksamhet inom 
Föreningen Gamla Östersund vittnat om. 
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FÖRE INGE S FU KTIONÄRER 1983-1984 

Ordförande: 
V. ordförande:
Sekreterare:
Skal/mästare:
T.f. intendent:
Redaktör:
Klubbmästare:
Övr. styr. led.:
Suppleanter:

Revisorer: 

Rev.suppl.: 

Chefsrådman Lars Herlitz 
Tandläkare Bengt Pålstam 
Överstelöjtnant Sven-Erik Tornving 
Bankdirektör Sven-Ivar Nordin 
Läroverksadjunkt Bertil Nilsson 
Läroverksadjunkt Hans Jacobsson 
Resebyråföre tåndare Gunnar Nilsson 
Major Lennart Westerberg 
Jägmästare Rolf Trehn 
Kamrer Arne Eskilsson 
Leg. optiker Olof Orvegård 
Kamrer ke Ander son 
Bankdirektör Stig illbrand 
Fastighetsassistent Hadar Dahllöw 
Kamrer Kjell Wahlström 

NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN DEN 23 OKT. l983 

Fil kand Christer Bengtsson 
Fanjunkare Ivar Bergström 
Löjtnant Folke Edvinsson 
Lantbrukare Lennart Gissler 
Köpman Lars Grindborg 
Tågmä tare Hilding Gustafsson 
Tågmästare Gunnar Hagberg 
Elinstallatör Bo Hammar 
Byrådirektör ils Holm 
1 :e reparatör Gösta Landen 
Kommunsekr. Lars Göran Lindgren 
Syokonsulent Lars Lindqvist 

Filare Eric ilsson 
Ingenjör Kjell orgren 
Förrådsman Erik ylander 
Fotograf Göran Redin 
Grafiker Lars Sjölin 
Advokat Olof Skugge 
Bankkamrer Bengt tein 
Bank kamrer Stig Sundström 
Järnvägstjän teman Folke Thorgers on 
Kapten Roland Werleryd 
Adjunkt Göran Winberg 

AVLID A MEDLEMMAR 
(fram till 1/9 1984) 

1983 20/8 
3/9 

29/9 
14/10 

5/11 
27/11 
27/11 
30/11 
10/12 

Wille Lindqvist 
Ivan Leander 
Hemming Hemmingsson 
Helge Helgesson 
Gustaf Österberg 

ils Emil Eriksson 
Erland Lindhammar 
Olle Rydell 
Lennart Brant-Lundin 

1984 26/3 
3/4 
1/5 

13/5 
17/7 
27/7 

ANTAL MEDLEMMAR I FÖRENINGEN 

Axel Odelberg 
ils Eriksson 

Jan Eliasson 
Tage Jön son 
Johan Lindqvist 
Sten Lindkvist 

Medlemsantal i föreningen före årsmötet 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 493 
Nyinvalda medlemmar den 23 okt. 1983 ............................................. _n 

516 
Därav 6 hedersledamöter och 5 ständiga medlemmar. 
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MEDDELANDE 

Av föreningens äldre årsskrifter (1938-83) finns det med undantag av någon år
gång begränsade upplagor kvar. Förfrågan om och ev. rekvisition av dessa, lik
som av I�an Wikströms skrift "Ortnamn i Östersund" och häftet "Då järnväg_en 
kom till Ostersund", utgivet 1979, samt beställning av vykort från det gamla Os
tersund kan göras på föreningens expedition, Stadsmuseet, Rådhusgatan 42, 
831 34 Östersund, tel 063-12 13 24. Expeditionen är i regel öppen måndagar kl 
17.00-17.30. Se för övrigt anslag på Stadsmuseets port! 

Baksidans omslagsbild: 

Olof Pålsson Lindqvists familj troligen från år 1911. 
Stående frv Johan Lindqvist o. följande av hans syskon: halvsystern Sara, systern Emma, 
systern Mia, systern Märta, styvbrodern Anton. Längst fram: halvsystern Anna, fadern 
0. P. Lindqvist, styvmodern Katarina, systern Britta. I knät halvsystern Signe. (Se art. s
36!)






