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Årsskriften 1985, som nu föreligger, kan bl.a. sägas karakteriseras av att "serierna"
"Ur Sven Johan Kardells Dagbok" och "Ur Östersunds Stadsarkiv" avslutas. Vad gäller
den förstnämnda så är Dagboken givetvis inte uttömd med de utdrag som publicerats.
Dess minst sagt rikhaltiga innehåll skulle ge möjlighet till ytterligare utdrag, t.ex. om
sällskapslivet och nöjeslivet i Östersund, inte minst teaterlivet. - Och i Östersunds
Stadsarkiv finns naturligtvis andra urkunder, värda att publiceras, utöver den nu av
slutade publiceringen av Borgerskapets protokoll fram till 1830, de s.k. Permanska
protokollen. Om det finns någon som har önskemål om ytterligare publicering av
östersundskt urkundsmaterial, vore jag tacksam att få tips därom.
Det är på sin plats att här framföra ännu ett tack till Landsarkivets tjänstemän och
andra, nu sist Arne och Helga Öberg, för det minst sagt idoga och samvetsgranna arbete
som nedlagts på tydningen och utskrifterna av de Permanska protokollen, som ju
erbjudit många tydningsproblem.
När det gäller övriga artiklar i årsskriften, så finner jag, utan att det egentligen varit
avsett, att de mest kommit att behandla östersundsk kvinnohistoria. Artikeln om Elin
Kardell har länge varit i mina tankar, bl.a. därför att jag för flera år sedan gav ett löfte
till hennes numera avlidne make Max Petersen att skriva något om henne i årsskriften.
Jag har därjämte ansett det lämpligt att ta in artikeln i denna årsskrift som ett komple
ment till sista delen av fadern Sven Johan Kardells Dagbok.
Artiklarna om välgörenhetsföreningen Tomtarna samt om Ingeborg Hallström kan
också, trots att de är korta, sägas vara bidrag till Östersunds kvinnohistoria. Om någon
anmärker på att den kanske förnämsta kvinnan i detta sammanhang, hemslöjds- och
hembygdsrörelsens, landshövdingskan Ellen Widen inte behandlats, så beror det på att
jag inte haft det erforderliga källunderlaget för en artikel om henne. Enligt vad det är
mig bekant kommer inte minst Ellen Widen att skildras i en planerad artikel för
Järnten.
Även kafelivet i Östersund, en tid så rikt utvecklat, var, som framgår av artikeln
härom, grundad på Catarina Lundströms examensarbete i etnologi, i hög grad kvinno
dominerat, om man undantar vissa av konditorierna. Att så varit fallet, har naturligtvis
flera orsaker, alltså inte bara att kvinnor sedan gammalt ansetts ha att sörja för det s.k.
lekamliga. Kvinnornas roll inom kafelivet i Östersund var nog till en del även den, att de
i sina kafeer skapade ett slags hem för såväl vanliga människor, både gamla och unga,
som för en del av olika skäl vilsekomna individer, m.a.o. att de spelade en betydande
social roll.
Östersund i september 1985
Ham ]acobsson

Ur Sven Johan Kardells Dagbok
X 1913-1922
Inledning och noter av Hans Jacobsson
Det är inte förvånande, att Sven Johan Kardells dagboksanteckningar förändras med
stigande ålder. Fram till c:a 1918 uppvisar de dock fortfarande hög kvalitet. Det som
alltmer blir ett problem för en utgivare av anteckningarna är att skrivstilen blir allt
mindre läslig, i några fall nästan oläslig. Den darriga och nästan oläsliga handstilen beror
inte bara på ålder utan även på att Kardells syn försämrades. Redan förut hade han
starkt nedsatt syn på sitt högra öga. Nu drabbades det "friska", vänstra ögat av grå starr,
med påföljd att synen som helhet var mycket svag. Det är märkligt att han överhuvud
taget kunde fortsätta att skriva. Ur läsbarhetssynpunkt är det att beklaga, att han inte
gick över till att diktera vad han ville ha skrivet för t.ex. dottern Elin, som hade en an
märkningsvärt tydlig handstil.
Man kan tala om en mindre rörlighet hos Kardell fram på 1910-talet. Han klagar över
att han, som förut i så hög grad varit på språng, har svårt att röra sig utomhus, därför
att han vid ansträngande rörelser får ett slags håll i mellangärdet. Överhuvudtaget börjar
hans hälsa att lämna en del övrigt att önska. En längre tid, räknat från hösten 1917,
hade han upprepade attacker av kolik, och det konstaterades att han led av äggvita.
Även hustrun Jennys hälsotillstånd var vissa tider påfallande dåligt. Familjens "språkrör"
och "utåtriktade kontakt" blev så småningom i allt större utsträckning dottern Elin,
vars göranden och låtanden ofta registreras i dagboken. Så t.ex. hur hon uppvaktas och
utsätts för frierier, hur hon rör sig i sällskapslivet och hur hon kämpar för att bli faderns
efterträdare som bibliotekarie.
Med åren drog sig Sven Johan Kardell tillbaka från sina återstående engagemang.
År 1916 slutade han som styrelseledamot i Riksbanken i Östersund, år 1921 som med
lem av Lasarettsdirektionen och som vice ordförande i Fornminnesföreningen. Redan
något tidigare, 31/12 1920, lämnade han sin kanske mest älskade befattning som biblio
tekarie och chef för Jämtlands bibliotek, det nuvarande Länsbiblioteket. In i det sista
behöll han sitt medlemskap i biblioteksstyrelsen.
Det är tydligt att även Kardells privata kontakter inskränktes genom att hans be
kantskapskrets alltmer decimerades. Hans samtida och de som han umgåtts med dog
undan eller flyttade från staden. Någon ensam man blev dock SO-åringen aldrig.
Under de sista c:a fem åren före Kardells död 6/1 1923 blir anteckningarna i dagboken
såväl mer sporadiska som mer kortfattade. Även så sena anteckningar som de i septem
ber 1922 vittnar dock om att han intill slutet behöll sinnets klarhet och spänst.
I den inledning som jag skrev till det första i årsskriften 1976 publicerade utdraget
ur Sven Johan Kardells Dagbok betecknade jag den som "den värdefullaste dagbok, som
behandlat det gamla Östersund". Nu, då jag avslutar den sista inledningen till dagboks
utdragen, är jag ändå mer medveten om värdet av denna dagbok, ur vilken blott en
bråkdel kunnat publicerats. Det är min förhoppning att många efter att ha läst dessa
utdrag ska gå till själva dagboken och komplettera sin kunskap ur den. Jag har visser
ligen, med några undantag, försökt göra ett allsidigt urval, men det är ändock fråga om
ett urval och ganska subjektivt sådant. Dessutom har jag måst skära ned vissa notiser.
Ur forskningssynpunkt anbefalles därför studium av själva dagboken.
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Lektorn Sven Johan Karde/L

Att den Kardellska Dagboken är en ytterst värdefull källa till Östersunds historia
under stadens kanske mest utvecklingsbetonade år i slutet på 1800-talet och början på
1900-talet är otvivelaktigt, men liksom när det gäller alla historiska källor bör den an
vändas med en viss försiktighet.
1913 1/1 - Härligt vinterväder.
13/1 - Märta Hallström och målaren Ante Karlsson-Stig voro i dag hemma på visit.
22/1 - Här råder nu stark köld. Natten till i går frös kvicksilvret i Åre. Min termo
meter visade -29 grader på morgonen.
29/1 - Fortf. stark köld. I går: -31 grader, i dag kl. 8.30 f.m.: -34 grader.
13/2-16/2 - De nordiska spelens skidlöpningar, som till följd af snöbrist i Stockholm
icke kunnat äga rum där, ha i dessa dagar ägt rum i Östersund. Mer än 200 deltagare
från Sverige, Finland, Norge o. Ryssland. Den 14/2 på kvällen var fackeltåg efter Drott
ning-gatan. Sent på aftonen samma dag startade budkafletävlingar på väg ner till Bräcke.
2/3 - I dag sammanträdde på länsresidenset den nämnd, som fått i uppdrag att afgifva
utlåtande om hvilket förslag bland 96 insända som vore det bästa för namn på Jämt
slöjds fornby. Nämnden bestod af fröken Rosa Arbman 1l, f. riksdagsman Walter2l,
dr. Ljungstedt 3>, kand. Erik Festin 4l, och mig. Majoriteten (Walter, Ljungstedt o. jag)
föreslog Fornvallen, de båda andra Fornbyn Jamtli.
8/3 - Grefvinnan Maria WrangeJ 34l öppnade i dag en utställning af taflor i konsthandt
verkarnas lokal vid Storgatan. Idag ägde blott inbjudna tillträde. Grefvinnan har gjort
tydliga framsteg. Koloriten är varm och stämningen i allmänhet god.
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Kyrkoherden, senare prosten Gustaf Öhrstedt.

1/5 - Kristi himmelfärdsdag. Jag_ var i dag i kyrkan, där biskop Lönegren,.. assisterad
af prosten Löfvenmark 5l, pastor Oberg, rektor Hägglund m.fl., installerade Ostersunds
nye kyrkoherde Öhrstedt, som förut varit stadspredikant och sedan 1907 komminister
här i staden. Det var mycket högtidligt; mycken vacker sång förekom äfven. Från denna
dag är således staden eget gäll (egen församling).
3/5 - Biskop Lönegren gjorde i dag på eftermiddagen ett besök i biblioteket, som
visades af Elin och mig. - Elin afslutar i dag en kurs i oljemålning, som hon nu på våren
under fem veckors tid genomgått för grefvinnan Maria Wrangel.
4/6 - Barnens dag går i dag af stapeln under något blåsigt men vackert väder. Själfva
medelpunkten är Gamla läroverkets gård utanför våra fönster, där ett utomordentligt
brokigt lif rör sig.
6/6 - I går afton hölls af liberala män och kvinnor afskedsfest på Standard för rektor
och fru Sehlin 6l. Därvid öfverlämnades till dem en minnesgåfva, nämligen en kaffeservis
af gediget silfver.
14/6 - Stadsarkitekten i Stockholm Ameen afsynade i dag bibliotekshuset.
29/6 - Jag såg på aftonsidan i dag en stor folksamling i Biblioteksgränd vid Kyrkparken.
Jag frågade hvad som var å färde samt fick till svar, att man nyss träffat på ofvan staden
nära Solliden liket af en 13 års flicka, som varit försvunnen ett par dagar. Hon hade
blifvit våldförd och strypt. - Vi far i öfvermorgon till Hedins pensionat i Stamgärde i
Undersåker för att stanna där i juli. Biblioteket kommer att vara stängt under tiden.
4/7 - Tidigt i dag på morgonen väcktes vi af starka åskskrällar och hällregn. Sedan
följde kall nordväst.
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1717 - Jämte bl.a. dr. E.A. Karlfeldt 7) och Elin gick jag i dag till Helgesjön och besökte
på återvägen härvarande utsiktstorn.
6/8 - Jämtlands bibliotek öppnades åter i dag efter att hafva varit stängt under juli för
att frigöras från arsenik i oljefärgen.
(Under första hälften av september var Kardell i Stockholm för att söka ögonläkaren
dr. Nordensson.)
16/9 - Den nya biblioteksstyrelsen sammanträdde i dag i biblioteket. Efter Stapelmohr,
som afgått, valde vi dir. J.F. Broman 8l till ordf. o. dr. Ljungstedt 3) till v. ordf. Jag blef
åter bibliotekarie och Elin utsågs till min assistent.
23/9 - Jag företog i går afton en utfärd till Öhnet, där jag tog i betraktande de stor
artade hospitalsanläggningarna. C:a 20 nya hus äro nu under tak. 3/10 - Ännu har ingen egentlig nattfrost inträffat.
23/10 - I går sammanträdde Östersunds liberala valmansförbund för att dryfta försvars
frågan. Red. Anner 9) höll inledningsföredraget, i hvilket han utvecklade den nuvarande
liberala regeringens försvarsprogram.
29/11 - I natt rasade en nordvästlig storm som åstadkom stor förödelse.
31/12 - Från och med juldagen har rått sträng vinter: över -30 grader.

1914 111 - Det nya året börjar med tö.
12/1 - I dag är det -37 grader. Hemskt!
6/2 - Rektor Hägglund, som äger Vikehemmanet i Rödön och i själfva verket är mera
bonde än skolrektor, följde i går med det s.k. bondetåget till Sthm.
15/2 - Jag var i dag kl. 1 e.m. i Godtemplarhusets teatersalong, där jag hörde riks
dagsman Ekman tala om den politiska situationen, som inträtt till följd af konungens
tal på Borggården den 6:te dennes. Konungens tal lär hafva varit författadt af skalden
Verner von Heidenstam. 2012 - den 17 dennes afled här målarmästare J.O. Bjelke 10), 60 år och 20 dagar gammal,
sörjd af hustru och 4 barn, däribland tandläkare Oscar Bjelke här i staden. Den aflidne
var en säflig och beskedlig men kanske något tjurig herre. - I går afled urfabrikören
Karl Friman 1 1), 56 år gammal, sörjd af änka och 6 barn. Han var en intelligent och för
det allmänna intresserad man; mångårig stadsfullmäktig och drätselkammarledamot. God
ekonomi. Han var en angenäm sällskapsmänniska. Politiskt var han högerman.
2712 - Armens flygskola är nu förlagd hit. Hangaren är uppställd på Åssjön.
28/2 - I går afled i sin gård Katrinelund i Brunflo possessionaten Nils Petter Hol
mer 34), född 1831. Han dref förr träaffärer och jordbruk. Han var en slug man. Person
ligen minns jag endast godt af honom, särskilt från den tid 1878-84, då han var min
meddirektör i Storsjöns Ångbåts-AB. - Han var mycket begifven på dryckjom.
17/3 - I går afton var stort möte i försvarsfrågan i godtemplarsalongen, anordnat av
riksdagsmannen Johan Olofsson i Digernäs 34l. Det var besökt till trängsel. Mycket tala
des både från höger och vänster.
2/4 - Hos f. lektor Dalen råkade Elin ut för rektor Hägglund, som med sitt vanliga
öfversitteri klandrade henne för politiskt kätteri och t.o.m. kallade henne för socialist.
5/4 - I dag förrättades här riksdagsmannaval under det lifligaste deltagande och i det
vackraste väder. Jag röstade med beteckningen 'De frisinnade' men strök öfver deras
tredje man Wedin 12) i Borgvattnet, som är föga lämplig.
26/4 - Påskdagen den 12 ds afled här urmakaren Carl August Lundström, f. 1830.
Han hade tillhört Arbetareföreningen alltsedan den bildades 1874. - Han var i yngre år
både intelligent och energisk.
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5/5 - I går kl. 4 e.m. utbröt eldsvåda i den ena af artilleriregementets två vinterstallar
här i Östersund, en väldig träbyggnad, som helt och hållet nedbrann. Alla hästar blefvo
räddade. Det var en storslagen syn som det böljande eldhafvet erbjöd.
23/5 afled på härv. lasarett af hjärnblödning f. stadskassören i Östersund Bernhard Eng
lund 13), c:a 55 år gammal. Han var äldste son till den i Stockholm 1888 aflidne krono
fogde Englund och hans ännu lefvande lrustru, född Festin. - Som stadskassör slarfvade
B.E. bort 3 a 4 tusen kr och blef skild från tjänsten. Äfven från sin begåvade hustru,
Siri Forssell, blef han skild. - Redan förut supig förföll han alltmer.
25/5 afled här maskinisten på ångbåten Östersund Carl Hammarström 14l, f. 1866 och
son till sjökaptenen E.A. Hammarström. I dennes hus vid Storgatan gentemot nuv.
Riksbanken hyrde vi en våning 1/10 1880-30/9 1881. Den nu aflidne var då skolgosse.
6/6 - I går afled här i staden rektor Abraham Sundbergs änka Jakobina 15), f. Petre,
92 ½ år gammal. Hon var liflig, torr och mager. - Det Sundbergska huset var på sin tid,
trots dålig ekonomi, gästfritt och gumman S. var alltid gifmild mot tiggare.
7/6 - I dag behagligt sommarväder, efter förut kyla och blåst.
22/6 - Här har i mer än 14 dagar rådt torka och stark värme. Man hyser stora farhågor
för årsväxten.
(1/7 for familjen Kardell detta år till fröken Hedins pensionat i Undersåker.)
16/7 - Alltsedan vår ankomst hit har här rådt ett nästan tropiskt klimat, som gjort oss
dåsiga och maktlösa.
20/7 - I dag vid tretiden började det regna till stor fröjd för lantmännen.
2/8 - Några finska damer från Hedins pensionat måste till följd af det utbrutna världs
kriget resa hem norr om Bottniska viken.
21/8 - Under denna tid lägga underrättelserna från krigsskådeplatserna beslag på allas
tankar. - Jag skrifver detta medan den stora solförmörkelsen, som varit total i Ström
sund, ännu pågår. En dylik förmörkelse återkommer icke förrän 212 år härefter.
6/9 - I dag söndag förrättades riksdagsmannaval här i länet. I stadens vallokal tog det
sin början kl. 9 f.m. I och för erhållande af nummerlapp fick jag vänta så länge, att jag
kunde aflämna min röst först kl. 10.30.
12-14/9: Landstormfest på Fornvallen.
7/10 i natt kl. 11 afled stenhuggaren och gårdsägaren Carl Englund 16) i Odenslund, 63 år
gammal. Han anlände hit under järnvägsbygget i slutet på 1870-talet, gifte sig med en
hemmansägardoter från Odensala och fick med henne ett i sydväst till staden gränsande
hemman, på hvars jämte Änges ägor nu uppstådt förstaden Odenslund. Englunds ha
förtjänat mycket pengar genom tomtförsäljning. Äfven var han delägare i Brunflo
stenhuggeribolag m.m. - Han sörjes af änka och sex barn, bland dem Elins väninna
Anna.
8/11 - Det är nu tämligen kallt, så att mycken tjäle bildas, men ingen snö faller.
1915 1/1 - Behagligt vinterväder. 9/3 - Gamla fröken Hanna Sjöström 17l, som bor i lärarinnehemmet i Högsäter, är nu
här på en månads besök. Hon går omkring och gästar. 23/3 - I dag hade Jämtlands bibliotek besök af ett antal af Ås landtmannaskolas elever
under ledning af skolans föreståndare grefve Mörner.
3/4 - I går, långfredagen, fyllde f. lektorn J.E. Dalen 90 år. Alla hans söner utom
Julius, hade kommit med sina familjer, äfven de tre döttrarna var hemma. De närvarande
barnbarnens antal var 13. - Elin och jag voro med. Dalen är ännu rätt kry för sin
ålder och särskilt i besittning af full andlig vigör.
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Grundläggaren, gårdsägaren Carl Englund.

Lärarinnan, fröken Hanna Sjöström
("Mamma';.

7I4 - I dag fyller f. landshöfding friherre K. Sparre, nu bosatt i Stockholm, 80 år.
30/4 - Kl. 8 i morse afled sparbanksdirektören Otto W. Myrin. Han fick slag medan
han stod och tvättade sig. Jag träffade honom senast i går eftermiddag. Född värmlänning
kom han hit 1881, då han efterträdde C.A. Steenmark såsom Tunadals inspektor. År
1884 efterträdde han mig såsom hufvudredare för Storsjöns Ångbåts AB. - Han var en
duktig arbetsledare. Han var energisk, hurtig och icke utan humor.
16/5 - Här har nu i kanske 14 dagars tid varit kallt och torrt. I går började snö falla;
i dag är marken hvit.
31/5 - I går afton öfvervoro Elin och jag artilleriregementets idrottsförenings cirkus
fest i regementets ridhus. Där presterades många goda nummer i ridväg. Till sist kom en
pantomim: Karl XII i Bender.
5/6 - Vi fingo i dag höra, att fröken Hanna Sjöström 17) träffats liggande i ett vattendrag
vid Hägerstad i Tjust. Om hon själf förkortat sitt lif eller omkommit af våda, veta vi
icke. Hon var född 1847. Hon hade ingen anförvandt i lifvet. Under sin krafts dagar
var hon en dugande lärarinna. Hon var mottaglig för skämt. Jag gnabbades gärna med
henne. 12/6 - I dag öppnades en hembygdsfest på Fornvallen.
14/6 - Hembygdsfesten stördes i förrgår af regn och i går af nordvästlig storm, som
ännu rasar. 15/6 - Elin och jag öfvervoro i går afton på Metropolteatern en Peterson-Berger
konsert. De medverkande voro kompositören själf, stationsinsp. Karl Tiren is) och pastor
Åkerberg från Mattmar.
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21/6 - I natt har ett snöblandat regn fallit. Det artar sig till missväxt.
26/6 - För några dagar sedan dog min forne meddirektör i Storsjöns Ångbåts AB Paul
Olsson 19), 81 år. Född i Hallen af fattiga föräldrar hade han blifvit förmögen genom
träaffärer.
28/6 - Jag promenerade i går i det vackra vädret öfver Oscarsbron och åt Hornsberg
till. Där träffade jag grosshandl. 01. Olsson ( = Buller). Vi satte oss på en soffa i parken.
Då kom värden, f. förvaltaren A. Sundeman och inbjöd oss att sitta på verandan och
dricka grogg. - Jag har inte varit på det stället sedan salig A.P. Fjellmans20) tid.
22/8 - Här i staden pågå hembygdskurser, ordnade af föreningen Jämtslöjd. Jag har
just hört professor Lehman 21l från Lund hålla föredrag om religionsförhållandena i Kina.
Jag hörde honom med stort intresse. Han skall äfven tala om buddhismen.
23/8 - F. krigsministern dr. David Bergström 22l sökte jämte Jöns Bromee i dag upp mig
i riksbanken. De bådo mig instämma i ett af Bromee uppsatt uttalande mot prof. Mit
tag-Lefflers 23l beskyllningar mot f. statsministern Staaff.
28/8 - Landshöfding Widen höll i går föredrag om Jämtlands landkommunikationer
och fil. dr. Geijer om Jämtlands dialekter.
7/9 - I dag afled f. bankkassören Erik Augustins hustru Gida Augustin, några o. trettio
år gammal. Hon var fordom värdshusflicka, såg bra ut och skötte väl sitt hushåll, medan
mannen satt på Långholmen. Hon efterlämnar utom maken tre minderåriga barn. Ett
ömmande dödsfall.
18/9 - I dag har min gamle kamrat lärov. adj. Axel Gillberg 24l och hans fru Josefina
gjort afskedsvisit hos oss. De flytta nu till Linköping. Med honom lämnar, om jag bort
ser från den sjuke Dalen, den siste återstående kamraten från rektor Sundbergs kolle
gium Östersund. Sedan är jag ensam kvar.
20/9 - Stark frost i natt. Antagligen har den ännu möjligen utestående säden frusit.
19/10 - I går jordades på härvarande kyrkogård stoftet efter fröken Amanda Wiklund,
som sedan 1884 varit lärarinna vid flickskolan. Hon var en plikttrogen, snäll och djupt
religiös kvinna, högt afhållen af sina lärjungar.
25/10 - I går afton reste borgmästare I. von Stapelmohr åtföljd af sin fru till Stock
holm för att opereras för kräfta i groftarmen.
1/11 - I dag för första gången denna höst föll litet snö på marken.
8/11 - I går afton hade Östersunds Arbetareförening sitt sista sammanträde. Vi voro 13
och beslutade att föreningen skulle upplösas. 12/11 - Igår vid middagstiden dog lektor J.E. Dalen 34l, 90 ½ år gammal. Född i Lit 2/4
1823 af kronofogde E. Dalen o. hans maka f. Nordenström genomgick han Frösö Tri
vialskola och hade många minnen från den tiden. Studerade i Uppsala 1843-48. Här
blef han lektor i matematik o. naturalhistoria och var en skäligen torftig lärare i dessa
ämnen, hvilket är föga att undra på, då han eg. var latinare. Men han var en kraftfull
man och höll alltid god ordning. Han var strängt konservativ och kunde blifva mycket
bister, då fråga blef om moderna nyheter. Han var mycket mån om sig och efter
lämnade c:a 100.000 kr till sina 10 barn.
20/12 - I dag kl. 9 f.m. dog änkefru Anna Hamren 25l, dotter till nyss af!. lektor Dalen,
45 år gammal. I går var Elin till henne med blommor. Hon var då visserligen mycket
sjuk, men uttalade hopp om sitt tillfrisknande. Hon var en hygglig kvinna, praktiskt
anlagd och hjärtlig i sitt umgänge.
27112 - Tågtidtabellen synes vara ur funktion. Tågen äro försenade i flera timmar i den
starka kölden.
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1916 1/1 - Något blidare än i går.
20/1 - I går afled i närheten av Stockholm handlanden E.M. (Manne) Andersson, född
här i Östersund 1854. Han innehade vid sin död ännu stadens förnämsta herrekiperings
affär. Han efterlämnade en förmögenhet af mer än 100.000 kr. Han var intet geni, men
han var en redbar och godhjärtad man och mycket omtyckt. Han afled ogift.
1712 - Landshöfding Widen fyllde i går 60 år. Han kom hem med förmiddagståget från
riksdagen i Stockholm och uppvaktades af stater och kårer kl. ½ 2 e.m. Jag var där i
spetsen för Fornminnesföreningen.
7 /3 - I går afton var jag med Elin på Centralbiografen, där den praktfulla filmen
Kartagos fall uppfördes.
15/3 - I går afton hörde Elin och jag på läroverkets solennitetssal den i Tyskland
bosatte tidningsmannen Gustaf Sjösteen 26l, son till lärov.adj. N.M. Jonsson o. hans maka
f. Sjösteen, hålla föredrag om kriget på ostfronten. Han sysslade äfven med de inre för
hållandena bakom fronterna.
25/3 - I dag begrofs stoftet af aflidne bryggeridisponenten Rob. Winström 27l. - Han
var en godmodig och välmenande man samt mycket omtyckt.
29/3 - I går förrättades här landstingsmannaval under lifligt deltagande. Högern fick två
mandat och vänstern likaledes två (Anders Mattsson 2s) o. öfverjägmäst. Welander 29)).
15/4 - Jag har i dag fått inbjudning från filosofiska fakulteten i Uppsala att låta pro
movera mig till filosofisk jubeldoktor.
25/ 4 - I går afton reste Signe Dalen till Söderhamn, där hon skall bo med sin syster
Gertrud o. sin faster Lotten. Elin var vid stationen. Det Dalenska hemmet här i staden
är nu upplöst.
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Rådmannen Johan Fredrik Langeen.

Häradshövdingen m.m. Sten Julius Geete.

11/5 - Våren har gjort raska framsteg efter en ovanligt långvarig vinter. - I går begrofs
rådman J.F. Langeen 30l, som afled häromdagen, 87 år gammal. Han var en liten man
med bistert utseende, mager. Han var strängt konservativ samt rekommenderade arke
busering som ett medel mot strejkande. För öfrigt var han tystlåten och tillbakadragen.
29/5 - Reste med Jenny o. Elin till Uppsala för att där promoveras till jubeldoktor.
(Promotionen den 31/5 efterföljdes av promotionsmiddag på Gästis, där tal bl.a. hölls
av prof. Schiick 31 l. Sedan vistades familjen Kardell några dagar i Stockholm.)
13/7 - I går var här i Östersund ett stort förbrödringsmöte mellan svenska och norska
arbetare. C:a 1.000 norrmän voro här o. 500 arbetare från Hjärpen. Borgmäst. Lind
hagen 32l, parkförest. Thorsson 33) m.fl. talade.
19/7 - I går afled i Hedemora min gamle vän häradshöfding Sten Julius Geete 34l, f.
27/12 1847. Här i länet spelade han på sin tid en stor roll som ordf. i både landstinget
och stadsfullmäktige. Han var som ordf. något långsam men hade bra reda för sig. Han
intresserade sig varmt för litteratur; ehuru han själf aldrig presterade något på detta om
råde. Han var punktlig och ordentlig i allt samt ytterst korrekt. Men hans ställning och
måhända äfven hans högmodiga gemål fick honom att representera alltför depensivt. Så
ådrog han sig en balans på 12.000 kr, som betäcktes af hans vänner i Östersund. Äfven
jag bidrog. - Han hade varit gift med Anna von Hohenhausen. - Fru Geete dog 1912.
6/8 - I dag aflade lektor Pira 35) som fått transport till Växiö med sin fru afskedsvisit
hos oss.
12/8 - Allt är nu till följd af kriget förskräckligt dyn. - Bönderna hugga för sig för
smör, mjölk, ved etc., så att det svider. Ja, ved kan f.n. inte fås i Östersund, emedan all
sådan förvandlas till träkol.
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24/8 - I förrgår afled vid nära 87 års ålder f. cigarrhand!., biljardägaren N.J. Sund
qvist. Då jag 1869 anlände till Östersund, var han stadens ende barberare och lär förut ha
varit skomakare. Han var en beskedlig karl utan någon kraft och kunde därföre inte
sköta sig. Men han var nöjd med sin lott.
29/8 - Idag meddelade mig dir. Josef Sanden 36) den sorgliga nyheten, att han från 1
okt. fått transport till Gäfle. Antagligen förestår här vid riksbankens afdelningskontor
en omreglering med påföljd att jag, den snart 75-årige, måste afgå. Det blir svårt i dessa
dyra tider.
29/8 - I dag afled apotekare Wikander 37l, som våren 1913 drabbades af slag och sedan
dess varit oförmögen att gå och tala. Han var född 1843.
16/9 - I natt var här -6 grader, den första starka nattfrosten på denna sida sommaren.
21/9 - I går afton hade dir. Josef Sanden en liten bjudning för riksbankskontorets
styrelseledamöter och tjänstemän på Standard, där han tog afsked af oss. Medan vi suto
till bords, ingick ett telefonmeddelande, att borgmästare I. von Stapelmohr aflidit, 67
år gammal. Med honom bortgick en af Östersunds märkesmän, som alltsedan 1879 ned
lagt ett energiskt och framgångsrikt arbete på stadens utveckling. - Vi voro goda
vänner, som ofta haft beröring med hvarandra, såväl här som vid riksdagen. 25/9 - I dag begrofs I. von Stapelmohr. Stater och kårer samlades vid Rådhuset och
gingo i procession till kyrkan, där prosten Öhrstedt förrättade begrafningen. Kistan bars
af poliskonstaplar. Sedan följde vi till nya kyrkogården.
8/10 - I går föll snö, den första snön för året. Den ligger kvar i dag och det ser mycket
vinterlikt ut.
11/10 - Vid lasarettsdirektionens sammanträde i dag valdes jag till vice ordförande efter
Stapelmohr.
15/10 - Jag var i går bjuden på middag på Standard af styrelsen för Stockholms handels
bank, i hvilken Jämtlands kreditbank uppgått. Värdar voro amiral Lindman 38l samt
bankdirektörerna Frisk och Sten39) från Stockholm.
22/10 - I går morse afled oförmodat här i staden min gode vän lärov.adj. Karl Ljung
stedt JJ. Han var en kunskapsrik man, en god föreläsare och en god karaktär. På sin tid
var han docent i svenska språket. Han var frisinnad till hela sin läggning och en hatare af
all humbug. Han var anspråkslös i sitt uppträdande. En tid drack han mycket, men hans
vän statsmannen Karl Staff skaffade honom då in på ett alkoholisthem. Efter vistelsen
där har han varit absolut nykter. Tyvärr rökte han alltför mycket. Han var född 22/7
1853. Hans hustru, som en tid varit sinnesrubbad, lefver för sig i Stockholm.
26/10 - I dag fördes af!. dr. K. Ljungstedt till järnvägsstationen för att transporteras
till Stockholm för att brännas vid därv. krematorium. Samtliga lärare och lärjungar vid
läroverket och ett stort antal äldre lärjungar samt äfven jag deltogo i processionen. Inga
tal och inga blommor förekommo enligt den aflidnes önskan.
5/11 - Till följd af kriget och engelsmännens egenmäktiga förfarande att kvarhålla till
Sverige destinerade båtar hafva vi en svår dyrtid. - Den 1 nov. infördes systemet med
sockerkort. Man får endast 1 kilo socker per person i månaden.
8/11 - I dag afled här i Östersund traktören Per Jonssons änka Brita Jonsson, f. Hög
berg, 95 år, 5 mån. gammal. Här i staden har hon vistats hela sitt lif. Hon har varit
mycket mån om sig, och själf utskänkte hon förr i tiden många supar samt tvang sina
döttrar att göra detsamma.
22/11 - Stadsfullmäktige beviljade i går Elin ss biblioteksamanuens ett arvode från 1917
af 500 kr utöfver det arvode på samma belopp, som hon redan uppbär af landstinget.
8/12 - I går slutade jag i riksbanken, hvars lokalstyrelse jag tillhört alltsedan 1/1 1880.
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Läroverksadjunkten, fil. dr Karl Ljungstedt.

På kvällen hade mina kamrater i banken supe för mig på Standard. Tal hölls af bl.a.
Erhard Borggren. - Jag talade för minnet af kontorets förste ordf. och direktör, apo
tekare Lignell 40>, hvilken föddes i dec. 1816.

1911 3/1 - I går fingo vi liksom landets invånare i öfrigt deklarera vårt förråd af mjöler

och bröd. - I går afled förre folkskoleinspektören Jonas Kjellin 34l, f. 17/2 1836 i
Helsingland. Han var mycket politiskt och kommunalt intresserad och var här stads
fullmäktige i många år. Han hade ett klart förstånd, talade lätt och redigt men var ofta
omständlig och långrandig. I repliken kunde han vara fyndig. Han var högkonservativ
och protektionist samt var därföre under min riksdagstid min afgjorde motståndare. Han
var lång och mager.
13/1 - I dag är här -29 grader. Det har varit rätt kallt på hela det nya året och i våra
rum är det trots flitigt eldande svårt att hålla värmen uppe.
14/6 - Jag har nu börjat läsa korrektur på festskriften Jämtlands läns hushållnings
sällskaps historia 1817-1917, hvilken är författad af mig. Jag har vid korrekturläsning
god hjälp af Elin.
30/1 - Jag fyller i dag 75 år och är med anledning däraf föremål för mycket välvilliga
och smickrande uttalanden i ortspressen. En massa uppvaktningar. 82 telegram och bref.
712 - Elin fyller i dag 30 år. Hon är duktig som amanuens i biblioteket och är för
öfrigt praktisk och arbetsam.
24/4 - I förrgår och i går företogs här demonstrationer af manskapet vid våra två rege
menten. Det gällde den knappt tillmätta utspisningen. De aflöpte i det hela lugnt. Endast
en del civila element, såsom ligapojkar, förde oväsen och tjöto.
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2/5 - I går kl. 2 e.m. var här i Östersund ett demonstrationståg af arbetare och andra,
mest socialister. Mycket folk hade inkommit från landet för att deltaga. Antalet uppgafs
till omkr. 4.000. De började på Stortorget och tågade under musik efter en del gator till
Rådhusplatsen, där tal höllos af socialisten red. Böhmer m.fl. Allt förlöpte lugnt.
17/5 - Våren är ovanligt sen, torr och blåsig. I dag har jag på F rösön plockat de första
hästhofvarna samt några blåsippor.
6/6 - I går reste Elin och jag till Sikås i Hammerdal för att se oss om efter sommarbo
stad där i juli.
13/6 - I går kl. 2 e.m. jordfästes i stadens kyrka stoftet af dir. J.F. Broman 8l, som afled
den 6 ds. Dödsorsaken var magkräfta.
31/6 - Efter långvarig hetta och torka har omsider i dag ett välgörande regn börjat falla.
1/7 - I dag reste Jenny, Elin och jag till Jämtlands Sikås för att där tillbringa juli månad
i fröken Flygts pensionat.
8/7 - Hela tiden efter vår ankomst hit har kall nordväst blåst med omväxlande hagel
och regnbyar, hvadan det är rätt kusligt på vårt sommarnöje.
15/7 - Nu varmt väder. - I går tog jag ett varmbad i Sikås badanstalt.
(Åter till Östersund 31/7.)
31/8 - Prof. Eden41l höll i dag på aftonen i godtemplarlokalen inför fullsatt salong
liberalt föredrag om vår allmänna politik.
2/9 - Riksdagsmannaval i vår krets. Jag röstade äfven nu med de liberale, ehuru jag nu
på gamla dagar börjar blifva mer konservativ än förut.
23/9 - I natt fick jag åter kolikplågor; vänder mig nu till homöopat Axell.
2/10 - Besökte i dag dr. Thorne42l, som efter undersökning förklarade, att jag har en
begynnande grå starr på vänstra, d.v.s. mitt friska öga. - Änkefru Gunilla von Stapel
mohr utflyttade i går afton till Stockholm. Elin gick till stationen och tog afsked af
dottern Marit.
20/10 - Denna månad har hittills varit påfallande blid men regnig och disig.
8/11 - Elin var i går jämte kapten Johan Stenqvist 43l bjuden af kapten frih. Marcks von
Wiirtemberg och hans fru på middag. Till följd af de nu under kriget rådande tryckta
förhållandena var trakteringen skäligen enkel.
19/11 - Vi ha en blid vinter f.n., en bar vinter med mycken halka.
(I december blev Kardell åter illamående och det konstaterades att han hade äggvita,
varför han en tid måste hålla sträng diet.)
25/12 - Här i Sverige finnes nu under kriget icke att få russin, mandel och dylika saker.
Fotogen finnes icke i handeln. F.ö. är allt kolossalt dyrt. För mesost t.ex., som förr
kostade 45 öre kilot, begär man nu på torget 6 kr. Veden kostar nu flera gånger mer än
före kriget.
1918 111 - Skarp genomträngande blåst, -5 grader.
8/1 - I dag har omsider Hushållningssällskapets jubileumsskrift, som varit färdigtryckt
i flera månader, utkommit i bokmarknaden.
16/3 - Hittills har vädret i mars och i sht under den nu afslutade marknaden varit
mycket vackert.
18/3 - I bref gratulerat prosten Löfvenmark 5l som fyller 75 år.
1/4 - Per telegram gratulerat riksdagsman N.O. Olsson 34l i Rösta som fyller 50 år.
19/5 - I natt afled af lunginflammation red. Agaton Burman 34l. .Jag kände honom allt
sedan 1877, då han återflyttade till Jämtland och här startade OP. Vi voro i flera år
kamrater i stadsfullmäktige. Han var spirituell och litet spydig, hade en skarp och fin14
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skuren penna samt var i sht stark i repliken. I badhusbolagets styrelse var vi i många
år kamrater.
3/6 - Skolexamen i allmänna läroverket. C.A. Hägglund 34l afslutade härmed sin verk
samhet som rektor. Naturligtvis får han mycket beröm i pressen och sant är, att han
varit en kraftfull och originell personlighet, som vid sin ankomst hit 1888 införde ord
ning, punktlighet och nit bland lärarne, hvilka i dessa afseenden lämnat mycket öfrigt
att önska. Äfven har han visat stora förtjänster vid uppförandet af det nuvarande läro
verkshuset. Men han har icke visat något sinne för den andliga bildningen liksom han
äfven motsatt sig inflyttningen hit af Jämtlands bibliotek. Det finnes för mycket böcker,
var en sats, som han brukade drifva. Hans världsåskådning är trång och småskuren. Han kan dock vara underhållande i samtal. Lärjungarna sätta utom fråga värde på
honom. Sin ekonomi har han skött väl och han är en förmögen man. Han ämnar nu
ägna sig åt prästerlig tjänstgöring i ärkestiftet.
18/6 - Höganloftssalen eller S:t Olofs gillessal på villan Hof invigdes i går.
20/6 - I dag öppnades åter fornminnesföreningens museum i biblioteksbyggnaden som
varit stängt en lång tid. - Kandidat Festin4) höll föredrag.
2/7 - Med Jenny och Elin afrest med ångbåt till Vällviken och därifrån med åkdon till
Månsåsen, där vi skola bo på Månsåsgården hos änkefru Karin Jonsson till juli månads
slut. På ångbåten träffade jag disp. E. Borggren 34) och disp. 01. Björklund 34l.
1/8 - I dag begrafves stoftet af grosshandl. 0.A. Byström 44l, som dog i förra veckan.
Han var en ståtlig man, som fordom på 1870-talet i en af mig i arbetareföreningen an
ordnad tablå om Tegners Axel fungerade som Karl XII. Han handlade på senare år med
kor och socker (!). Han blef 63 år gammal.
13/8 - Spanska sjukan grasserar svån i staden.
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19/8 - Spanska sjukan kräver allt fler dödsoffer här i samhället, i sht vid regementena
och bland järnvägspersonalen. Skolor och biografer stängas, äfven Jämtlands bibliotek
stänges fr.o.m. i dag på 14 dagar.
24/8 - I går rasade här en cyklonartad storm, förenad med häftigt regn. - Nya döds
fall i spanska sjukan inträffar här i staden och länet dagligen. Inalles har nu 56 personer i
länet dött, de fleste ungt, kraftigt folk. 10 man vid artilleriregementet ha dukat under
af 125 insjuknande. Tillsynen öfver dessa säges icke vara den bästa. Vid fältjägarrege
mentet äro förhållandena vida bättre.
27 /8 - Dagligen får man höra militärmusik på våra gator i processioner efter aflidne
artillerister, hvilkas stoft föras till kyrkogården eller till järnvägsstationen. Just nu kl.
12.45 e.m. hör jag sådan musik. Nu hafva 20 artillerister dött. - Nu insjukna fältjägarna
i stort antal men dödsfall bland den torde icke ha inträffat. Ute i staden är sjukligheten
fortfarande stor. På lasarettet ha flera af sjukhuspersonalen hemsökts.
4/9 - Sedan i går är gamla läroverkshuset Sapientia Duce inredt till provisoriskt sjuk
hus för spanska sjukans patienter. För något mera än en vecka sedan afled i denna sjuk
dom guldsmeden 0. Staverfelt.
20/9 - Spanska sjukan grasserar fortfarande och kräfver dagligen nya offer. Hittills ha
öfver 130 personer dött blott i Östersund. Den 17 ds afled i Stockholm disp. Alfred
Wennerström, f. 1841. För många år sedan var han disponent vid Östersunds nyanlagda
mekaniska verkstad 45). Efter några år gick emellertid detta företag öfverända. Det aflöstes
af Holmers mekaniska verkstad och denna sedan af Westmans.
27/9 - Fil. lie. Algot Holmqvist 46), som en tid varit journalist, gjorde i går afton afskeds
visit hos mig. Han reser nämligen i nästa vecka till Uppsala för att genomgå profår
och sedan söka lektorat i historia.
23/10 - I dag har den första snön fallit.
11/11 - Tyskland befinner sig nu i revolutionstillstånd. Kejsar Wilhelm Il abdikerade i
förr går, nu äfven hans son kronprins Wilhelm. Österrike-Ungern befinner sig i fullt
upplösningstillstånd och bolsjevikerna råda i Ryssland. 28/12 - I dag har Elin varit på kafferep hos kapten Stenqvist43). Denne kurtiserar Elin
ifrigt men bränner nog sina kol förgäfves.

1919 1/1 Min hustru och min dotter börjar det nya året med god hälsa, men min syn
är mycket försvagad.
14/1 - Höll föredrag i går afton på Handelsföreningen om den gamla jämtländska
handeln.
20/1 - I går hade jag åter ett anfall af min ägghvitesjukdom.
112 - Jenny fyller i dag 70 år. Elin och jag gåfvo henne en armring af guld.
2612 - Elin har i dag tenterat i latin för lektor Lindblom 47) och erhållit mogenhets
betyg (studentbetyg) i ämnet.
13/5 - I dag på e.m. hälsade min gamle riksdagskamrat Jöns Bromee 34) i Billsta på mig.
Han är ett år äldre än jag, således 78 år. Vi språkade om gamla tider.
23/6 - I går undertecknade de tyska delegaterna i spegelsalen i Versailles det freds
dokument, som slutar detta ohyggliga krig, som varat sedan 1 aug. 1914, men de stipu
lerade villkoren äro förfärliga för tyskarna och säkert omöjliga att uppfylla.
20/7 - I dag resa Jenny och Elin med bantåg till Undersåker för att tillbringa åter
stoden af juli månad i fröken Hedins pensionat. Fröken Hedin begär 11 kr om dagen per
person. Det är ohyggligt dyrt mot före kriget.
20/8 - I går afton hälsade Emil Perman 48) med sin son Bertil på oss. I dag hafva de
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besökt Jämtlands bibliotek, hvarpå jag följde dem upp i fornminnesföreningens museum
samt sedan upp i konstmuseet i Rådhuset. - I förrgår träffade jag på gatan min forne
elev intendenten vid Skansen Alarik Behm 61l och samtalade en stund meci honom om
gamla tider.
24/8 - I dag hälsade stationsinspektoren Erik Perman 49l med sin hustru Ella från Lång
sele på hos oss. 4/9 - Den kalla, regniga och blåsiga väderleken som rådt i augusti månad, har nu efter
trätts af vackert väder. - Temperaturen är f.n. ovanligt blid för årstiden.
6/10 - Fru Kristina Hallström, änka efter tullvaktmästare S.G. Hallström 50), afled här i
går, 73 år gammal. Vi kände henne väl, i sht genom hennes döttrar Märta och Evylin.
8/10 - Jag har i dag af drätselkammaren erhållit 2.000 kr för ett af mig författadt arbete
om Östersunds uppkomst och utveckling fram till år 1830.
12/10 - I dag har den första snön för hösten fallit.
13/11 - I går sålde N.O. Olsson i Rösta 34l och A.O. Oscarsson i Stocke för nära
100.000 kr till lantbrukaren Göransson i Torvalla den gård, i hvilken vi bott i 21 år,
nämligen nr. 21 vid Kyrkogatan. Jag har bott här alltsedan gården byggdes.
22/11 - I går biföllo stadsfullmäktige biblioteksstyrelsens framställning om medel för år
1920. Elin såsom amanuens får inalles 2.350 kr.
12/12 - I går bevistade jag för sista gången lasarettsdirektionens sammanträde.
(Strax före jul 1919 blev Jenny Kardell svårt sjuk, vilket gjorde att julstämningen i den
Kardellska familjen detta år var tryckt.)
1920 1/1 - Vi befinna oss nu rätt väl. Jenny är dock fortfarande svag.
3/1 - Idag begrafs sadelmakare Myhrfeldt S1).
13/2 - I går och i dag företaga engelska armeflygare här i Östersund flygningar med
passagerare, som får betala 100 kr för vanlig flygning och 150 kr för konstflygning.
2212 - Spanska sjukan, som för två år sedan bortryckt så många här i Östersund dels
vid regementena dels ute i staden, har åter vunnit insteg. 23/4 - I dag innehöll Jämtlands-Posten en sympatisk artikel om mitt utkomna arbete
"Östersunds stads uppkomst och utveckling". Jag intervjuades af denna tidnings unge
red. Olsson.
4/6 - Sorgbref att fröken Lotten Dalen 52) den l:e ds afled i Söderhamn, dit hon flyttat
med sina brorsdöttrar Signe och Gertrud.
8/6 - I går började Elin och jag undervisa en österrikisk 15-årig gosse, Robert Wibin
ger (?) i latin. Han har genom Röda korsets hjälp nu anländt hit från sitt nödlidande
fosterland och är här gäst hos kapten John Stenqvist. 17/6 - Besök i dag af professorskan Burman 53) fr. Uppsala. Jag var fordom (1872) värd
på hennes bröllop med dåv. docenten Erik Burman.
2/7 - I dag har hushållningssällskapets jubileumsutställning högtidligen öppnats, då
jag var närvarande. - Vädret var hela tiden det vackraste.
8/7 - I dag gästar konung Gustaf V Östersund samt öppnar def. utställningen. Kort före
besökte han Jämtlands bibliotek, där Elin och jag mottogo honom. - Sedan kl. 2.30
e.m. voro vi närvarande vid den eg. lantbruksutställningens öppnande.
27/7 - I dag vid 9-tiden reste Jenny och Elin till Stamgärde i Undersåker för att hvila
där en tid vid fröken Hedins pensionat. - Jag har i dag lämnat 5 kr till fonden för
upprättande af staty i Badhusparken.
4/8 - I dag besökte jag utställningen. I maskinhallen köpte jag för 3 kr en målad
pinnstol (?).
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13/8 - I går afton återkommo Jenny och Elin från Stamgärde. De syntes må väl.
13/9 - Vid i dag här i Östersund förrättadt val af riksdagsmän för Jämtlands södra val
krets röstade jag på de frisinnades C.J. von Essen 54>. Dock gjorde jag det med viss tvekan
emedan de frisinnade samverkat med socialisterna.
30/8 - Barnens dag går af stapeln i Östersund under musik, jubel och ofog.
7/10 - Elin har i dessa dagar mycket bekymmer (?) i följd af frih. Leijonhufvuds 34)
sträfvanden att hämnas på henne för hennes hållning i frågan om fornminnesföreningens
begäran att få disponera en del af biblioteksbyggnaden, som biblioteket själft behöver.
Vi afslogo framställningen och nu lägger L. skulden på Elin, som skall ha inverkat på
mig. Därföre vill han nu beröfva henne hennes lefvebröd, d.v.s. hennes anställning i
biblioteket. Emot L. söker Elin hjälp hos flere inflytelserika personer. Måtte hon blott
lyckas!
16/11 - Vi ha här haft en varaktigt varm och vacker höst. Först i går föll snö, men
dock ej mycken. 25/11 - Fortf. ovanligt varmt för denna årstid.

1921 1/1 - Det nya året ingått(?) med blåst och kyla.
11/1 - Blef i dag vid frukosten hastigt sjuk, på grund af som doktor Jonsson säger, att
jag fått något i mig, som icke gått ut sin rätta väg.
1/2 - Omsider i går afton fördes till slut striden om tillsättandet af ny bibliotekarie i
Jämtlands bibliotek efter mig, som innehaft denna post sedan 1876 och nu, sedan jag den
30 jan. fyllt 79 år, erhöll mitt afsked. Elin, som tjänstgjort i biblioteket allt sedan 1911
och sedan början af 1917 faktiskt skött det hela, fick i fjol styrelsens löfte, om att bli
min efterträdare. Men sedan styrelseled. frih. Leijonhufvud i september för!. år blef ur
sinnig på Elin, emedan han misstänkte henne ligga bakom afslaget på fornminnes
föreningens oförsynta begäran att erhålla ökat utrymme i biblioteksbyggnaden på biblio
tekets bekostnad, har han förföljt henne hänsynslöst och sökt utestänga henne från platsen.
Han har dragit på sin sida den tredje medlemmen i styrelsen, prosten Öhrstedt 34), och
sedan denne afgått, hans efterträdare rektor Arbman 55). Men landstinget och stadsfull
mäktige hafva afgjort ställt sig på Elins sida; de senare hafva t.o.m. beviljat anslag till
biblioteket med det villkor att Elin aflöser mig(?).
10/3 - Fornminnesföreningen hade i går afton sin årssammankomst. Jag undanbad
mig återval i styrelsen, hvilken jag tillhört allt sedan 1887, då föreningen bildades. Jag
valdes nu till hedersledamot.
11/4 - I dag ha Jenny och jag varit gifta i 50 år. Vi bjuda ingen men ha en liten privat
festmåltid hemma. - Vårt gamla hembiträde Kristina har gifvit oss blommor.
10/5 - April månad var i år ovanligt blid, men början av maj har varit kall. I går
blef det dock blidare.
13/6 - I dag fick jag besök af lärov.adj. 0. Öhrström 34 ) från Stockholm. Han var förr
adjunkt här i Östersund men flyttade 1912 härifrån. Han är måg till framlidne adj.
N.D. Augustin 34>.
30/6 - I morgon afton afresa vi via Karbening i Västmanland till Arkelstorp i Skåne
för att där tillbringa juli och en stor del af augusti. (I Karbening besöktes kusinen Erik
Persson i Nickebo. 4/7 anlände familjen till Arkelstorp, där man tog in på badhotellet.
Då Arkelstorp ligger nära Spegelvik, blev det upprepade besök där hos Peter och Eva
Olsson 34) samt Walter Wrååk 34).)
4/8 kom Kardells till Stockholm för bl.a. besök hos riksbibliotekarien Collijn 56).
10/8 åter till Östersund.
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12/8 - Riksarkivarien Sam Clason 57) besökte i dag Jämtlands bibliotek, som förevisades
af Elin.
31/8 - Här i Jämtland har denna sommar varit ovanligt regnigt och blåsigt. I går
regnblandad snö.
3/10 - I dag fyller grosshandl. 01. Olsson 34) 80 år. Jag skickar telegram.
1922 2/1 - Nyårsbref från svåger Olsson och Walter Wrååk, syster Mia och kusin
Erik Persson i Kabening.
31/1 - Jag fyllde i går 80 år och fick med anledning däraf dels mycket lovord i pressen
dels en mängd telegram och besök i hemmet samt blommor.
4/2 - I dag är här -33 grader Celsius. Luften är dock klar.
8/2 - Den danske järn(vägs)arbetaren (?) Max Petersen 58), som vistats här i tre år, tog
i dag afsked. Han skall nu återvända till Köpenhamn. Han är mycket intelligent och
har varit en flitig kund i Jämtlands bibliotek samt blifvit god vän med Elin. Hon tror,
att han skall utveckla sig till en god skriftställare.
5/3 - Kronprins Gustaf Adolf har i dag anländt till Östersund. Kl. 10.30 f.m. besökte
han, åtföljd af landshöfd. Widen, Jämtlands bibliotek, som visades af Elin. Han föreföll
mycket vänlig.
10/3 - I går gick Elin tillsammans med sin amanuens Dagmar Sellgren på skidor öfver
Storsjön till Böle (?) mellan Knytta och Bällsta för att hälsa på lärarinnan Svea Cassberg,
som bjöd på middag.
24/3 - Prins Oscar Bernadotte med sin gemål har varit här under de närmast före
gående tre dagarna och hållit bönemöte.
3/4 - Elins båda amanuenser Dagmar Sellgren och Selma Fahlander samt fil. mag. Salo
mon Kraft 60) från Ystad hemma hos oss på kaffe.
12/4 - I dag afled här grosshandl. Ernst Gustafsson 59), en fin och angenäm man. Han
var framstående kommunalman, ledamot af stadsfullmäktige och drätselkammar
ordförande. Vi har haft mycket att göra med hvarandra, bl.a. i badhusdirektionen.
20/5 - I går gjorde fil. mag. Salomon Kraft, som nu fullgjort sin värnplikt och tillbragt
mycken tid i Jämtlands bibliotek samt står på god fot med Elin, afskedsvisit hos oss.
23/5 - I dag ha vi första gången icke eldat i sängkammaren.
3/7 - I dag på morgonen reste Elin till Undersåker för att tillbringa denna månad i
fröken Hedins pensionat.
10/7-15/7 - Stort storlogemöte här i Östersund. En mängd främlingar från Sverige
och Norge här i staden.
11/7 - Lasarettssyssloman Anders Mattsson 2B), i Salom besökte mig i dag.
10/8 - Jag råkade i dag åter ut för ett anfall af min kolik. 27/8 - I dag äger allmän s.k. fö"rbudsomröstning rum i Sverige. Jag gick till röst
lokalen åtföljd af Märta Hallström och röstade mot spritförbud, då jag anser ett sådant
för en riksolycka (?). Emot röstade äfven Elin och vår gamla jungfru Kristina.
/9 - Bansträckan Brunflo-Sveg har i dag invigts. Därmed ha vi östersundsbor direkt
järnvägsförbindelse med Kristinehamn vid Vänern.
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Noter till
Sven Johan Kardells Dagbok X: 1913-1922
Arbman, Rosa, f. 1861, d. 1919, dotter till prosten Ernst Arbman i Sunne, författarinna på
bl.a. jämtmål.
2) Walter, Olof, f. 1851, d. 1936, handl., "hembygdare", godtemplare, politiker (radikal liberal),
led. av AK 1894-99.
3) Ljungstedt, Karl, f. 1856, d. 1916, fil.dr i Upps. 1887, docent i germ. spr., vik. lektor i Ösd
1899-1907, o. adj. 1907-16. Lj. var en synnerligen omtyckt lärare och en god föreläsare.
4) Festin, Eric, f. 1878, d. 1945. Redan tidigare engagerad i den jämtländska hembygdsrörelsen
blev F. efter fil.kand.-examen i Upps. 1912 sekr. o. intendent i Jämtslöjd samt sekr. i Forn
minnesför. Senare fr. 1919 länsantikvarie, ss sådan bl.a. initiativtagare till Heimbygda o. ]tids
museiförening, den eg. skaparen av ]tids museum.
5) Löfvenmark, Olof, f. 1843, d. 1929, khde i Revsund 1880-1923, prost 1893.
6) Sehlin, Carl Johan, f. 1873, d. 1938, 1906-13 rektor v. småskolesem. i Ösd, 1913-19 rektor v.
Sunnerdahlska hemskolorna i Säbyholm, fr. 1920 folkskolinsp. i Ösd, reg.pastor i Ösd 190513, led. av AK 1908, 1921-23, av FK 1911-13, g. m. Sara Maria Hedmark, f. i Linsell 1884.
7) Måste vara den kände skalden, sekr. i Sv. ak. Erik Axel Karlfeldt.
8) Broman, Johan Fredrik, f. 1839, d. 1917, förest. f. Ope lantmannaskola fr. 1877, sekr. o. skattmäst. i hushålln.sällsk. 1886-1914.
9) Anner, Wilh., f. 1887, d. 1968, red. för JT fr. 1912, led. av AK 1937-40.
IO) Bjelke, J.O., f. 1854, d. 1914, målarmäst. i Ösd, v. ordf. i Ösds Fabr. o. hantverks-för. 1909-14.
11) Friman, Karl Fridolf, f. 1857, d. 1914, började urmakeri i Ösd 1880, medlem i Ösds Fabr. o.
hantverksför. sedan 1882, en av stiftarna av Jämtlands gille.
12) Wedin, Aron Julius, f. 1876, snickare i Borgvattnet, led av AK 1912-1914B, liberal, senare
soc.dem.
13) Englund, Bernhard, f. 1859, d. 1914. Fadern var kronofogden m.m. Per Englund, f. 1826, d.
1888, modern Augusta, f. Festin.
14) Fadern var sjökaptenen Erik August Hammatström, f. 1844, d. 1895, befälhavare på bl.a. Tuna
dals bogserbåt "Framåt" 1872-92.
15) Jakobina Charlotta Sundberg, f. Petre, var född i Indahl.
16) Englund Carl, f. 1849, d. 1914, stenhu are o. grundläggare. E. har tills. med ett par andra
gg
grundläggare bl.a. Adolf Kilander, gett namn åt Grundläggargränd i Odenslund.
17) Sjöström, Hanna, f. 1847, d. 1915, lärarinna vid flickskolan i Ösd.
18) Tiren, Karl, f. 1869, d. 1955, stationsinsp. i Bergvik, Hälsingland, 1912-34, musiker o. målare,
känd framförallt för uppteckningar av samisk musik.
19) Olsson, Paulus, ("Lill-Pål"), f. 1836, d. 1915, trävaruhandlare. 0. ägde Kyrkgat. 60 (47), där
Telehuset sedan uppfördes.
20) Fjellman, Anders Petter, f. 1824, d. 1893, färgare, rådman, bankdirektör, nämnd flera gånger
förut i dagboksutdragen.
21) Lehman, Edvard, f. 1862, d. 1930, känd religionshistoriker, prof. i Lund 1913-27.
22) Bergström, David, f. 1858, d. 1946, liberal riksdagspolitiker o. statsråd (krigsmin. 1911-14),
envoye i Peking o. Tokio 1918-22, den främste organisatören av 1890-talets s.k. folkriksdagar.
23) Mittag-Leffler, Gösta, f. 1846, d. 1927, prof. v. Sthlms högskola 1881-1914, be ktad genom
ry
sin smädelsekampanj mot Karl Staaff 1914.
24) Gillberg, Axel, f. 1843, d. 1927, adjunkt i Ösd 1872-1908. Hustrun var dotter till räntmästaren
m.m. i Ösd O.P. Hellberg, f. 1815, d. 1886.
25) Om Anna Hamren, änka efter prov.läk. Nils Hamren, se ÅGÖ 1980 s. 25 f!
26) Siösteen, Gustaf, f. 1874 i Ösd, utrikeskorrespondent i bl.a. Berlin o. London.
27) Winström, Roben, f. 1866, d. 1916, b ggmäst. o. b
ry
ryggeridisp. i Ösd, efterträddes av sonen
Einar Winström, f. 1891, d. 1958, ss disp. för Ösds Ångbryggeri.
1)
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28) Mattsson, Anders, i Salom, f. 1856, d. 1941, kommunal- o. landstingsman, syssloman vid lasa
rettet fr. 1908, en ledande person i staden o. länet på sin tid, godtemplare, ordf. i Jtlds ung
domsförbund, hembygdsvårdare, 1908-12 intendent vid Jämtslöjd.
29) Welander, P.O., f. 1868, d. 1952, överjägmästare i Ösd, landstingsman, led. av FK 1918-21.
JO) Langeen, Johan Fredrik, f. 1839, d. 1916, rådman i Ösd. Sonen, överlantmät. Richard Langeen,
f. 1880, d. 1972, var en ännu mera känd man i staden, bl.a. ordf. i stadsfullmäktige 1939-55.
JI) Schiick, Henrik, f. 1855, d. 1947, prof. i Lund 1890-98, i Upps. 1898-20, univ:s rektor 190518, känd litteraturhistoriker.
32) Lindhagen, Carl, f. 1860, d. 1946, borgmäst. i Sthlm 1903-30, led av AK 1897-1917 o. FK
1919-40, från början liberal, senare soc.dem. o. vänstersocialist, känd ss riksdagens störste
,,motionär''.
JJ) Thorsson, Fredr. Wilh., f. 1865, d. 1925, en av den sv. soc.dem:s banbrytare, finansminister
vid tre tillfällen 1918-25.
34) Se not till föreg. utdrag ur dagboken.
35) Pira, Karl, f. 1868, fil.dr 1895, lektor i Ösd 1909-16.
36) Sanden, Josef, f. 1864, dir. vid riksbanken i Ösd 1910-16.
37) Wikander, E. Hj., f. 1843, d. 1916, apotekare i Ösd, stadsfullmäktig 1888-1904.
38) Lindman, Arvid, f. 1862, d. 1936, sjömilitär (amiral), industriman, politiker (högerns partiledare
1913-35), statsmin. 1906-11, 1928-30.
J9) Sten, Helmer, f. 1879, d. 1950, var liksom Frisk <lir. i Sthlms handelsbank, sedermera Svenska
handelsbanken.
40) Lignell, Carl Anton, f. 1816, d. 1892, apotekare i Ösd 1843-53, <lir. i riksbanken i Ösd 188085. Om honom har det talats förut i Dagboken, bl.a. om hur han uppodlade o. bebyggd�. en del
av den s.k. Björnmyran samt bildade mönsteregendomen Carlslund. Se om honom i AGO 1983!
41) Eden, Nils, f. 1871, d. 1945, prof. i historia i Upps. 1909-20, politiker (statsmin. 1917-20),
landshövding i Sthlms län 1920-38.
42) Thorne, Theodor, f. 1869, d. 1944, fältläkare, stadsfullmäktig 1902-31, stormästare i Jtlds Gille
1902-31, flyttade fr. Ösd 1931.
43) Stenqvist, John, kapten i Ösd. Fadern, khde Stenqvist, var en ungdomsvän till Kardel!.
44) Byström, O.A., f. 1855, d. 1918, hand!., disp. för Utskänkningsbol., en av stiftarna av Jämtlands
Gille.
45) Om Östersunds Mekaniska verkstad ("Bondverkstaden") se ÅGÖ 1981 s. 25 f!
46) Holmqvist, Algot, f. 1869, d. 1936, fil.lie. 1900, red. för bl.a. JT 1904---05 o. i ÖP fr. 1918, känd
föreläsare, en av stiftarna av Gamla Östersund.
47) Lindblom, Teodor, f. 1868, fil.dr 1906, lektor i latin o. grekiska i Ösd 1911-32.
48) Perman, Emil, f. 1856, äldste son till hand!. E.E.C. Perman, kusin till Jenny Kardell, f. Perman, med. dr, överläkare i Sthlm.
49) Perman, Erik, f. 1873, yngste son till handl. E.E.C. Perman. Om honom se t.ex. ÅGÖ 1976 s. 8!
50) Hallström, Sven Gustaf, f. 1835, d. 1885. Tullvaktmästare, en tid ordf. i drätselkammaren.
SI) Myhrfeldt, Erik, f. 1838, sadelmakare vid Jtlds hästjägare.
52) Lotten Dalen var syster till lektor E.J. Dalen och skötte under lång tid hans hushåll. Se
ÅGÖ 1980 s. 27!
SJ) Professorskan Burman var dotter till färgerifabr. C.E. Burman i ÖSD. Hennes make prof.
Erik Burman, var hennes kusin.
54) von Essen, Carl Johan, f. 1874, d. 1935, häradshövding, ägare av Änge i Brunflo.
55) Arbman, Ragnar, f. 1880, d. 1971, teol. dr 1916, rektor i Osd 1918-45.
56) Collijn, Isak, f. 1875, d. 1949, riksbibliotekarie 1916-40.
57J Classon, Sam, f. 1867, d. 1925, prof. i Lund 1904-16, riksarkivarie fr. 1916.
58) Petersen, Max, f. 1896, d. 1980, dansk-amerikansk vetenskapsman, prof. vid Berkeley Univerity,
USA. Vid sitt besök i USA 1928 sammaträffade Elin Kardell med P. och ingick äktenskap med
honom. Se vidare artikel i denna årsskrift! - Det är märkligt att Kardell här skriver om sin
blivande måg utan att veta det.
59) Gustafsson, Ernst, startade affär i Ösd 1886, stadsfullmäktig 1893-1922, ordf. i drätselkam-
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maren 1904-17, ordf. i Ösds Handels- o. Industriförening 1894-1922.
60) Kraft, Salomon, senare docent i historia o. lektor i Sthlm, rektor i Malmö.
6l) Behm, Alarik, f. 1871, d. 1944, zoolog, 1906-37 intendent vid Skansen i Sthm.

Elin Kardel/ t.h., med sin moster Eva Olsson, f Perman, g.m. lektor Petter Olsson, i mitten, och kusi•
nen Ejnar Olsson t.v.
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Elin Kardell
Av Hans Jacobsson

I nedanstående uppsats vill jag försöka skildra "östersundsflickan" Elin Kardells från
vissa synpunkter märkliga levnadsöde. Sedan 1973 och fram till 1980 fick jag årligen ett
brev från hennes efterlämnade make, professor Max Petersen vid Berkeley University,
USA. Sist i januari 1981 fick jag ett meddelande, att Max Petersen avlidit den 23 septem
ber 1980. I ett av mina sista brev till honom lovade jag, att jag skulle skriva en artikel
om Elin Kardell-Petersen, vilket gladde honom och föranledde honom att sända mig än
mer material om henne.
Det finns emellertid andra skäl att skriva en artikel om Elin Kardel!. På sin tid var
hon en mycket känd person i Östersund. Hon stod i nära kontakt med sin far, när det
gällde att etablera Jämtlands Bibliotek i staden 1912, och hon efterträdde ju fadern som
bibliotekarie efter en hård strid, som sannolikt inte bara gällde bibliotekariens kompe
tens utan även kön. Trots att Elin Kardell-Petersen i så många år vistades långt från
Östersund och Jämtland i det fjärran Kalifornien, försökte hon upprätthålla kontakten
med sin hembygd och sina svenska vänner.
Max Petersen och säkerligen även andra förundrade sig över att Sven Johan och Jenny
Kardell ända till sitt livs slut kunde för Elin bevara hemligheten om hennes börd. Det
skall enligt Petersen ha varit bouppteckningsmannen efter Jenny Kardell, död 1926,
sysslomannen Anders Mattsson, som uppenbarade för henne att hon var ett fosterbarn.
Elin, eller som hon från början hette Ellen, föddes i Stockholm 7 febr. 1887 och var
dotter till kaptenen vid Södermanlands regemente Emil Robert Seybold, f. 1849, d. 1910,
senare bosatt i Norrtälje, och hans hushållerska Amanda Josefina Kanth, f. 1860, d. 1914.
Modern skall ha haft jämtländskt ursprung. Hennes far torde ha varit fanjunkaren vid
Västernorrlands bataljon, L.F. Kanth, död i 70-årsåldern 1900. Kanth började sin militära
bana vid Jämtlands fältjägarkår och lär ha brukat en gård i Grimnäs.
Att Sven Johan och Jenny Kardell tog sig ett fosterbarn är inte underligt. Jenny
Kardells syster Eva, gift med lektor Peter Olsson, hade ju fött två söner, den yngste,
Einar, född 1886. Att det var främst Jenny, som önskade sig ett barn, står klart. Genom
makens årliga månadslånga vistelser i Stockholm som riksdagsman från 1887, kom hon
att lämnas ensam, även om hon så småningom åtminstone en tid under varje riksdags
sejour besökte sin make i huvudstaden.
Att den upptagne läraren, riksdagsmannen, bibliotekarien m.m. Sven Johan Kardell
inte till en början var inställd på att bli barnafader, framgår bl.a. av hans dagbok. Inte
minst hade han tydligen problem med att föra barnet hem till Östersund.
Den 18 maj 1889 fick Kardell erbjudande av "fröken Amanda Kanth, boende Drott
ninggatan 34, att upptaga hennes barn med kapten Emil Seybold". Dr Emil Perman,
en kusin till Jenny Kardell, tillkallades och undersökte barnet, som befanns vara friskt.
Redan den 21 maj avreste Kardell med den lilla flickan, drygt två år och tre månader
gammal, till Östersund: "Maj 21. Afrest med ångaren Westernorrland från Stockholm
till Sundsvall. Lilla Ellen medföljde. En fröken Holmberg från Hernösand jämte fru
Gisslen omhändertogo henne, då hon visade aversion mot mig." - "Maj 23. kl 9.40 f.m.
med bantåget till Östersund. Ellen sköttes till Ånge af en fröken Lundblad, sedan af fru
Hjertstedt. Jenny och Olssons jämte Anna Perman mottogo oss vid stationen." - "Maj
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24-27. Lilla Ellen artar sig till en mycket häftig och egensinnig unge. Skriker nästan
beständigt. Tål mig icke. Detta kan ej gå i längden."
De reflektioner man gör med anledning av ovanstående citat ur Kardells dagbok, är, att
det sannerligen inte var underligt, att ett över tvåårigt barn, som ryckts bort från sin
mor, visar aversion mot särskilt den som hon uppfattade att ha ryckt bort henne.
Det gick tydligen en tid, innan Sven Johan och Jenny Kardell definitivt beslöt sig för
att behålla Ellen och adoptera henne. Att döma av dagboken tycks hon efter en månad
ha funnit sig i situationen: "Juni 25. Lilla Elin artar sig bättre; vi ha beslutat att behålla
henne och den 21 dennes tillskrivit modern därom. Vi anse namnet Elin bättre än Ellen."
I början på juli 1889 inskrevs hon sedan i den östersundska dopboken under namnet
Elin Maria. Och i slutet på året (31/12 1889) skriver Kardell så: "Året närmar sig sitt
slut. Dess vigtigaste händelse för oss har varit upptagandet af vår fosterdotter Elin
Maria, som nu slumrar därinne, medan Jenny sitter i hvilstolen bredvid och läser Öster
sunds-Posten". Det slutade alltså med en familjeidyll.
För att använda ett uttryck av Max Petersen går sedan Elin, hennes hälsa och före
havanden som en "silvertråd" genom den Kardellska dagboken, i vilken Elin Kardell
särskilt på äldre dagar fördjupade sig och som hon som sitt käraste minne av fadern och
modern tog med sig till Amerika. Då dagboken i utdrag fortlöpande publicerats eller
kommer att publiceras i Gamla Östersunds årsskrift, är det onödigt att genom annat än
spridda citat återge vad den säger om Elin.
Elin Kardell var tydligen ett livligt och kanske inte alltid lätt uppfostrat barn. "24/12
1890. - Elin fick många julklappar. Hon dansade kring salsbordet med en docka under
hvardera armen icke utan en viss grace." - "28/11 1891. - Elin börjar blifva bättre till
lynnet och snällare än förr. Hon är nu (närmare 4 år) ganska förståndig, känner till
bokstäferna A och O samt ritar rätt bra."
Den 1/9 1893 anmäldes Elin till inträde i Flickskolan, väl i en förberedande klass.
Emellertid måste hon avbryta sin skolgång i Östersund, då hon 1894 tillsammans med
sin mamma följde fadern till Stockholm under hans riksdagssejour. Det verkar som S.J.
Kardell under den vackra våren detta år glatt sig åt att få promenera med dottern på
bl.a. Djurgården. Åter i Stockholm i början på år 1895 fick Elin en tid gå som extra
elev i Norrmalms högre läroverk för flickor.
Från oktober 1895 (7/10) finns en anteckning i dagboken om en barn- och klassfest
för Elin hemma hos Kardells: "De små damerna, inalles 15, lekte och dansade, medan
Jenny spelade. De åto godsaker och superade sedan af hjärtans lust, så att några fick
ondt i magen." Bland de sistnämnda var Gertrud Dalen, yngsta dotter till S.J. Kardells
kollega lektor Johan Erik Dalen. Gertrud Dalen var genom åren Elin Kardells väninna,
med vilken hon växlade brev under de sista åren i Amerika.
Till sin 15:e födelsedag 7/2 1901 fick Elin från Stockholm "en liten guldring med en
turkos uti", och i juli månad samma år fick hon följa med fadern till Åre och upp på
Åreskutan, vars topp nåddes kl. ½ 10 på kvällen. Även Storlien besöktes vid sommar
resan detta år. Vid uppropet i flickskolan 29/8 1901 intog hon sin plats i femte klass.
Att det inte alltid gick så bra för Elin Kardell i skolan, framgår därav, att hennes lärar
inna i historia, Hanna Sjöström klagade över att hon inte var nog flitig i historia. Kar
del!, också historielärare, anser dock, att hon läste "snällt öfver sina läxor".
I och med vårterminens slut 1904 gick Elin Kardell ut åttonde klassen i flickskolan
och avgick från skolan med s.k. normalskolebetyg. Vid denna tid kunde i Östersund
studentexamen avläggas av flickor endast som privatister, och det var tydligen endast
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exceptionellt begåvade flickor, som fortsatte till studenten. Elin Kardell hörde ej till der.1,
vilket dock ingalunda tyder på att hon var obegåvad.
Man frågar sig kanske vilka framtidsplaner som Elin Kardell hade vid denna tid. Det
verkar som om hon ett antal år framåt nöjde sig med att vara hemmadotter. Efter hand
uppvaktades hon alltmer av unga män. I början på juni 1905, alltså 18 år gammal, var
hon med på sin första studentbal, inbjuden av de nybakade studenterna att dansa på
Sandviken: "9/6 Elin återvände i morse, sedan solen runnit upp, lycklig och glad efter
alla danser i det härliga vädret." Sin första stora bal fick hon uppleva hos borgmästaren
I. von Stapelmohr den 19 nov. 1905: "Hon var rätt söt i sin hvita ylleklänning med
puffärmar, hvita skor och d:o strumpor."
Rätt söt! Av porträtt att döma och av att unga män och även äldre förälskade sig i henne
tycks detta faderns omdöme vara en underdrift. Att hon var charmfull och såg bra ut,
hade ett på något sätt älskligt, rent utseende, torde vara obestridligt. Enligt vad som
senare framgick var hon från 1907 en tid framåt hemligt förlovad med dåv. med. stud.
Jonas Jonsson från Fors. Han tog sig sedan namnet Webiörn och blev provinsialläkare
i Bengtsfors i Dalsland. Enligt en anteckning i den Kardellska dagboken skulle Elin ha
slagit upp förlovningen med honom, "emedan hon fått höra att han stod på intim fot
med en fröken Wallmark", med vilken han senare förlovade sig. I juni 1910, då han var
anställd som t.f. bataljonsläkare på Frösö läger hälsade han emellertid på hos Kardells:
"Besynnerligt var hans besök i går. Han var sig lik som fordom och var synnerligen
betagen i Elin."
Samma år, alltså 1910, fick Elin på en skidbal hos landshövding Widen med anledning
av de allmänna skidlöpningarna och budkavletävlingarna i början på mars detta år, dansa
med Mr Kennedy, son till engelske ministern i Stockholm. Mr Kennedy nöjde sig med
att dansa och åka skidor med henne, men den turkiske majoren Selim Sidi Bey, som
också vistades i Östersund med anledning av skidtävlingarna, friade tydligen formligen
till Elin. Det skedde under en skidtur på Frösön. Då hon svarade att hon inte älskade
honom "utbrast han i gråt, knäföll och kysste hennes hand." - "Emellertid ville Elin
inte veta af någon förbindelse med honom."
Under de allra första åren var väl Elin Kardell huvudsakligen mammas flicka, men så
småningom blev hon, så vitt man kan se, allt mer pappas flicka. Det berodde till en del
på att modern Jenny Kardell med åren blev sjuklig, så att hon inte kunde följa med
maken och dottern på olika tillställningar, teaterbesök, promenader etc. I Elin fick Sven
Johan Kardell ju mer hon växte upp en trogen följeslagare på t.ex. fotvandringar i fjällen
eller de ofta förekommande vandringarna ut till biblioteket på Frösön.
I en artikel publicerad i ÖP i okt. 1962, med anledning av 50-årsminnet av Jämtlands
Biblioteks inflyttning till Östersund och öppnande för allmänheten, vilket sistnämnda
skedde den 30 okt. 1912, skriver Elin Kardell bl.a. att hon nära nog växt upp med
Jämtlands bibliotek och att det var ett slags sagoäventyr att vid faderns hand få vandra
ut till den fantasieggande biblioteksbyggnaden på Frösön. När det så blev fråga om att
flytta biblioteket till Östersund, sedan den nya biblioteksbyggnaden i den s.k. Kyrk
parken blivit färdig i slutet av år 1911, så var det helt följdriktigt, att Elin fick hjälpa
till med att flytta böckerna och ordna dem i de nya lokalerna. De sista böckerna skicka
des iväg från Frösön i juni 1912, och det var "med vemo<l" säger hon, som hon var med
om att packa dem.
Tack vare sina tidigare besök i Frösöbiblioteket och sitt arbete med flyttningen lärde
sig Elin Kardell i hög grad känna boksamlingen, som vid flyttningen inte innehöll någon
bok tryckt på 1900-talet. Frösöbiblioteket hade varit endast ett lärt bibliotek och mycket
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sporadiskt besökt av forskare. För allmänheten framstod det som ett bokmuseum.
Nu skulle ett modernt folkbibliotek öppnas i Östersund, men det var inte så lätt.
Det gällde att iakttaga den yttersta sparsamhet, för statsanslaget för inköp av nya böcker
belöpte sig till endast 400 kr per år, och även de kommunala anslagen, från landstinget
och stadsfullmäktige i Östersund, var obetydliga. De skulle räcka till avlöning av biblio
tekarien, städning, uppvärmning av lokalerna m.m.
Om Sven Johan Kardell, som 1912 fyllde 70 år, skulle kunna fortsätta som biblioteka
rie, fordrades det att han fick en lämplig medhjälpare. För honom var det naturligt att
föreslå dottern, som ju redan på ett så utmärkt sätt hjälpt honom med flyttningen.
I sept. 1913 fick Kardell ett nytt förordnande som bibliotekarie, nu med ett årsarvode av
500 kr, en tid förut hade han fått nöja sig med 50 kr, och samtidigt fick Elin Kardell
officiellt befattningen som amanuens, till en början utan lön. Redan alltifrån bibliotekets
öppnande för allmänheten i Östersund den 30 okt. 1912 hade hon dock skött den
löpande verksamheten med främst bokutlåningen. - Om öppnandet skriver hon i den
ovannämnda artikeln: "Jag minns den dagen så väl. Alltsedan den 23 okt. rådde full
vinter med snö på marken, men den 30 okt. började ett starkt yrväder." Trots yrvädret
infann sig c:a 150 personer, bl.a. representanter för landstinget och stadsfullmäktige,
till invigningen. Bibliotekarien höll tal, boksamlingen visades och utlåningen tog sin
början. Janrik Brome blev låntagare nr 1, Gustaf Näsström nr 11. I ett brev till väninnan
Elin Kardell-Petersen 50 år senare erinrar sig den sistnämnde hur hon "skrev ut låntagar
korten och började lämna ut alla kvittona genom expeditionsluckan i entrerummet".
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Bl.a. nämner Näsström en bok, "som vi ofta skämtade om, nämligen C.J. Ehrensvärds
Dagboksanteckningar", en bok som N. sedan fick stor användning av, när han skrev
tredje delen av sitt stora verk "Forna dagars Sverige". - "Du skall ha tack för all god
hjälp Du gav mig vid de första stapplande stegen på den vägen."
Gustaf Näsström var inte den ende av Elin Kardells biblioteksvänner. Det tycks som
om det lilla trevliga biblioteket i Kyrkparken i Östersund blev något slags hem för vet
giriga unga män och kvinnor, som mer eller mindre tillfälligtvis vistades i staden.
0. 1920 fullgjorde dåv. fil. mag sedermera docenten och rektorn Salomon Kraft sin värn
plikt i Östersund. Han tillbragte då enligt S.J. Kardells dagbok "mycken tid i Jämtlands
bibliotek" samt stod "på god fot med Elin". En annan biblioteksvän, som senare skulle
bli Elins vän för livet, var den danske "järnarbetaren" Max Petersen, som tillbragte tre år
i Östersund (1918-22). Enligt en anteckning i dagboken tog han avsked 8/2 1922 för
att återvända till Köpenhamn. "Han är mycket intelligent och har varit en flitig kund i
biblioteket samt blifvit god vän med Elin. Hon tror att han skall utveckla sig till en god
skrihställare." Utan att veta det beskriver Kardell med dessa ord sin blivande måg. Mer
om Elin Kardell och Max Petersen nedan.
Det är inte för mycket sagt att Elin Kardell alltmer övertog det egentliga biblioteks
arbetet och speciellt expeditionsarbetet under de tre dagar i veckan som biblioteket var
öppet. Gamle Sven Johan Kardell tillbringade väl en stor del av sina dagar i biblioteket,
till vilket han nu inte hade lång väg, men det är klart att åren började ta ut sin rätt.
När han i jan. 1921 vid 79 års ålder avgick som bibliotekarie, var det för honom och för
många andra i Östersund självklart, att Elin borde få efterträda honom. Av alla vittnes
börd att döma var hon synnerligen populär, för att inte säga älskad, som bibliotekets
"sköterska", och hon fick även goda vitsord för skötseln av biblioteket av t.ex. riks
bibliotekarien Collijn. Hon hade alltså verkligen, som sysslomannen och landstings
politikern Anders Mattsson i Salom senare skrev, fullgjort sina provår vid biblioteket
med den äran.
Emellertid hakade det upp sig. Enligt den Kardellska dagboken fick Elin Kardell redan
tidigt 1920 löfte om att bli faderns efterträdare som bibliotekarie. Men i sept. s.å. blev
ledamoten i biblioteksstyrelsen E. K:son Leijonhufvud förbittrad på Elin, "emedan han
misstänkte henne ligga bakom afslaget på fornminnesföreningens begäran att erhålla
ökat utrymme i biblioteksbyggnaden på bibliotekets bekostnad". Han "förföljde henne
hänsynslöst" och sökte utestänga henne från bibliotekarietjänsten. Han drog på sin sida
den tredje medlemmen i styrelsen, prosten Öhrstedt, och sedan denne avgått, hans
efterträdare rektor R. Arbman. "Men landstinget och stadsfullmäktige hafva afgjort ställt
sig på Elins sida, de senare hafva t.o.m. beviljat anslag till biblioteket med det villkor
att Elin aflöser mig." (Citerat efter dagboken.)
Det egendomliga inträffade nu att Elin Kardell av biblioteksstyrelsen på tre personer
utsågs till bibliotekarie av endast en röstande (en suppleant) nämligen kaptenen
E. Marcks von Wiirtemberg, som vid beslutet ersatte Kardell, som ju av förklarliga skäl
inte kunde deltaga i detta. Båda de övriga ord. styrelseledamöterna, alltså Leijonhufvud
och Arbman, lade ned sina röster. Att de inte röstade nej berodde väl på att de då kunde
riskera bibliotekets anslag. De sannolika skälen till deras motstånd mot att utse Elin
Kardell var väl att hon dels saknade akademiska meriter deis var kvinna.
Det var vid månadsskiftet jan./febr. 1921 bibliotekarieskiftet skedde, och den 2 febr.
innehöll Östersunds-Posten en artikel i vilken närmast den avgående bibliotekarien S.J.
Kardell hyllades, han som i 45 år förestått Jämtlands bibliotek. Men på slutet till
fogades några erkännsamma ord om den nya bibliotekarien Elin Kardell, som sedan 1911
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arbetat vid biblioteket. "Detta har hon gjort till allmänhetens stora belåtenhet och på
ett sätt som förskaffat henne synnerligen erkännsamma betyg av riksbibliotekarien vid
dennes besök vid biblioteket. Hennes val till bibliotekarie har också av den allmänna
opinionen här mottagits med synnerlig tillfredsställelse. Man är enig i den uppfatt
ningen, att hon ej blott på grund av sitt mångåriga arbete vid biblioteket kunde anses
böra först komma i åtanke utan också därom att hon ifråga om personliga kvalifikatio
ner är fullt jämförlig med och varför inte överlägsen de fleste som eljest skulle kunnat
komma ifråga vid platsens besättande."
Det var väl den ovan citerade "slutklämmen" som föranledde Leijonhufvud och
Arbman att den 3/2 publicera "ett beriktigande" i tidningen, av vilket oenigheten i
biblioteksstyrelsen klart framgick. Det var kanske den överlägsna tonen i beriktigandet
som satte i gång en insändarstorm. Här är inte platsen att i detalj redogöra för den, men
då den vittnar om vilken stark ställning i opinionen som Elin Kardell intog, bör den
något vidröras.
Den 4/2 deklarerade i en kort insändare "Icke intrigerande biblioteksbesökare":
"Då Eder i pressen avgivna förklaring rörande valet av bibliotekarie vid Jämtlands bib
liotek - innehållande jämväl en protest mot stadsfullmäktige - kommit allmän för
argelse åstad, uppmanas Ni härmed att snarast ta konsekenserna av Edert uppträdande
och överlämna uppdraget som ledamöter i biblioteksstyrelsen till resp. huvudmän." Den 5/2 fortsatte "Biblioteksvänner" med att bl.a. begära "en öppen förklaring" - "Att
fröken Kardell plötsligen skulle ha blivit olämplig för sitt uppdrag, är något som kom
mer som en fullständig överraskning."
Hade de angripna låtit bli att svara kanske stormen hade bedarrat, men i ett svar
7/2 visade sig Arbman vara mycket förtörnad över framförallt beskyllningen för intrig
makeri. Han menade, att valet av bibliotekarie icke var självskrivet, och han ansåg,
att motståndarna togo skydd under anonymitetens mantel. Han för sin del stod "som
en karl öppet för sin åsikt". I en senare insändare sade han sig endast vilja diskutera
"med folk som jag ser i ansiktet".
En snickare, Lars Gunnar Lindahl, tog upp den kastade handsken: "Herr Rektor
Arbman! Var inte bara karl utan även gentleman! Ert uppträdande är en skymf mot den
utvalda!" - En annan som svarade och satte ut sitt namn var Anders Mattsson i Salom:
Han hade inte tänkt yttra sig, men Arbmans skriverier hade framkallat "djup indigna
tion" hos honom. "Fröken Kardells förmåga och intelligens var otvivelaktig" och hon
hade visat många prov på att hon var lämplig för uppdraget.
Man kan säga att insändarstriden om bibliotekarieupdraget trots allt fick något gott
med sig, därför att den sannolikt var en av anledningarna till att föreningen "Jämtlands
biblioteks vänner" bildades. Den som tog initiativet till denna förening var lantmätaren
Vidar Holmbäck, född i Östersund 1876, död i Uppsala 1942. Vidar Holmbäck var den
äldste av sönerna till den tidigt bortgångne läroverksadjunkten i Östersund Magnus
Holmbäck, vilken i sin tur var son till färgaren m.m. J.O. Holmbäck. Som en stor bok
vän och väl även vän till Elin Kardell ville han genom denna förening hjälpa henne att
föra Jämtlands bibliotek framåt och framförallt att utöka dess knappa möjligheter,
när det gällde att inköpa nya böcker. Så småningom fick föreningen en årsskrift, där,
utom bibliotekets nyförvärv etc., en del artiklar om bibliotekets "skatter" publicerades.
Av en korrespondens mellan Elin Kardell och Gustaf Näsström framgår, att hon
speciellt var intresserad av de s.k. Adlersparreska papperen. Bl.a. hade Birger Sjövall
lånat en del av dem för sin bok om Georg Adlersparre. Ingen tycktes dock bry sig om
sonen Carl August Adlersparres papper. Emellertid skrev Gustaf Näsström 1924 en arti28

kel om honom. Elin Kardell tackar för artikeln i ett brev av 17/8 1924, men tillfogar:
"Herr Kandidaten är dock bra elak mot honom, roligt elak." - I dec. 1925 noterar hon,
att Jämtlands bibliotek kommit över Diplomatarium Norvegicum 1-10 o. 14-18 till
ett pris av 88 kr. I det sista östersundsbrevet till Näsström puffar hon för breven från
R. Dybeck till Oscar Meijerberg, som borde ges ut under rubriken "Historien om en
vänskap".
Åren 1923-26 var utan tvivel påkostande för Elin Kardel!. Fadern dog 6/1 1923,
trotjänarinnan, gamla Stina avled 1924 och modern, på slutet mycket sjuklig, gick bort
1926. Strax efter moderns död drabbades Elin av en chock. Av familjens gode vän
Anders Mattsson i Salom, som var utsedd till bouppteckningsman, fick hon reda på att
hon inte var Kardells eget barn utan fosterbarn. Anders Mattsson, som inte kunde tänka
sig, att hon inte kände till förhållandet, frågade helt apropå: "Du är väl ordentligt
adopterad?" Enligt Max Petersen greps Elin av en deprimerande känsla, att hela hennes
liv i Östersund vilat på en lögn. Han menar, att det bl.a. var ett försök att komma ifrån
sådana tankar, som kom henne att söka ett års tjänstledighet från bibliotekstjänsten
för att deltaga i en bibliotekskurs vid universitetet i Berkeley, nära San Francisco i
Amerika. Utom att deltaga i kursen tjänstgjorde hon "utan vederlag" vid The Public
Library i Berkeley. Även California State Library i Sacramento och Carnegie Library i
New York besöktes under denna långvariga amerikavistelse (hösten 1927-sommaren
1928).
Nu hände det att Elin Kardell i "en hamn nära yttersta havet på andra sidan klotet"
mötte sin bekanting och vän från hans vistelse i Östersund, nämligen Max Petersen.
I ett brev till mig säger han, att det under hans östersundstid inte var "någon romance
mellan Elin och mig". - "Jag var en av de många låntagare som blev vän med Elin i
biblioteksluckan."
Vid mötet i San Francisco blev det tydligen kärlek, och så på midsommardagen 1928,
två veckor innan Elin återvände till Sverige, gifte de sig. Emellertid torde det inte ha stått
klart för henne, om hon verkligen skulle lämn3; Östersund och "sitt kära bibliotek".
Märkvärdigt lär hon inte med detsamma hon återvände till staden omtalat att hon var
gift. Enligt Max Petersen var han i 1 ½ år "i konkurrens med biblioteket i Östersund".
- "Först på våren 1930 visste jag, att jag vunnit över Elins intressen i Östersund. Men
jag visste också, vilken uppoffring hon hade gjort, vilken strid hon hade kämpat med sig
själv, innan hon var färdig att börja ett nytt liv i en ny värld."
Elin Kardell ångrade säkerligen inte att hon byt te Östersund mot Californien. Hon
fick ett bra hem i en underbar villa med en underbar trädgård i ett underbart klimat. Att
det blev just Berkeley invid San Francisco berodde på att maken var professor vid
universitetet där, i vilket ämne och på vilket sätt han nått denna position, vet jag inte.
Det är tydligt att maken både älskade och beundrade henne, och man får väl antaga att
hon i sin tur älskade och beundrade honom. Efter att ha påpekat att Elin växt upp i ett
gott hem och att hon fått en god uppfostran och mycken kärlek fortsätter han: "Men
Elin hade i sig själv ett gott arv, kvalitet, intelligens och karaktär. Hon ägde därjämte
mycket vetande och humor. Det var något av en Fridolin i henne. Med bönder kunde
hon tala på jämtska, men med lärde på latin, inte bara bildligt utan i verkligheten, ty hon
hade särskilt studerat latin för lektor Lindblom i Östersund. Hon var ödmjuk, hängiven,
plikttrogen, redbar och trofast."
Trofastheten tog sig bl.a. uttryck i, att hon trots avståndet försökte hålla kontakten
med Östersund och med ungdomsvännerna från Östersundstiden. Dock ville hon aldrig
fara hem och besöka staden och Jämtland. "Jag vill minnas det så som det var, när jag
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lämnade det." Åtskilliga östersundare besökte henne i San Francisco, så t.ex. Iwan
Wikström, Heimer och Märta Wikström, Sven 0. Persson, Gustaf Näsström, Alfred
Öste och Halvar Sehlin.
Med barndomsväninnan, flickskolerektorn i Söderhamn Gertrud Dalen, upprätthöll
Elin Kardell-Petersen kontakten genom brev. Hon tackar Gertrud för hennes artikel
i Järnten 1963 om "de gamla julkusarna". - "Vi ha ett vackert hem i backarna ovanför
Berkeley med en storartad utsikt över San Francisco och viken, som genom Golden Gate
förenas med Pacific Ocean." - Det är ibland "dimma från havet" men annars "bästa
klimatet i USA". "Uppe i fjällen, i the Sierras, är det snö om vintrarna, men nere i
öknen är det varmt och skönt med stora planteringar av dadelpalmer, citroner och
grape-fruit." Då och då slår minnena från Östersund igenom i korrespondensen:
"Minns Du, när vi öppnade grinden för era kor, som kom tågande hem på Gröngatan
vid mjölkningstiden?" - "Minns Du 'krutgubben' Landby därhemma, hos vilken små
pojkarna skaffade sig förråd av knallverk?" - "Minns Du Ellen och Anna Paulsson,
deras far var bildhuggare Paulsson?" - "Ja då, vi hade alltid som ni en roddbåt i Stor
sjön. Vi rodde från Fillsta på Norderön ibland på sommaren, för Pappa måste till stan,
till Riksbanken." - "Så mycket roligt vi hade tillsammans förr i världen!"
Strax före sin död 1964 nämner Elin i ett brev till Gertrud, att hon fått Gamla Öster
sunds årsskrift från Iwan Wikström: "Det är så mycket roligt att läsa i dessa årsskrifter
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om gamla dagar." Det var det sista brevet. Nästa brev som Gertrud Dalen fick från
Berkeley var skrivet av maken Max Petersen och i det berättade han om Elins död.
I slutet av maj 1964 kände hon smärta under högra skuldran. I början nonchalerade
hon det, men i juli visade det sig, att det var cancer och en alltför långt gången sådan.
Sedan gick det fort. Den 31/7, Elin-dagen, låg hon i coma och den 2/8 1964 var hon
död.
Då hon fick reda på att hon hade en obotlig cancer lär hon ha sagt: "Jag har levat ett
fullt liv, jag har mycket att vara tacksam för. Är detta slutet, så får det väl vara så."
Om begravningsplatsen skriver maken, denna gång på engelska: "Elin· is resting under
the branches of a redwood tree on the slape of a hill facing Golden Gate." Han tackar
henne för 37 år av lycka. Själv avled Max Petersen 23/9 1980, vid 84 års ålder.
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Föreningen "Tomtame"
Av Hans J acobsson

Genom en gåva från fru Stina Hörnfeldt, Östersund, har Föreningen Gamla Östersund
fått en del "papper" från och om föreningen "Tomtarne". Det var på sin tid en märklig
förening, inte så mycket därför att det var en välgörenhetsförening utan därför att den
åtminstone till en början enbart bestod av förvärvsarbetande ogifta kvinnor. Bland
"papperen" från Stina Hörnfeldt märks en protokollsbok, förd av föreningens första
sekreterare Ingeborg Hallström. Tyvärr innehåller boken endast fyra protokoll för åren
1895-96. Det borde finnas ytterligare protokollsböcker eller protokoll från föreningen
under senare år, och det vore av stort värde om de kunde återfinnas.
Emellertid finns det en hel del skrivet om föreningen "Tomtarne", t.ex. i samband
med jubileer.
Välgörenhetsföreningen "Tomtarne" bildades på förslag av fröknarna Marta Bolin,
Elisabeth Svensson, Mia Vannberg och Ingeborg Hallström den 3 nov. 1895 på den
sistnämndas affärskontor i hennes Turist- och Ekiperings-affär på Storgatan 27. Före
ningens uppgift skulle vara att "bispringa personer, i första hand äldre ensamstående
kvinnor, vilka genom sjukdom eller annorledes kommit i tillfällig nöd och för vars av
hjälpande de icke kunna eller vilja anlita den offentliga barmhärtigheten eller fattig
vården" (citerat efter de 1933 något reviderade stadgarna). För medlemskap fordrades
ursprungligen att vara "välfrejdad ogift kvinna, som vill ställa sig föreningens stadgar
till efterrättelse", däribland att varje månad till föreningens kassa inbetala kr 1. Skulle
föreningsmedlem ingå äktenskap hade vederbörande att betala på en gång 12 kr, "var
efter hon ej vidare anses tillhöra föreningen".
I den stadgekommitte, som valdes vid det första sammanträdet invaldes Agnes Ericsson,
Brita Ericsson,, Mia Wannberg och Ingeborg Hallström. Vid det ordinarie november
sammanträdet inbetaltes avgifter för 25 medlemmar och vid decembersammanträdet
(2/12 1895) för 26 medlemmar. I fortsättningen inskärptes att ingen medlem "fick till
utom föreningen stående personer meddela något som helst om föreningens göranden
och låtanden". Föreningen skulle verka i det tysta.
I en kort historik ges en förklaring till föreningens bildande. De första medlemmarna
var självförsörjande kvinnor, såsom telefonister, fotografer, handlande och typograf
samt bank- och affärsanställda, "vilka saknade tid att mera personligen ägna sig åt hus
hållsgöromål och möjligen kunna från sina egna hushåll göra någon utdelning till fattiga
och sjuka vid den stundande julen, något som de gifta kamraterna bättre kunde åstad
komma". Till den första julutdelningen 1895 hade man maturligtvis inte mycket att dela
ut. Även senare räckte det av föreningsmedlemmarna inbetalade kapitalet inte till. Det
var då naturligt att man började ordna basarer och dylikt i främst godtemplarhuset,
vilka basarer till en del blev verkliga succeer och inbragte betydande belopp. Det innebar
givetvis att föreningen måste bryta "tystnaden" och gå ut i offentlighetens ljus, vilket
dock inte gällde biståndsverksamheten.
I samband med firandet av föreningens 10-årsjubileum den 23/11 1905 framlade
sekr. Ingeborg Hallström en motion, som med instämmande var undertecknad även av
Marta Bolin, Agnes Ericsson och Kristina Johansson, att hälften av inkomsterna skulle
avsättas till en fond "för ett ålderdomshem för äldre ensamma kvinnor ur arbetar32
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och medelklassen, vilka ej anlita full fattigvård". Förslaget skulle antagas 10/12 1905.
Dagen, borde enligt Agnes Ericsson, anses lyckosam, då "just denna dag var den stora
Nobelstiftelsens utdelningsdag". Emellertid togs det slutliga beslutet senare efter en
lyckad basar, då 1.000 kr kunde insättas i Jämtlands läns sparbank.
Enligt historiken 1933 var "Tomtarne" vid bildandet 1895 den första egentliga väl
görenhetsföreningen i Östersund. Senare tillkom andra sådana föreningar, såsom "De
fattigas vänner" och föreningen "Gnistan".
Utåt kom "Tomtarne" att förknippas med basarer och soareer. Stående lokal var
Godtemplarsalongen. När denna inreddes till teaterlokal, innebar det ett avbräck för
föreningens basarverksamhet, i synnerhet som Godtemplarhusets byggnadsförening själv
förbehöll sig rättigheten att hålla basarer.
I fortsättningen vill jag ge några exempel på "Tomtarnes" basar- och soareverksamhet.
Söndagen den 5 dec. 1897 gick "Tomtarnes Soare" av stapeln i Godtemplarhuset med
bl.a. följande program: musik av Amatörkapellet, som spelade stycken av Bellini,
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Waldteufel, Bizet och Söderman, xylofonsolo av C.A. Olsson samt som huvudnummer
"sällskapsspektaklet En midsommarnatt i Dalarne", dramatisk idyll med sång i en akt. "Under musiknumren utbjudes glace, läskedrycker, frukt och konfekt". - "Netto
behållningen användes till att sprida julglädje i fattiga hem."
En notis från år 1907 (?) omtalar, att "Tomtarne, den bekanta, sympatiska välgören
hetsföreningen i Östersund, hvars verksamhet särskildt vid juletid tagit sig så vackra
uttryck och spridt glädje i månget fattigt hem" på söndag i stadens kyrka anordnar en
aftonunderhållning med början kl. ½ 7 e.m. och som bjuder på föredrag av pastorerna
Öberg och Lindelöf, sång av föreningen "Gastar och troll" samt musik av fältjägarnas
musikkår. "I samband härmed bringa vi i åtanke den fond för anordnandet af ett ålder
domshem för själfförsörjande kvinnor som Tomtarne för något år sedan grundade".
Ett tredje tidningsomnämnande QP 12/12 1920) skildrar basaren i samband med
"Tomtarnes" 25-årsjubileum 3/11 1920 på "Grand salong": "Anordningarna var de
trevligast möjliga - - -. En sibylla (spåkvinna), som djupt inkognito dolde sig i en
hörna i salen, blottade ens gärningar både i förfluten och tillkommande tid. - - Ett synnerligen välförsett konditori samt ett dito kafe sörja för att ens lekamliga väl
färd inte äventyras och dessutom kan man i tombolaståndet bli av med ev. överflödiga
sekiner." - "De uppfinningsrika Tomtarne ha även anordnat en giftermålsbyrå (!), som
för en löjligt liten penning förmedlar äktenskap och dessutom skänker brudparet en
lysningspresent." - "En jonglör uppträder även då och då och slänger paraplyer, te
koppar och diverse andra artiklar upp i luften, så att det riktigt svindlar för ögonen." "Det hela är synnerligen välarrangerat - - - och då en avdelning av Fältjägarnas
musikkår sörjer för det musikaliska inslaget och små förtjusande tomtar sväva omkring
och se till sina gäster, är det omöjligt att ha tråkigt. Gack dit och se själva!"
Enligt en redovisning, gjord vid upplösandet av föreningen "Tomtarne" 1935, hade
under årens lopp 6.600 kr inbetalats i medlemsavgifter och 17.840 kr insamlats genom
fester etc. Vid utdelning av gåvor, främst julgåvor, hade fattigvårdsstyrelsens ordf. pastor
Petrus Öberg medverkat. Den allra första som fick en julgåva av föreningen var en obot
ligt sjuk östersundska som vistades i Stockholm. Det skedde genom en anonym penning
försändelse, avsänd av Agnes Ericsson.
Vilka var det då som ledde föreningen "Tomtarnes" öden under de 40 år som den
bestod? Ordförande från stiftandet var en kortare tid fröken Agnes Ericsson och efter
henne fröken Anne Andersson. Sedan fungerade under mer än 30 år fröken Marta Bolin
som ordförande ända tills föreningen upplöstes 1935. Under de sista tio åren tjänst
gjorde fröken Ester Pettersson och fröken Henny Hedström som sekreterare resp. kassa
förvaltare. Tidigare var fröken Ingeborg Hal/ström under sammanlagt nio år sekreterare.
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Ingeborg Olofsdotter Hallström,
en banbryterska för
jämtländsk allmogeslöjd
Av Hans Jacobsson

Bland de ogifta yrkeskvinnor som stod bakom välgörenhetsföreningen "Tomtarne"
var Ingeborg Olofsdotter Hallström. Då hon måste räknas som den första pionjären
för återupplivandet eller befrämjandet av den jämtländska allmogeslöjden, en rörelse som
sedan fick sitt uttryck genom tillkomsten av Jämtslöjd 1908, och eftersom hon f.ö. var
en på många sätt intressant person, är hon värd en om ock kon biografi.
Av några minnesanteckningar, som dessvärre föreligger i ofullständigt skick, framgår
att Ingeborg Olofsdotter Hallström föddes i Hallen 15/8 1860. Namnet Ingeborg fick
hon efter sin farmor. Hon var av bondesläkt. Den av fadern brukade gården i Höla,
Hallen, hade denne inköpt sannolikt 1851, sedan den förutvarande ägaren Olof Nilsson
med hela sin familj utom en dotter hade drunknat på Storsjön midsommardagen 1850.
Som barn kallade sig Ingeborg "Bonti" och detta namn bibehöll hon även på senare
dagar och underskrev sina brev med t.ex. "Ingeborg, den där även Bonti kallas".
Ett tillägg fick detta sistnämnda namn, då hon en gång var gäst hos systrarna Agnes och
Brita Ericsson (om dem se även s. 32), då medgästen bankkassören Wilhelm Sköld, när
det var fråga om att gå hem i mörkret, skämtade och tyckte, att Bonti, som ju var en
självständig person och som drev en egen firma utan kompanjonskap, kunde kalla sig
"Bonti för se själv", och som sådan borde kunna ta sig hem utan sällskap.
Efter c:a 15 år, alltså i mitten på 1860-talet var fadern tvungen att gå från gården i
Höla, som med inventarier och kreatur såldes på pantauktion. Ingeborg alias Bonti var
då endast sex år och hade väl inte så mycket minnen av vad som skedde, men "aldrig
glömmer jag då i början av augusti 1866 mor vid avflyt tningen överlämnade den stora
förstugunyckeln till sin bästa väninna Pål-Brita i Höla, som sedan skulle lämna den till
de nya gårdsägarna". Emellertid inropade Ingeborgs faddrar, kaptenen och kaptenskan
Köhl, som hade sitt kaptensboställe i byn och som var socknens mest välsituerade, en
ko, två får och två getter samt en sängbädd och gardiner som gåva till Ingeborg. Om
fadern eller modern fått gåvan, skulle den till gäldande av skulderna ha utror.ats ånyo.
Med dessa få och möjligen några andra ägodelar flyttade så familjen 1866 till Ostersund.
Man bosatte sig i Myran, i gamla, lilla stugan i korpral Wards gård på Köpmangatan.
Myran var väl då, åtminstone delvis, ett slags fattigkvarter.
För Ingeborg var det en stor upplevelse att flyt ta till staden och "jag fann det besyn
nerligt, att mor icke skulle, liksom jag, kunna vara glad över att få flytta dit. Jag hade
ju hört staden beskrivas som något underbart och märkvärdigt".
I sina minnesanteckningar uppger sig Ingeborg Hallström ha vissa hågkomster från
1860-talets Östersund. Så t.ex. lade hon märke till att på Storgatan 15, som då ägdes av
handlanden och rådmannen John Ocklind, fanns en "ljusgrå" skylt, där med "svan
vacker handstil" ordet "Brännvins-Magazin" var präntat. Det var bl.a. stavningen av
Magazin med z som ådrog sig hennes uppmärksamhet. - John Ocklind hade då rätten
att sälja brännvin, vilken rätt senare övertogs av andra handlande i staden.
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Östersund blev tidigt elektriskt upplyst, men ännu på 1860-talet var det "en mörkrets
stad". "Då, åren 1866-69, hade staden ingen belysning utan man fick nöja sig med ljus
skenet från fönstren eller från medhavd lykta, såvida det inte var månsken. Vid jul- och
nyårsottan voro dock alla gårdsfönstren särdeles rikt upplysta." - "År 1869 fingo vi gas
lykta ute på gatan och även far köpte en liten gaslampa." - "Och sedan huru våra gator
såg ut efter långregn! Men den våta leran torkade otroligt fort. I stället för rännstenar
fanns det diken och ett så frodigt gräs de buro!" "En vårdag fingo vi barn från tre gårdar våra föräldrars löfte att första gången för året
valla våra kor och beta dem i dikesrenarna utefter Brunflovägen eller Gröngatan och i
Odensalaskogen, som den då kallades och som började strax ovanför snickare Amne
lius' gård vid Prästgatan. Yra av vårluften, som våra kor njöto, togo de i friskt galopp
landsvägen uppåt Odensala till och vi stackars sjuåringar togo förstås till lipen, när vi
inte kunde följa kossorna i deras rymning från den kvava ladugården. När vi äntligen
kommo upp på Odensalavägen, sågo vi våra kossor försvinna in i skogen. Några mötan
de forbönder frågade varför vi tjöto. Jag förklarade för dem, att min ko sprungit från oss
ända till Sundsvall. Då tröstade en av dem mig med orden: Grina inte! Din ko träffade
jag på torget i Sundsvall."
Om sin skolgång och sina ungdomsår berättar Ingeborg Hallström tyvärr ingenting i
sina tydligen ofullbordade minnesanteckningar. Av en ganska utförlig nekrolog i Järnten
1939 framgår, att hon, efter att ha bevistat undervisning i någon eller några av de
privatskolor för flickor, som fanns i Östersund, kunde åtaga sig undervisning i småsko36

lorna ute på landsbygden, bl.a. i Alsen och Rödön. Hon blev m.a.o. lärarinna. Tidigt
engagerade hon sig i IOGT-rörelsen, vilken ju som bekant lavinartat växte fram i
Östersund och Jämtland i början på 1880-talet. Inom IOGT var hon främst med om att
ordna basarer och uppträdande i samband med sådana. Hon kom då på att det skulle
vara trevligt, om de uppträdande personerna var klädda i folk- eller sockendräkter,
och hon började ägna sig åt att insamla sådana. Därifrån var steget inte långt till in
samling av "hemslöjdsarbeten" överhuvudtaget.
År 1894, alltså vid 34 års ålder, öppnade så Ingeborg Hallström en Turist- och Eki
peringsaffär på Storgatan 27. Hon kom snart att specialisera sig på "turistminnen"
från Jämtland. I ett prospekt, prytt med en bild av "runstenen å Frösön", uppmanar
hon "enhvar besökare af Jämtland" att förskaffa sig ett minne från landskapet. Det bör
vara något som är särskilt utmärkande för Jämtland, dess natur, folkliv eller husslöjd.
Av jämtländsk allmogeslöjd rekommenderas särskilt fälltäcksmattor, sparlakan, kuddar,
dukar, väggbonader. Vidare s.k. Hammerdalsvantar och strumpor, stickade i samma
blommiga, rutiga eller randiga mönster som vantarna, träskor, som lämpligen kan
användas av barn eller vallhjon sommartiden, näverlurar, näverkontar, näverskor o.s.v.
jämte trygor för både hästar och karlar samt fjällstavar. Även lappslöjd tillhandahålles,
t.ex. skidor, vrilskålar, skopor eller kocksor av masurträ och små ackjor. I övrigt finnes
på lager utrustnings- och ekiperingsartiklar för sportsmän och turister.
Ingeborg Hallström tillhandahöll dessutom ett slags reklamböcker eller turistbroschy
rer. De trycktes ej blott på svenska utan även på tyska och engelska och "de bidrogo
säkerligen ej så litet att fästa samtidens uppmärksamhet på Jämtlands säregna skönhet
och dess intressanta allmogekultur" (som det står i en på Ingeborg Hallströms gärning
tillbakablickande tidningsuppsats).
Emellertid fick hon i sitt hängivna arbete för jämtsk hemslöjd och turism uppleva
nog så stora missräkningar. Trots att hon hade högt uppsatta gynnare, bl.a. lands
hövding Sparre och en dotter till honom, fick hon inte sin rörelse att gå ihop. I sin god
trogenhet lämnade hon ofta alltför stora krediter och till slut måste hon låta sina
borgenärer övertaga affären. Så småningom kom hennes ideer och hennes affärsverksam
het att upptagas av den legendariska skaparinnan (vid sidan av landshövdingskan Ellen
Widen) av Jämtslöjd: Agnes Ericsson.
Själv lämnade Ingeborg Hallström för en tid hemprovinsen och uppväxtstaden och
flyttade till Boden, där hon var verksam som lärarinna. Länge trivdes hon inte i för
skingringen utan återflyttade till Jämtland och Östersund, som hon sedan blev trogen till
sin död 29/6 1939. Sina ideella intressen och speciellt sitt engagemang för hembygdens
och hemstadens historia upprätthöll hon långt upp i åren. Om det sistnämnda vittnar en
del artiklar i Östersunds tidningar, bl.a. från 1920-talet. Hon går i dem ofta tillbaka till
sin barndomstid på 1860-talet och den tidens svåra förhållanden, t.ex. de beryktade s.k.
hungeråren, men hon ägnade sina skriverier även åt det gamla Östersund.
En förening som Ingeborg Hallström anslöt sig till och arbetade för var Vita bandet
(Världens kvinnors kristna nykterhetssällskap), av vilken lokalavdelning bildades i Öster
sund 1905. En annan rörelse stod ävenledes hennes hjärta nära, nämligen den s.k.
egnahemsrörelsen. År 1913 uttryckte hon i ett brev tanken att "intet industriellt företag
får förläggas på sådan plats, där ej tillfälle till småbruk finnes. Ingen svensk arbetare
får finnas - på det hela taget - som icke tillika är jordbrukare, småbrukare."
Mot slutet av sitt liv var Ingeborg Hallström helt visst "en ensam kvinna", inte
minst på grund av invaliditet och sjukdom. Som många andra pionjärer torde hon
inte under sin livstid ha fått den uppskattning som hon borde ha varit berättigad till.
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Kafeer och kafeliv i Östersund
Av Catarina Lundström
(Bearbetning av Hans Jacobsson)

Inom Etnologiska institutionen vid Umeå universitet har Catarina Lundström utarbe
tat en från många synpunkter intressant uppsats med titeln Kafeliv i Östersund under
1900-talet. Att publicera hela uppsatsen i Gamla Östersunds Årsskrift är inte möjligt,
eftersom den med bilder, noter o. källförteckning omfattar c:a 40 sidor. Som grund för
en mera kortfattad och i någon mån populärare artikel om i stort sett samma ämne är
den ypperlig. Med författarens tillstånd har jag gjort denna omarbetning.
Inledningsvis kan det vara anledning att något behandla kafeer och konditorier i Öster
sund under 1800-talet.
Något kafe, som skilt sig från övriga närings- eller utskänkningsställen, fanns det
sannolikt inte i det äldre Östersund. Dock omnämns tidigt en kaffeförsäljare eller kaffe
kokare Carl Niclas Holmberg, vilken med "dess hustru Brita Norman" enligt Östersunds
första födelsebok 1811-1818 fick fyra barn. C.N. Holmberg benämns även traktör.
År 1810 ansökte han om att bli antagen som källarmästare i staden, men borgerskapet
hade fått "öfvertygelse att Calle Holmberg intet ägde de egenskaper som fordrades
därtill". Nio år senare ansökte hustrun om att få idka hembryggeri, men även hon fick
avslag. Av allt att döma var Calle Holmbergs kaffekokeri inte någon stor eller fram
gångsrik rörelse.
Som Östersunds förste konditor får man räkna P.E. Sundin, f. 1819 i Skön i Medelpad.
Sitt burbrev som sockerbagare i Östersund fick han 1845. Han började sin rörelse i den
s.k. Wikströmska gården vid Köpmangatan, där nu polishuset befinner sig. Sedan han
1853 hos Kommerskollegium sökt och erhållit tillstånd att destillera brännvin, öppnade
han även "vinhandel". Inte minst den sistnämnda blev mycket luckrativ och brännvins
tillståndet, som gällde livet ut för hans och även för hans änkas livstid, kom att från
1876 innebära en mycket god arbetsfri inkomst c:a 30 år framåt. Sundin själv dog 1883,
men hans änka levde till 1908.
Tack vare sin goda rörelse kunde Sundin bygga ett förhållandevis stort hus vid Stor
torget, dit rörelsen flyttades och där det s.k. Utskänkningsbolaget senare hade sina
lokaler i nära 40 år.
I en artikel i Järnten 1925 "Från vaxkabinett till radio" säger Anna Werner om Sun
dins konditori: "Så trevligt som det var i de små rummen hos sockerbagare Sundin,
är det ingenstädes nu. Vilken saft han hade, vilken konfekt, vilka tårtor!"
År 1872 grundade E.P. Levin, f. 1845, sitt konditori på Storgatan 28. Enligt I.O. Hol
mer var det mycket välskött. Gustaf Näsström minns, att där fanns marmorbord på gjut
järnsben och vinröda plyschsoffor, och att konditoriet var känt för sina goda mazzariner.
Enligt Oscar Feuk var det vanligt att stadens fruar av bättre familj efter sina uppköp
drack ett eller annat glas portvin där. Det var alltså liksom Sundins ett vinkafe.
År 1906 övertogs Levins rörelse av konditorn C. V. Carlsson och 1932 av handl. Olle
R-ydel� som ägde fastigheten. Namnet ändrades då till Olles Konditori. Åren 1947-58
drevs konditoriet av konditormästaren GustafEnestål.
Ett relativt tidigt konditori i Östersund var Metropolkonditoriet. Det finns upptaget i
38

Konditorn mm. E.P. Levin.

Konditorn i.Ars OlofEdler.

Jämtlands läns kalender 1900. När Metropolbiografen byggdes i mitten av 1910-talet,
upphörde själva konditoriverksamheten, men ett kafe utan egen tillverkning fortsatte att
drivas i lokalerna fram till 1957.
Nästan lika gammalt som Metropolkonditoriet var Konditori Victoria, beläget på Präst
gatan i hörnet till Hamngatan. Grundaren var konditor Äkerblad. År 1912 övertogs
rörelsen av konditor Lars 0/0'U Ed/er. Särskild bageribyggnad uppfördes 1920. Vid före
taget var på sin tid tio personer anställda, därav två brorsöner till Eciler. Från att ha
varit skomakare övergick E. till konditoryrket och förkovrade sig bl.a. i en konditor
skola i Dresden. Den företagsamme Edler startade även Runeborg på Frösön. Åren
1947-69 drevs konditoriet av Carl T. Olsson.
Fram på 1910-talet tillkom två konditorier i Östersund som ännu består. I de då ny
byggda lokalerna på Storgatan 42 inrättade konditor Arvid Lind sitt konditori. Ar
1929 övertogs rörelsen av Knut Gunning och fick då sitt nuvarande namn Gunnings
Konditori. Åren 1935-64 drevs konditoriet av Gustaf Enestål. Efter honom tog Nils
Fröjse över.
..
Aruid Lind och Gustaf Enestål var på sin tid mycket kända konditorer i Ostersund
och ledande personer inom Östersunds Fabriks- och Hantverksförening, den förre
föreningens sekreterare på 1920-talet, den senare kassör på 1940-talet.
Ännu större roll inom sitt yrke, inom Hantverksföreningen och i Östersund spelade
konditormästaren Artur Wedemark, som 1924 övertog Nya konditoriet, grundat 1914.
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Den ursprungliga lokalen låg på Prästgatan 27, strax norr om de nuvarande lokalerna.
Artur Wedemark, född 1897 i Badelunda i Västmanland, började vid 14 års ålder som
konditorlärling i Västerås. Efter att överlämnat Wedemarks konditori till sonen Erik
Wedemark 1962 flyttade han mot slutet av sitt liv till Nora, där han avled 1979.
Förutom att Artur Wedemark i två perioder 1949-52 och 1956-61 var ordförande i
Östersunds Fabriks- och Hantverksförening hade han en rad andra förtroendeuppdrag
som ordf. i Jämtlands Bageriidkarförening, styrelseledamot i Norrlands konditoriföre
ning samt ordförande i Jämtlands företagarförening.
Artur Wedemark blev kanske mest känd för att han nedlade så stor energi på att
återuppliva Gregoriemarknaden. Det var främst under åren 1950 och 1951 som försök i
den riktningen gjordes. Wedemark var outtröttlig att hitta på olika arrangemang.
Utom marknadsstånd bjöds det 1950 på en utställning av sameslöjd, en renrajd samt
tävling i lassokastning. En dragspelstävling och elitslalom i elljus drog också folk.
År 1974 övertogs Wedemarks konditori av ett aktiebolag och i dag drivs rörelsen av
Per Einar Englund.
Fram på 1920-talet tillkom en rad konditorier och kafeer i Östersund. Ett var Kafe
Svea, startat av Anna Andersson 1923. Hon drev kafeet till 1959, då Lennart Törner över
tog rörelsen. Den sistnämnde hade kafeet i sin ägo till slutet av 1960-talet, då huset
revs i samband med utvidgandet av varuhuset Domus. På 1940-talet hade Kafe Svea
fem anställda och hölls öppet mellan kl. 8.00 och 22.00. Där serverades kaffebröd,
smörgåsar och våfflor. Kundkretsen bestod i huvudsak av chaufförer, landsbor, travfolk
och hästhandlare.
Ett annat 1920-tals kafe var Centra/konditoriet (Cekå), Prästgatan 32. Det torde ha till
kommit 1928 och drevs 1932-50 av Ingrid Zetterström. Det hölls öppet ända till kl.
24.00. Kafeet köpte konditorivaror men bakade övrigt bröd. Det blev framförallt känt
som ett "idrottskafe".
Det kanske äldsta egentliga kafeet i Östersund är Godtemplarkafeet, inhyst i Godtemp
larhuset, upptaget i Jämtlandskalendern 1900, men sannolikt äldre, möjligen tillkommet
redan strax efter Godtemplarhusets tillblivelse 1884. Den första kända innehavarinnan
var Brita Nilsson. Några år före första världskriget övertogs kafeet av Ellen Lenne, som
drev det till mitten av 1930-talet. År 1948 bytte kafeet namn till Teaterkafeet, väl
sannolikt för att locka till sig kunder från teatern i samma hus. Från 1953 till 1972,
då kafeet upphörde, drevs det av Carin Blomgren. Om kafelivet på just Godtemplar
kafeet mera nedan.
Ett annat tidigt kafe i Östersund var det av Tempelriddarorden grundade Kafe Tempe
rance i ordens lokal på Strandgatan 11. Från 1917 till 1975 drevs det av ett flertal olika
kvinnor. Kafeet hade två serveringsrum och sommartid var det uteservering i träd
gården. Gustaf Näsström berättar om besök på Temperance, som hade en blandad
men stillsam publik.
I ännu högre grad än Temperance var Kafe Fram på Prästgatan 45 ett folkrörelsekafe.
Det startades 1915 och drevs av Kooperativa kafeföreningen Fram och uppgick 1919 i
Östersunds kooperativa handelsförening. I kafeet fanns ett klubbrum, där bl.a. arbetar
rörelsens organisationer höll möten. År 1941 renoverades och moderniserades kafeloka
lerna och barservering infördes. Då varuhuset Domus öppnade 1962 upphörde kafeet.
Ett kafe som bestod i nära 50 år fram till 1974 var arbetar- och militärkafeet Debo/.,
från början på Rådhusgatan 6, senare på Storgatan. Den sista innehavarinnan var Signe
Bågling. På slutet var det barservering.
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Ett annat militärkafe i hörnet av Kyrkgatan och Biblioteksgatan, senare på Kyrk
gatan 35, var Kafe Stjärnan, drivet av Elvira Skyttberg i över 30 år.
Ett tredje knektkafe, Kafe Mona, består ännu, fast som pizzeria. Det låg 1948-53
på Regementsgatan 36, från sistnämnda år på Artillerigatan, alldeles mitt emot A 4.
Bland de senast grundade konditori- och kaferörelserna var Lindens olika konditorier
och kafeer. Det på Litsvägen startades 1944 av Sonja A. Linden och övertogs 1951 av
John Windstedt. Den sistnämnde startade 1952 Lindens konditori på Rådhusgatan 95 och
senare ytterligare ett på Prästgatan 12. Samtliga tre konditorier hade väl sitt namn därav
att de ursprungligen tog sitt bröd från Lindens, senare Windstedts bageri på Rådhusgatan
95.
Edenbos Koditori, också beläget på Rådhusgatan, nu på nr. 59, startades 1944. Kon
ditor Thorsten Edenbo drev rörelsen i 30 år. Från 1974 drivs konditoriet av Ove Pålsson
och Sven Ingvar Pettersson.
Slutligen bör Östersunds sist öppnade "finfik" nämnas: nämligen nuvarande Tömers
konditori på Storgatan 24. Konditoriet öppnades 1954 av bageridirektören Lars G.E.
Nystedt och Ö'lertogs 1964 av Lennart Tömer, som fortfarande driver konditoriet, på
senare år med Hans Nilsson och Sture Johansson som delägare. Törners konditori är
otvivelaktigt det konditori i Östersund som har de elegantaste lokalerna.
Utom ovannämnda konditorier eller kafeer har Catarina Lundström i sin förteckning
tagit upp inte mindre än 46 andra kafeer i Östersund, de allra flesta småkafeer. Man kan
alltså säga att Östersund en gång i tiden i hög grad var en kafeernas stad, en gång i
tiden, ja, för de flesta är nedlagda nu. Att Östersund t.ex. på 1940-talet i så hög grad var
en kafestad är inte så svårt att förstå, då ju staden i samband med de många inkallelserna
under andra världskriget tidvis var minst sagt uppfylld av militärer. En annan orsak till
att Östersund under 1900-talet och väl i någon mån ännu är en kafestad är att staden
som centrum för ett stort handelsområde drar till sig en mängd landsbor och dessa måste
ju ha någonstans att ta vägen mellan inköpen och andra ärenden i staden. Nu för tiden
måste emellertid de speciella konditorierna och kafeerna utstå konkurrens från olika
serveringar i varuhusen.
För att sedan övergå till själva kafelivet, så har Catarina Lundström iakttagit en social
differentiering såväl när det gäller kafeernas ägare som deras besökare. De "stora"
konditorierna med egen tillverkning drevs genomgående av män, utbildade konditorer,
ibland konditormästare, de mindre kafeerna vanligen av kvinnor, dels ogifta sådana dels
ofta änkor. De "fina" fruarna och för den delen också herrarna besökte de "fina"
konditorierna, medan de enklare kafeerna hade sitt klientel bland t.ex. arbetare och
gemene man bland militären. På 1930-talet kunde man t.o.m. nästan tala om vissa kafeer
som "arbetslöshetskafeer".
Man kan även tala om en differentiering av kafeerna när det gäller deras placering i
staden. Att de s.k. knektkafeerna växte upp i närheten av regementena är inte svårt att
förstå. Kring Gustaf IIl:s torg, som alltmer blev ett centrum för busstrafiken från och
till landsbygden, har man att söka de kafeer, som frekventerades av just bussresenärerna
och väl även i någon mån av tågresenärerna. Längre tillbaka i tiden var trakterna kring
detta torg med sina stallar tillhåll för bondskjutsarna med ty åtföljande landsbor. Två
av kafeerna vid torget, Kafe Svea och Kafe Gustaf III, skall ha samlat företrädesvis
hästhandlare och travfolk. Både före och efter travtävlingarna satt det folk som resone
rade trav på dessa kafeer.
På kvällarna var det vanligt med kafebesök efter biobesöken, och de kafeer som inte
låg alltför långt bort från biograferna hade då naturligtvis möjlighet att dra till sig
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kunder. Det förklarar även de många gånger mycket sena öppethållande-tiderna.
Att konditorier och kafeer i Östersund kunde ha olika klientel på dagtid respektive
kvällstid är inte svårt att förstå. På dagtid var kunderna ofta folk som verkligen be
hövde ta igen sig och inta ett mellanmål, medan de på kvällstid var sådana, som visser
ligen ville ha en "fika" före läggdags men som kanske framförallt använde "fiket" som
träffpunkt och umgängesplats. I det sista fallet var det för särskilt musikintresserade
ungdomar en fördel om det fanns piano. Kafe Fenix på Rådhusgatan 28 var ett sådant
kafe liksom Kafe Savoy på Prästgatan 51 och Godtemplarkafeet. På det sistnämnda
uppträdde musikkändisar som "Trion sov i ro" och Per Martin Hamberg.
I Östersund fanns förutom musik- och danskafeer (det mest kända kanske Sjödins
konditori på Prästgatan 61) även särskilda schackkafeer, t.ex. Kafe Fram och Kafe Mimer
på Prästgatan 11. På Godtemplarkafeet hyrde en schackklubb ett av serveringsrummen
några kvällar i veckan.
Ofta torde det ha varit svårt att förklara varför ett kafe var i ropet men ett annat inte.
Atmosfären avgjorde, säger till Catarina Lundström en "informant", om man kände sig
hemma eller inte. Men vad var det som skapade atmosfären? Lokalen, kvaliten på
varorna, personalen, kunderna? Det kan ha varit så enkelt som att en i bekantskaps
kretsen funnit sig väl tillrätta på ett kafe och sedan dragit allt flera av sina bekanta dit.
Inredningen på kafeerna spelade naturligtvis en viss roll. Det skulle för den stora
publiken inte vara för fint men inte för påvert heller. Att Centra/konditoriet (Cekå) drog
till sig en del idrottsfolk berodde nog inte bara på att det blev inne för sånt folk att
samlas där, utan även på att det var ett snyggt och hemtrevligt ställe. En servitris som
tidigare jobbat där beskriver det på följande sätt: "På Cekå var det mönstrade tapeter
och högt i tak. Möblerna var av björk med stoppade sitsar. Det var både fåtöljer och
vanliga stolar. Borden var runda med en glasskiva och ett blommigt tyg till underlägg.
På golvet låg mönstrade mattor. Där var växter i fönstren och i taket hängde kristall
kronor. På väggarna satt lampetter. Porslinet var vitt med kafenamnet tryckt utanpå.
Kaffekannor och brödfat var i silver och assietter av glas."
Lite enklare var det väl på "vardagskafeet" Mimer, ägt av Ingrid Campell o. 1940.
Kafeet var inrymt i en lägenhet på Prästgatan 11 i bottenvåningen. Det var tre serve
ringsrum, ett kök och ett mindre rum, som var Ingrids och hennes systers privata sov
rum. Det stora serveringsrummet hade sex eller sju bord och i det s.k. damrummet
fanns det tre bord. I entrerummet fanns disk och två bord. Möblemanget bestod av
pinnstolar och träbord med en glasskiva ovanpå. På golvet låg en korkmatta. I dam
rummet stod en kakelugn och i de övriga rummen kaminer. De vinröda långgardinerna
var det enda som skulle kunna ge intryck av lyx.
Sortimentet på Mimer bestod av smörgåsar, bullar, mazariner, sockerkaka, småbröd
och dessutom ärtsoppa och fruktsoppa. De drycker som serverades var kaffe, te, choklad
och läskedrycker. Brödet köpte systrarna från Ångbageriet. En kopp kaffe kostade 25
öre, ärtsoppa/fruktsoppa 1 krona och smörgåsarna från 25 till 23 öre.
Ingrid Campell beskriver själv Kafe Mimer som ett arbetar- och militärkafe. Arbetar
na kom från olika verkstäder. På torgdagar, onsdag och lördag, var det mycket landsbor
i farten. Då kom de från sina stånd på torget in till kafeet och åt soppa och smörgås.
Kvinnorna som tillhörde kundkretsen var i regel landsbor. I övrigt bestod kundkretsen
av karlar. På kvällarna var det i huvudsak militärer på kafeet. För det mesta kom de
ensamma men ibland i sällskap med en flicka. En del kunder satt kvar hela kvällen.
Många kunder kom dagligen. De var välkända och behövde inte ens beställa.
Arbetsdagen på Kafe Mimer började vintertid med att systrarna eldade i kaminer och
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Kafe Fram 1925.

kakelugn, så att det var varmt när kafeet öppnade klockan åtta. Kaffet skulle också kokas
och vara färdigt, då de första gästerna kom, bl.a. folk från bilverkstäderna i närheten.
På kvällen efter stängningsdags klockan 22 återstod städning och disk. Det var minst sagt
ett heltidsjobb, då det var öppet även på söndagar, frånsett mellan klockan 11 och 13.
Ett annat, ehuru mer organiserat vardagskafe var Kafe Fram. Den 16 oktober 1915
klockan 7 på morgonen öppnades kafeet under medverkan av arbetarnas musikkår.
Förutom föreståndarinnan hade två flickor anställts i kafeet. Flickorna fick 20 kr i
månaden i lön och föreståndarinnan 15 kr mer. Kafelokalen bestod i början av två
serveringsrum, ett klubbrum och ett kök.
Vid kafeföreningens årsmöte 1918 var följande föreningar representerade: Telegraf
och telefonarbetarförbundet, Typografklubben, Frisörföreningen, Avd. 177 av Träarbe
tarförbundet, Metallarbetarförbundet, Logen 526 "Nordens kämpe" och Ås Kooperativa
Kvinnogille.
I slutet av 1910-talet och början av 1920-talet hade olika sjukkassor sin uppbörd för
lagd till klubbrummet, som i övrigt var en mycket anlitad sammanträdeslokal.
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Godtemplarkafeet på 1930-talet. Foto: Petrus Me/ander.

Efter modernisering och ombyggnad 1941 ökade försäljningen från 127.367 kr till
200.698 kr. Det var alltså fråga om en stor rörelse och sju kvinnor var då anställda.
Öppettiderna var då mellan kl. 6.30 och 22.00. På morgonen var det många som kom
in för att dricka kaffe före jobbet. Man hade alltid mycket kunder, både dagtid och
kvällstid. På 1930-talet kunde det ibland sitta arbetslösa på kafeet och spela schack, som
fanns till utlåning. Om inte pengarna räckte till en "hel kaffe", kunde man beställa
"en halv", d.v.s. bara en kopp.
Stadens "debattkafe" var framförallt under 1920- och 1930-talen Godtemplarkafeet. Där
samlades varje kväll en grupp herrar, som, beroende på hur många man ansåg dem vara,
gick under namnet "De 17", "De 18" eller "De 19". Denna informella diskussions
klubb satt församlad i den s.k. "Politiska soffan" eller "Skvallerhörnan". Det var en
rund soffa med bord framför, och där satt en del kända hantverkare, som t.ex. boktryc
karen Axel F. Berndtsson, sockerbagaren Lasse Edler, typografen Pelle Hoffner, sadel
makaren Anton Olsson, men även en del andra, såsom styckjunkaren Axel Eriksson,
lokföraren P.V. Ekström, postiljonen John Olsson m.fl. Det förekom även en del mer
tillfälliga gäster. En av dem var den kände Singer-Pelle (symaskinsagenten P.A. Persson).
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Dennes allt uppslukande intresse, förutom symaskiner, var konst. Han var en av till
skyndarna till Olof Ahlbergs bronsstaty "Far och son", uppställd i Badhusparken. På
Godtemplarkafeet orerade han vitt och brett om konst. En augustikväll 1920, då även
den kände östersundskonstnären August Berg kom in på kafeet, vilket på sätt och vis var
hans stamlokus, satt just "De 17" och talade om att Anders Zorn var död. Singer
Pelle förklarade då: "Nu har den store svenske konstnären gått ur tiden." - "I Sverige
finns det inga stora konstnärer", invände Berg buttert. "Än du själv då?" frågade Singer
Pelle spefullt. "Är jag inte svensk?'' genmälte Berg och gick hastigt ut. (Episoden åter
given efter "Östersundsminnen", nedtecknade av en annan östersundskonstnär, näm
ligen Torger Saether.)
Att kafelivet i Östersund inte är vad det en gång var är lätt att konstatera. Det finns
naturligtvis flera orsaker till det. Att TV:n har sin skuld är uppenbart, även om en del
kafeinnehavare till en början försökte dra kunder genom att skaffa TV. En annan sak är
att det till följd av arbetstidsförkortningarna och de allt mer ökande arbetskostnaderna
blev omöjligt att med någon vinst hålla kafeerna öppna på t.ex. kvällarna. Utom TV:n
var det andra kvällsnöjen och fritidsaktiviteter som konkurrerade med kafesittandet. Det
tillkom fler restauranger, och korvbarer och pizzerior började växa upp.
I dag finns det enligt Catarina Lundström endast sju kafeer kvar i Östersund, varav
fyra är konditorier. Två av dessa kafeer har kvällsöppet.
(Ämnet Östersunds Kafeer och Kafeliv är naturligtvis inte uttömt med ovanstående.
Om det är någon som vill komplettera med egna kunskaper och minnen är han eller
hon välkommen med bidrag till nästa årsskrift.)
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Ur Östersunds Stadsarkiv
Fortsättning av Borgerskapets protololl tolkade av
Arne och Helga Öhberg.

Pag. 996 1830

Februari d. 11 ärhölt jag bref från riksdagsman hr rådman Wallström, att Rik
sens ständer beviljat Östersund stad lika nedsättning af bewillningen, som förra
ricksdagar blifvit beslutet.
D. 12 besvarades dätta med tacksamhet från dätta samhälle, och tillika skickades
Rdr 3 Banco, som T. Hedell lämnat mig för 1828-1829 och 1830 afgifter till
borgareståndets cassa. Under sama couvert tillskrifv. hr landshöfd. von Törne
att söka snar befordran på wår ingifna ansökning hos Kongl. Maij:t om jus
tiari29) embete härstädes.

1830

Februari d. 14 woro samlade de Äldsta att höras öfver att för mig blifvit up
gifvit af sadelmak. Björkman, att Kindlund huggit flera tolfter timer på sko
gen i Ranåsen. De äldsta som woro samlade wille tillåta Kindlund för sin fattig
dom, för dänna gång få taga timret för att få tak öfver hufvudet - hvilket jag
jag bestridde mera än 10 lass efter allment beslut. -

1830

JO)Martie 2 afsänd med fantjunker Grefberg till hr befal:man Berg hand
lingarne från Commerce Collegium rörande uppgift å hand!. och handtverkare
för staden Östersund.JO)

Pag. 997 1830

Mart. d. 5. Gubb. Nessör anholler om litet understöd af fattigcassan till hjelp
för sin hustru, som brutit benet af sig.

Marti 6. Gamla Holmberg inflyttade till Pehr Ersson fredagen i förra veckan
och därifrån bör underhållet rättas.
Marti d. 12 ankom Kongl. Maijst:s Allernådigaste Utslag om befrielse för Öster
sunds stad att bekosta rum för tullkammaren och tullbetjening af d. 30 J anuar
1830.
I Post och Inrikes Tidningen Nr 54 d. 6 mars war annonsen om J ustitiarie
inrättande i Östersund införd första gången.

Mart 15. afskickat i fribrev till Kongl. Comercie Collegium idag upgifter på
handlande hantwerkare och idkare - för 1829. Sama dag inlämnat på lands
cancelli till landssecreter Winter upgift på färgare och uhrmakare för nästledna
året 1829 att vidare öfversända till Hallrätten.

Pag. 998-1.000JI)
Pag. 1.001 1830
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Martii d. 29 hölts auctjon på torggödningen, då gästgif. Hamrin stadnade för
högsta ropet med Rdr 3 - 17 Banco.

Mart. 29 inkom skrifvelse ifrån Kongl. Teaterns Pensjonsinrättning i Stock
holm af den 13 Februar 1830 att betala fordrade inkomst för upvisande af
skådespel åren 1827 och 1828 hvilket jag båda åren förut afgifvit enligt saman
komstboken och nu ytterligare besvarat d. 2 April! 1830.
Mart. d. 27. Capit. Nordin betalt stadscass. Hedell contant Rdr 4 Banco för
wisadt konstmakine.
1830

April! d. 2. Ingifvit till Konungens Befallningshafvan anhollan att som 2:ne
till döden dömde personer afledit å Landsfängelset och som förvaringsrum
för dylika icke fins härstädes fordrar eftertankan att förskaffa sådant för fram
tiden hälst nu nyligen 2:ne sådane utom de 4 st. från Herjedahlen, hvars brott
ännu icke fådt sin sista slut hos Kongl. Maij:t, att för statens räkning ett ställe
å kyrkegården utses af pastor som gräfves och kringtimras samt betäckes med
öfversatt hufv, där liken förvaras i, sedan de af wacktbetjäning blifvit upförda
i hopspikad kista - i dätta förvaringsrum.

Pag. 1.002 1830

Aprill32) d. 28 war pålyst enhällig sammankomst då följande ämnen förehaddes.

1 m Uplästes afledne Nessörs i lifstiden begäran att få litet understöd för sin hus
tru, som brutit af sig ena benet och genom de Äldstas samtycke af fattigcassan
fått upbära Rdr 10 Rgs hvilket och anwändes tillika åt kista till Nessör skjälf
med mera.
2

Gamla Holmberg inflyttade till Per Ersson fredagen
bör underhållet räknas.

3

På ankomna Kongl. brefvet att befrias från tullstatens huserande, efter acord
hos Bräckberg, fick stadscass. Hedel anmodan af ståndcassamedlen 33)betala
för förflutna 6 månader Rdr 8 Banco då Konung!. Befallningshafvande skjälfva
vållat genom sitt förmynderskap att nedlägga stadens ingifna böneskrift utan
ännu at blifva oss kunnigt.

4

Uplästes enär Justitiarieembetet stod Iste gången i Inrikes Tidningen Nr 54
d. 6 Martii, då sedan inkom 2:ne sökande, nämlig. Lundquist och Silen.34)

5

Pag. 1.003

förra weckan därifrån

Äfven att jag afskickat i fribref upgift på hand!. och handtverck. d. 15 Martii.

6

Upläst om torggödningen inropande till Hamrin för Rdr 3 - 17 sk Banco.

7

Uplästes att skådespel icke passerat 1827 och 1828.

8

Upläst att capit. Nordin betalt Rdr 4 Banco till stadscass. Hedell - att inflyta i
stadscassan.

9

Uplästes stadscassörn Hedells ingifna räkning på influtna marknadsmedel för
stånden Rdr 129, för markn.wackten Rdr 94-40, för stånd imillan markn.
Rdr 13-6, uplag 47 sk eller summa Rdr 243-45 Rgs.
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10 Uplästes min inlaga om wårdande om skogen i Ranåsen, som godkändes.
11 Uplästes Kongl. brefvet om Justitiarie inrättning härstädes, med sådana wilkor,
som icke samhället hafver beslutet eller ens will medgifva - utan beslöts med
klagomål om förhollandet, ingå till Kongl. Maij:st at få enligt wårt medgifvande
och af Konung!. Befallningshafvand afgifna bref till dänna inrättning af d. 29
Maij 1829 hos Kongl. Maij:st innehölt och ingådt.

12 De af stadens borgerskap, som icke aflagt borgareeden, bör sådant snart werk
ställa, emedan ingen kan väljas till besittare 35) innan detta föregådt.

13 Nu erindras å nyo alla som flera gånger blifvit påminte, att d. 5 Maij inkomma
med sina burbref till mig för att antekna deras hitkomst med el. utan tomt.

14 Wästbergs son, hvars föräldrar är och warit på sjukhuset el. courhuset, önskade
Thelberg att gossen skulle undersökas och om han är sjuk intagas till modern,
men om fadrens löhn icke kan wara tillräckelig sedan för gossens lifsbärgning,
lofvat understödja af fattigkassan.
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15

Uplästes skräddarn Carl Bölens ansökning att vmna burbref som skräddare,
wilket alla medgofvo.

16

Uplästes garfvarn Thelbergs skrifteliga åtagande till betalande Rdr 10 Banco till
stadscassan för slätternas i Ranåsen af d. 31 Julii 1829 bergande som för sin egen
risico om åtalan sker.

17 Upläste stadscassörn Hedels debetering på stadens innevånare - utan widare
anmärkning2l än Rdr. t,2)

18

Vårt vägstycke i Göviken bör efterses och lagas, åtogo sig snickarn Sundström
mot ärsättning af Rdr 1 Banco. Fådt anvisning af T. Hedell få betalt - d. 13
Nowbr 1830.

19

Månne begrafningsplatsen icke bör i åhr förbättras med ½ dagswärke. Beslöts
att medtala någon som gräfver att djupet mitt på utgör 2 alnar lodrätt djup
från svalbandet 36) öfveralt emot billigaste pris och sedan debiteras.

20 Gatorna böra sandföras. Beslöts att lagningen wärkställes tvärt öfver hela gatan
och böra sådan i åhr wara .. ,37)

21 Trädplanteringen fortsättes af den som icke förr fullgort sådant å begrafnings
platsen.

22 Upviser stadscassörn vad influtit är af Magnus Perman och Wedins tid. 38)
Kunde icke idag fullgöras.

23 Månne revisjon som d. 19 Maij förledet år skulle granska stadscassörns räken
skaper från till och med Rödens tid till närvarande af hr past. Ocklind och
hand!. Stadin39) samt Nyholm 39) värkställas. Besvarades att snart få wärkstält.
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24 Samma dag d. 19 Maij beslöts att knutarna
taket färgas.

prästgården skulle brädslås och

25 Sama dag d. 19 Maij öfverenskoms att taket å kyrkan utan på och taket öfver
sacristigan inuti samt spruthuset skulle lagas; vartill Fjällman lofvade åtaga sig
skaffa bräder.
26

Hagen i Göviken bör auctjoneras och borttagas och ladorna säljas efter sked
kungörlelse i kyrckan.

27 Geterska för somarn antages, om samma qvinna kan fås äro de nöjda.
28 Svinen böra kingas.
29 alla grindar och len 40l till lotter och kålhagar bör nu genast efterses och stängas
att icke fåren nu kan vänjas 41 ) att beta af.

30 Brandsyn bör wärkställas och sprutorna försökas, bör wärkställas efter fram
deles tillsägelse af mig.
31

Alla som äga hundar som bita folk, fåhr och svin bör genast skjutas el. bort
skaffas.

32 Skifteshagan mot östra Odensala efterses.
33 Ingenjör Forsberg har kjöpt Hillerts tomt att genast upstänga och upodla. U pläst och ärkjännes af
Sam Perman
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Major Winnberg, Sam Biberg, apoth. Nyholm, befalln. Örnell, Eric G. Thel
berg, Hamrin efter anmodan, dito Fjellman, Jonas Wedin, E. Stadin, P. Hedell,
S.G. Borin, 01. Lindström, G.W. Milde, Nicelas Svedberg genom 0. Bräckberg,
Eric Sahlstedt, J. Söderlund, Anna Eklund, Björkbaum, P. Åström, E. Nord
lund, Sundström, P. Gustin, Röström, N. Helldahl, Ocklund, J. Swensson, A.
Kindlund, Hillert, Wallberg, Strömberg, E.P. Moberg, H. Ljungberg, A. An
dersson för Stiernfelt efter anmodan.

1830 Maij 1. afgifvit så vähl om marionetsspelarna att de icke besvärat staden 1829,

daterad d. 23 December d:o, eij heller finnes här nu mera än förr sjöfart att
gifvas connosementer till - daterad d. 23 December 1829.
Till Hr Befall. Berg
S.P.

D. 1 Maij. I dag ärholt jag Landshöfd. embetets tillstånd att förskaffa en sort
likhus med hufv att förvara eller innesluta om någon bronsling eller skjelf
spillning dödt i staden el. landshecktet.
Wärkstält och ingifvit reckning till Landscontorier i ocktober 1830.
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Pag. 1.007 1830 Maij d. 13 woro stadens så wähl tomtägare som borgerskap genom kungörelse
kallade att samlas i dag kl. 3 eftermiddag med anledning å det i 11. puncten
d. 28 aprill inneholler om justitiarieinrättningen härstädes lönewilkor till något
närmare öfvervägande warvid sedan hr landssecretern inkommit och en stor
dehl af stadens innevånare voro samlade, uplästes mitt afgifna bref till hr lands
secretern.
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1 § Herr landssecretern Winter förklarade, att Borgerskapets en gång fattade beslut
om justitiarie aflöning så framt dät de sökande före valet kunjöres, blifver
gällande, in till däss borgerskapet antingen vid ledighet efter justitiarie finner
skjäligt däri nedsättning göra, eller vid andra tillfällen likaledes efter fattat
beslut samna löhn förhöija och inneholler Kongl. Maij:ts Nådiga bref af d. 29
December 1829 icke någon bestämd föreskrift huru och till wad belop stadens
innevånare för närvarande eller kommande tider skall aflöna sin Justitiarie beroän
des dät efter min tanka på Borgerskapet, jämte dem som i wahl och aflöning dehl
taga om belopper af den löhn varmed blifvande Justitiarien får sig åtnöija, ännu
i dänna stund besluta, och lärer Kongl. Maij:t lämna utan afseände vad i löne
frågor för stadens enskilta tjänstemän af en el. annan missnögd person, genom
Underdåniga Klagomåhl kan ifrågasättas.
2
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Borgerskapet fick för sig upläst Konungens Höge Befallningshafvandes under
dåniga bref af den 29 maij 1829 till Kongl. Maij:st om häradshöfvd. Lundqvist
anmälan att blifva justitiarie härst:es med Rdr 233-16 sk Banco ett för alt 14)
af Ståndcassan 14) och till alla delar war Borgerskapet nögd att den blifvande
Justitiarien29) må blifva underrättad om han vill åtnöijas därmed eller återtaga
sin ansökning. Men i alla fall wille de närvarande söka ändrig uti dät sednare
brefvet af d. 29 Decemb. 1829 Kongelig Maij:st oss medelat.
Upläst 2:a § såsom hörande till sammankomsten, doch må hr landssecret.

Winters dicktamen öfver kungabrefvet få qvarstå utan afseände.
Upläst intygar
Sam Perman
§ 2 ärkännes
J. Wedin, Eric Nordlund, A. Andersson, Nils Svedberg genom fulmagt, Jon
Sundström, E.P. Moberg, S.G. Borin, J.E. Leijon, P. Wallberg, Olof Lindström,
E.G. Thelberg, 42lE. Fjällman, Erik Sahlstedt, H. Ullberg g. Thelberg, 42lJ.
Söderlund, H. Strömberg, P. Gustin, N. Svedberg, St. Hillert, Eklunds enka
gen. Gustin.

1830 Maij d. 14 ärhölt Harman anvisning på ärsättning för dät arbete han wärckstäldt
medelst upsättande af stolpherberge och däss brädslagning upgåände till Rdr
8 Banco d. 19 Aprill 1827, med afdrag för Harmans skuld för sin tomt i Myran
Rdr 6 - 32 Banco och resten nu ärholla. 43)
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Noter
(Numreringen fortsätter från utdraget ur Östersunds Stadsarkiv i ÅGÖ 1982.)
2) Inskott mellan raderna.
14) Skrivet mellan raderna utan inskottstecken.
29) Handskriften har denna stavning.
30) Avsnittet ej skrivet av Perman.
31) Sidorna innehåller avskrift av kungl. brev 30/1 1830, som befriar staden från att hålla lokaler
för tullen.
32) Protokollet från sammanträdet den 28 april finns i Östersunds stadsarkivs volym E:2 i en,
troligen samtida, avskrift, som dock ej är helt trogen originalet. Vid oklarheter i originalpro
tokollet har denna avskrift tagits till hjälp utan att det i varje särskilt fall anmärkts.
33) Den ovannämnda avskriften har "stadscassemedlen".
34) I avskriften har namnet ändrats till Rosen, vilket är korrekt. - De sökande voro Olof Lundqvist, som fic� tjänsten, samt O.G. Weinberg och C.G. Rosen.
35) Formen "besittare" förekom i äldre tid med samma betydelse som "bisittare".
36) Svalbandet är benämningen på gränsskiktet mellan matjorden och alven.
37) Här följer i originalet ett avsnitt, som är så sammanträngt och fyllt av plumpar, att endast
spridda ord kan läsas. Den samtida avskriften har följande lydelse, som dock synes vara ut
förligare än originalet: ".. . vara verkstält, tillika bör gatan åt nya staden förbi embetstomter
na af stadscassans medel iståndsättas ifrån och till egne tömter möta - Sahlstedt bör sjelf an
svara för sin tomt - som han köpt."
38) Avskriften har i st.f. "tid": "utestående resteringar av stadsutgifter".
39) Inklämt mellan raderna utan inskottstecken.
40) Avskriften har "leden".
41) Avskriften har "vänjas dit".
42) En klammerliknande markering efter Fjällmans, Sahlstedts och Ullbergs namn torde betyda,
att Thelberg tecknat alla tre.
43) De två följande bladen i Östersunds stadsarkivs volym Al:2 är diagonalt rivna med så mycket
textförlust, att en meningsfull återgivning ej är möjlig. Det kan dock utläsas, att vid samman
träde den 19 maj 1830 behandlades åter frågan om justitiarien. Därmed upphör sviten av proto
koll förda av Sam. Perman, ty resten av volymerna upptages av andra handlingar än protokoll.
Permans uppgifter som ordningsman övertogs av innehavaren av justitiarieämbetet, Olof
Lundqvist.
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Östersundslitteratur
Under det gångna året eller närmare bestämt hösten 1984 utkom det en del östersunds
litteratur. Härnedan upptas tre böcker till bedömning och i någon mån till kritik.

100 år med Handel och Industri i Östersund
Med anledning av Östersunds Handels- och Industriidkareförenings 100-årsjubileum
(1884-1984) har av Lo Rindberg som redaktör och författare utgivits en bok med
ovanstående titel. Boken, som rent boktekniskt kan sägas vara en förnämlig produkt,
möjligen med undanta_� för den alltför stora stilen, skildrar inte handeln och industrin
som näringsgrenar i Ostersund utan i huvudsak endast ovannämnda förenings öden
under 100 år. Föreningshistoria kan ju lätt bli enahanda, men Rindberg har undgått det
skickligt genom att ta upp vissa ämnen som spelat roll för föreningen och på det sättet
parallellt fört fram historiken. Vad jag saknar är en fortlöpande framställning av före
ningens ledande män (ordförande, sekreterare etc.) under de hundra åren. Det kunde
ha blivit en kronologisk ryggrad i framställningen.
Till föreningshistorien har fogats ett 15-tal korta historiker av olika författare över en
del östersundska handelsföretag (plus Waplans Mekaniska Verkstad). Enligt min mening
är dessa de ur östersundshistorisk synpunkt värdefullaste partierna i boken. Det är dock
att beklaga att de inte blivit fler. Nog borde t.ex. Hiibenettes bokhandel behandlats lika
väl som Wisenska bokhandeln liksom t.ex. ett par av stadens så betydelsefulla herr- och
damekiperingar samt någon skoaffär, t.ex. Burmans. Om så hade varit fallet hade boken
kunnat få ett större textinnehåll, som balansering av de många utmärkta bilderna, de
allra flesta ur Föreningen Gamla Östersunds bildarkiv.

Östersund hus med historia
Som en ur östersundshistorisk synpunkt nyttig bok får man beteckna nr 20 av
Fornvårdaren med ovannämnda titel, utgiven av Jämtlands läns museum och utarbetad
av Kjell Hansson.
På c:a tolv textsidor ges först en kortfattad och så vitt jag kan se en riktig fram
ställning av stadens utveckling fram till ungefär våra dagar. Jag vill dock påpeka, att
Östersunds Fabriks- och Hantverksförening tillkom först 1847, inte som man länge
inom föreningen trodde, 1843.
När det gäller bokens huvuddel, genomgången av ett stort antal hus i Östersund
"med historia", så tycks den i stort sett vara riktig. Här nedan dock några påpekanden.
Om Tullhuset står det på s. 159, att ett stickspår drogs över Sjötorget till tullkammaren,
alltså tydligen norrifrån, det drogs från bangården alltså söderifrån och det fanns en
grind över spåret vid Strandgatan. På Tullhusets front finns Östersunds "gamla" vapen,
ett djurhuvud med grenhorn inom ett Ö, vilket kan vara värt att nämna.
Om Gamla biblioteket nämns det på s. 47, att det nu är utställningshall, det är väl
Ahlbergshallen som avses. Utgivaren borde veta, att Östersunds stadsmuseum upptar två
av husets tre våningar och att Föreningen Gamla Östersund har sina lokaler där.
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Överhuvudtaget skulle man önska mer omfattande framställningar om t.ex. Gamla
skolan (Sapientia Duce), Rådhuset, Gamla kyrkan m.fl. byggnader i staden. I allmänhet
anges arkitekterna för olika byggnader, i många fall icke-östersundare, medan bygg
mästarna, i de flesta fall östersundare, vanligen lyser med sin frånvaro.

Storsjöbygden
I Carl-Göran Ekerwalds senaste jämtlandsbok Storsjöbygden, som vanligt när det gäller
skrifter av denne författare skriven på ett beundransvärt språk och försedd med lika
ledes beundransvärda bilder (foton) av Nils Peter Blixt, ingår ett kapitel om c:a tio text
sidor om Östersund. Det är detta som nedan kommer att upptas till granskning. Om
boken i övrigt vill jag nöja mig med att säga, att den åtminstone för jämtar måste vara
engagerande och intresseväckande, men även för jämtar måste Ekerwalds delvis vild
sinta spekulationer, när det gäller en del jämtländska ortnamn, vara mindre övertygande.
Vad säger experten på området Bertil Flemström?
Vad det trevligt skrivna östersundskapidet beträffar, så är det att beklaga, att det är
behäftat med en del felaktigheter. Först några årtalsfel. Det påstås, att "det nuvarande
residenset är uppfört 1840". Skall vara 1845-48. Angivelsen att "Gamla läroverkshuset,
Sapientia Duce, är från 1847" är också felaktig, det skall vara 1849.
"Järnvägsstationen", står det, är "kvar från 1879, då det första tåget ankom till sta
den". Det är rätt men inte den efterföljande satsen: "Från Trondheim som sig bör i detta
landskap." Det första personförande tåget ankom från Sundsvall (eller möjligen Torps
hammar) den 1 dec. 1879. Det första tåget från Trondheim kom till staden först fram
på år 1882.
Det tråkigaste är dock att det s.k. avradslandet (först krono-, sedan skatte-) Östersund,
som givit staden dess namn, i huvudsak tycks vara försvunnet i Ekerwalds framställ
ning. Det talas visserligen om ett kronotorp, men endast på två hektar. Avradslandet
var vida större, och det blev inte något skattehemman, Västra Odensala nr. 6, men
sammanslogs, dock inte kameralt med detta hemman. Tillsammans upptog avradslandet
och skattehemmanet en areal av 2,86 km2, d.v.s. 286 hektar, av vilken areal avradslandet
utgjorde den största delen, vilket kan ses därav att J. von Engeström ursprungligen
begärde 10.600 daler kopparmynt för detta men bara 6.400 daler kopparmynt för Oden
salahemmanet.
Jag har också reagerat emot att enligt Ekerwald hälften av eleverna i Frösö trivial
skola var "barn till bönder och torpare", men att "när skolan flyttades till staden så
upphörde lantbefolkningen så gott som helt att skicka sina barn till skolan". Det är
riktigt och naturligt att färre lantbarn skickades till skolan i Östersund, men åtminstone
tidvis var det ett så stort antal som mellan ½ och ¼.
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Årsmötet 1984
Tisdagen den 23 oktober höll Föreningen Gamla Östersund sitt 61:a årsmöte i den
som vanligt till trängsel fyllda f.d. Stadsfullmäktigesalen på Rådhuset. Årsmötet hade för
dröjts något, därför att Östersunds kulturpris för år 1984 kort före kl. 19 av stads
fullmäktiges ordf. utdelats till Hans J acobsson och Birger Bragee, bägge engagerade i
årsmötet, den förre som redaktör för årsskriften, den senare som kåsör vid den års
mötet efterföljande supen.
Ordf. Lars Herlitz öppnade i sedvanlig ordning årsmötesförhandlingarna med att
hälsa ett antal av 21 nya medlemmar välkomna, varefter de uppropades. Före den tysta
minuten för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna, erinrade ordf. om att bland
dem var en av föreningens hedersledamöter överste Erland Lindhammar, som på sin tid
nedlade ett hängivet arbete för föreningen som dess intendent. En nekrolog över
honom är införd i årsskriften 1984.
I årsberättelsen för föregående verksamhetsår redovisades en betydande verksamhet på
olika områden, omfattande t.ex. öppethållande av museet, dagligen under sommaren
samt efter bestälJning under resten av året. Under ledning av Rolf Trehn har detta
öppethållande skötts av föreningens egna medlemmar, för vilket ordf. framförde före
ningens och styrelsens tack.
En annan verksamhet för föreningen är som bekant utlånande till diverse ändamål
av bilder och annat material ur föreningens synnerligen rikhaltiga bild- och dokument
arkiv. Bl.a. hade Östersunds Handels och Industriidkareförening fått låna ett stort antal
bilder till sin 100-årspublikation, utgiven under redaktion av Lo Rindberg, för vilken
nämnda förenings ordf. bankdirektör Stig Nillbrand särskilt tackade.
Vad beträffar ekonomin, så motiverar den, fastän den ingalunda ansågs prekär, en
höjning av årsavgiften till SO kr.
De under året influtna gåvorna till föreningen var årsmötesdagen utställda i musei
lokalen och finns förtecknade i en till årsberättelsen bifogad gåvoförteckning, publicerad
i innevarande årsskrift.
Ordförande-, styrelseledamots- och revisorsvalen, verkställda efter det att revisions
berättelsen upplästs och ansvarsfrihet hade beviljats, innebar omval, så när på att styrelse
ledamoten sedan flera år och v.ordf. Bengt Pålstam hade undanbett sig omval. I hans
ställe valdes Arne Eskilsson till ord. styrelseledamot och i dennes ställe Håkan Larsson
till suppl. i styrelsen. Bengt Pålstam avtackades med en blomsterbukett och en varm
applåd.
Ett anmärkningsvärt inslag i årsmötet var det att f. redaktören för årsskriften och
hedersledamoten Anton Svensson i ett anförande presenterade sin värdefulla gåva av hans
samlade hyllnings-, jubileums- och samkvämsdikter. Den nu 90-årige Anton Svensson
har ju genom åren utvecklat sig till en s.k. tillfällighetsdiktare av format. Otaliga är de
fester av olika slag som han har förgyllt med sina ofta på hexameter skrivna dikter. Med
inlevelse läste han ur samlingen dels sin prolog om Frösön, framförd första gången i
Frösö kyrka den 28 maj 1934, dels en hyllningsdikt till hedersledamotkamraten Anders
LundvalJ på dennes SO-årsdag den 18 juli 1951. (Det finns anledning att återkomma till
Anton Svenssons "diktsamling", inte minst värdefull ur dokumentarisk synpunkt.)
Efter årsmötesförhandlingarna visades Östersundsfilmen från år 1929. I föreningens
filmexpert Walter Fridlunds frånvaro presenterades filmen förtjänstfullt av Bertil Nils
son. Filmen, som väl huvudsakligen kan sägas vara en skapelse av den kände biograf54

direktören, redaktören m.m. John Hagberg, måste erbjuda mycket av intresse för i syn
nerhet äldre östersundare, d.v.s. sådana som har minnen från 1920- och 1930-talen. Åt
skilliga på den tiden kända personer figurerar i filmen.
Som redan ovan nämnts fungerade Birger Bragee som kåsör vid den efterföljande
supen på Temperance. Hans ämne var i någon mån Östersunds teatrar men huvudsak
ligen Östersunds Teaterförening, inom vilken han spelat en roll som mångårig ordförande.
Inledningsvis betonade Bragee att Östersund var en gammal fin teaterstad. Bland öster
sundska teaterlokaler nämnde han: Magasinet på Frösön, Borgens sal, det Widenska
teaterhuset, Godtemplarhuset med dess stora stora salong och Storsjöteatern. Riksteatern
kom till 1933, och redan samma år bildades en lokalorganisation i Östersund med
Ragnar Ohlson som v.ordf., kassör o. sekreterare. Dessförinnan och senare har amatör
teatern haft en stark ställning i Östersund.
Redan 1923 besökte Dramatiska teatern Östersund med pjäsen "Hela havet stormar".
Biljettpriset var då 2 kr. År 1935 kom Operan med Tosca. De 25 första åren av Teater
föreningens verksamhet visades 528 föreställningar med 260.000 besökare. Under nästa
25-årsperiod steg antalet besökare till 300.000. Året 1959 var det bästa med 30.000
besökare.
Den verklige eldsjälen var Ragnar Ohlson, som i sin samling hade 2.000 teaterprogram,
bl.a. Ernst Rolfs alla program. Sista tillfället då Ragnar var med, var då Birgit Carlzen
framförde Edith Piafs visor. Han berättade då hur det var när han träffade Edith Piaf,
en av de många "stjärnor" som ingick i hans bekantskapskrets.
I fortsättningen berättade Bragee, att Teaterföreningen numera räknar 75 olika
föreningar som medlemmar och att Östersunds Teaterklubb har c:a 1.000 medlemmar.

Årsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse för
verksamhetsåret 1983-1984.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Lars Herlitz, ordförande
Bengt Pålstam, vice ordförande
Sven-Ivar Nordin, skattmästare
Hans Jacobsson, redaktör
Lennart Westerberg, bitr. redaktör
Sven-Erik Tornving, sekreterare
Gunnar Nilsson, klubbmästare
Suppleanter: Arne Eskilsson, Olof Orvegård, Rolf Trehn.
Revisorer: Åke Andersson, Stig Nillbrand,
Revisorssuppleanter: Hadar Dahlöw, Kjell Wahlström.
Som intendent har Bertil Nilsson tjänstgjort.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
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Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt på stadens födelsedag den 23 oktober i f.d.
stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Årsmötet bevistades av 175 medlemmar.
Under årsmötet erinrade ordförande att det årsmötesdagen var 60 år sedan föreningen
bildades. Med några korta ord nämnde ordförande därefter en del om vad som till
dragit sig i föreningen under denna tid.
Efter mötesförhandlingarna höll Lennart Westerberg ett mycket uppskattat föredrag
under rubriken "Östersund - militärstaden".
Flertalet mötesdeltagare med fruar, sammanlagt 220 personer, intog härefter jubileums
middag i A 4:s nya militärrestaurang tillsammans med inbjudna gäster från bl.a. Öster
sunds kommun. Efter middagen följde dans.
Stadsmuseet har den 26 juni - 12 augusti 1984 dagligen hållits öppet för allmän
heten. Förd besöksstatistik utvisar att antalet besökande under denna tid utgjorde över
1.000, vilket är en kraftig ökning jämfört med sommaren 1983. Under övrig del av
året har besök av bl.a. skolklasser och en del föreningar ordnats. Vakthållningen i Stads
museet under sommaren har helt och hållet skett med hjälp av frivilliga insatser av
medlemmar. Styrelsen framför ett varmt tack till Rolf Trehn, som burit ansvaret, samt
till Jon Cronheden, Allan Eklund, Rune Eklund, Walter FridJund, Tore Hedlund, Olle
Hellmen, Joel Persson och Rune Wallin.
Styrelsen framför ett varmt tack för under året influtna bidrag till årsskriftsfonden.
Inför Östersunds 200-årsjubileum den 23 oktober 1986 utges med början 1982 en serie
om fem tallrikar med Östersundsmotiv. Utgivningen sker varje år i nära anslutning till
den 23 oktober och i samarbete mellan föreningen och Domus, Östersund. En folder
medföljer varje tallrik. Vid utgivandet av 1984 års tallrik med motivet "Oscarsbron" har
föreningen företrätts av Lennart Edström.
Arbetet med den s.k. "Östersunds-filmen" från 1920-talet har nu slutförts och ett av
snitt av filmen visades vid 1984 års årsmöte. Ett varmt tack riktas till Walter Fridlund
för det arbete han nedlagt med att iordningställa filmen.
Lennart Edström har under året fortsatt med arbetet att bringa ordning i den stora
fotografisamlingen som föreningen erhöll efter fotografen Wiktor Lundberg. Arbetet är
omfattande och tidsödande och kommer att fortsätta även under nästa år.
Föreningen har ur Linda Olsens donationsfond lämnat ett bidrag med 35.000 kr för
att möjliggöra överflyttning till Stadskvarteret på Jamtli av hus i kv. Magistern nr 1.
Föreningen har under året till byggnadsnämnden i Östersunds kommun avgivit ytt
rande över "Områdesplan Centrum" och till AB Jämtlandsbuss över förslag till namn
sättning av busshållplatser i Östersund-Frösön.
Styrelsen har under året medverkat i den av Östersunds kommun tillsatta kommitten
(numera benämnd jubileumsstyrelsen) för firandet av stadens 200-årsjubileum 1986.
Planer föreligger bl.a. att föreningen i samarbete med Jämtlands läns museum skall med
verka vid ordnandet av en större fotoutställning i länsmuseet.
Såsom varit fallet under föregående år har tillhandahållits bildmaterial och lämnats
uppgifter ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda
personer.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Under det gångna året har rivningslov beviljats för bl.a. följande fastigheter: Gäst
givaren 4, Pantbanken 5, Rådmannen 5, Staben 1, Staben 2, Åkeriet 8.
Föreningens fyrtiosjunde årsskrift utdelades vid årsmötet.
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På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor.
Under tiden 1 oktober 1983-30 september 1984 har följande medlemmar avlidit:
Köpman Helge Helgesson
14 oktober 1983
Kommunalarbetare Gustaf Österberg
5 november
Skogsförvaltare Nils Emil Eriksson
27 november
27 november
Överste Erland Lindhammar
Skohandlare Olle Rydell
30 november
10 december
Överste Lennart Brant-Lundin
Överläkare Axel Odelberg
26 mars 1984
3 april
Musiklärare Nils Eriksson
1 maj
Förrådsmästare Jan Eliasson
13 maj
Inspektör Tage Jönsson
17 juli
Förbundskassör Johan Lindqvist
27 juli
Föreståndare Sten Lindqvist
Förrådsförvaltare Gottfrid Bostrand
11 september
Vid föregående årsmöte invaldes 23 nya medlemmar i föreningen. Föreningen har den
1 oktober 1984 526 medlemmar.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisions
berättelsen.
Östersund den 23 oktober 1984.
Lars Herlitz

Sven-Erik Tomving

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER 1984-1985
Ordförande:
V. ordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
T.f intendent:
Redaktör:
Klubbmästare:
ÖVr. styr.led:
Suppleanter:

Revisorer:
Rev.suppl.:

Chefsrådman Lars Herlitz
Överstelöjtnant Sven-Erik Tornving
Kamrer Arne Eskilsson
Bankdirektör Sven-Ivar Nordin
Läroverksadjunkt Bertil Nilsson
Läroverksadjunkt Hans Jacobsson
Resebyråföreståndare Gunnar Nilsson
Major Lennart Westerberg
Jägmästare Rolf Trehn
Leg. optiker Olof Orvegård
Guldsmed Håkan Larsson
Kamrer Åke Andersson
Bankdirektör Stig Nillbrand
Fastighetsassistent Hadar Dahllöw
Kamrer Kjell Wahlström
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Förteckning över influtna gåvor 1983-84
(Till följd av det stora antalet härnedan redovisade i sammandrag.)
Bertil Aronsson, Stocksund
Robert Berghagen,
Stockholm
Britta Bostrand, Östersund
Christer Brant-Lundin,
Djursholm
Sven o. Gudrun Dah4
Östersund

Erik Dalen, Skövde
Sten Dalen, Stockholm
Ralph Engstrand, Svartå
Erik Espmark, Östersund
Olof Gärdin, Nyköping
och
Wanja Torring, Göteborg
Örgen Hedin, Handen
Bodil Hjältman, Stavre
H Håkansson, Östersund
Ake Jans/er, Östersund

Kenth Johansson, Göteborg
Ulla-Britta Lund, Östersund
Anden Lundvan Östersund
Gerd Melander, Stockholm
Kåre Månsson, Östersund

Pryche Nyström, Östersund
Ake Wingha/4 Östersund
Chefen för I 5
genom L. Westerberg
Östersunds kommunstyrelse
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Foto med lärare o. elever vid Ösds Seminarium 1910-11.
2 silvermedaljer o. I bronsmedalj från DM för Jämtland i fri idrott
1907 0. 1908.
Maken Gottfrid Bostrands prisskåp i ljus björk.
Diverse tidningsurklipp, ransoneringskort o. foton (bl.a. av Lands
hövdingsfamiljen Widen).
Bl.a. brandsoldatshjälm, tilldelad Sven Dahl, ss skogsbrandflygchef,
3 fotoalbum (av Gudrun DaW) med 228 kort över Ösds Lottakår
samt klasskort fr. Ösds flickskola plus fr. båda makarna 10 fick
kalendrar, som tillhört tandläkaren Herman Dahl.
Bl.a. ryska S:ta Anna orden, tilldelad arkitekt A.E. Melander.
Svenska Slöjdföreningens silvermedalj, tilldelad lektor J.E. Dalen.
Dokument fr. Emmanuels Metodistförsamling i Ösd 1893-1915.
8 foton på tandläkare i Ösd, behandlade i ÅGÖ 1983.
2 fotoalbum med 172 släktporträtt etc. tillhörande bl.a. Tomte
släkten i Rödön.
Diverse inbjudningskort till vigselakter i Ösd (gåva av Wanja Torring).
Bl.a räknelära för folkhögskola o. Svensk språklära fr. 1883.
Resolution ang. fordringsbevis utfärdat 11/7 1886 å Frösö läger.
Ett blad av JP {21/3 1922) om För. G. Ö:s bildande.
Ett 40-tal gåvor bestående av: böcker, bl.a. rörande planförslag för
staden Ösd, skolor (redogörelser o. kataloger fr. läroverket o. flick
skolan); inbjudningar: bl.a. till invigningar o. jubileer; bordsvisor o.
foton.
"Badhus i Östersund", examensarbete i arkitektur.
Frisörmästare Olle Lunds Memoarer. Register upprättat av kom
minister Erik Lindgren 1980.
Fotostatkopior bl.a. på lottbrev i Ösds Hushållningsförenings AB.
2 foton fr. Melanderska gården 1891.
Donation daterad 1984-03-14, omfattande bl.a.: planscher (t.ex. scen
bilder), montage o. rollbilder (t.ex. 119 filmstjärneporträtt) samt ett
stort antal filmer, många tyvärr i dåligt skick, men några visbara.
(Särskild förteckning uppgjord av W. Fridlund.)
3 foton (bl.a över sista sammanträdet med Frösö köpings kom.fullm.
1970).
9 foton fr. Sollidens sjukhus o. 1920.
Befälsbricka: "Adjutant Bergning".
1 st. minibandspelare Lanier jämte separat mikrofon.

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1984-09-30
Skulder och eget kapital

Ingående Balans Konto
Tillgångar

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

28.299:33

Postgiro .....................
Bank: PKbanken ..............
Sundsvallsbanken ........
Jämtlands Folkbank ......

28.299:33

7.0 4 7:18
20.783:60
406:90
61:65
28.299:33

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Årsskriften
Trycksaker och annonser .......
Uppvaktningar ................
Portokosmader ...............
Kontorskosmader .............
Årsmöteskostnader ............
Skatt ........................
Årets överskott ...............

Intäkter
2 2.75 2:2.966:6 2 7:1.488:55
988:85
2.909:90
2.331:911:8 4

Årsavgifter ...................
Försäljning, böcker ............
Försäljning, vykort ............
Användningsavgifter
Inbetalt till årsskriftsfond .......
Ränta .......................

19.7 40:5.7 26:238:450:6.160:2.6 21:1 4

3 4.935:1 4

3 4.935:1 4

Tillgångar

Utgående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Postgiro .....................
Bank: PKbanken ..............
Sundsvallsbanken ........

781: 7 7
28.19 2:50
236:90

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

29.211:1 7

29.211:1 7

29.211:1 7

MUSEIFONDEN
Ingående rulans Konto
Skulder och eget kapital
Eget kapital ..................

Tillgångar
2 2.419:13
2 2.419:13

Bank: PKbanken ..............
Sundsvallsbanken ........

1 7.880:4.539:13
2 2.419:13
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Vinst- och Förlust Konto
Intäkter

Kostnader

Försäkringspremie .............
Utställningskostnader ..........
Årets överskott ...............

522:1.482:55
18.731:20.735:55

Netto vid försäljning av
minnestallriken ...............
Ränta 1983 ...................

20.000:735:55
20.735:55

Utgående Balans konto
Skulder och eget kapital

Tillgångar

Bank: PKbanken ..............
Sundsvallsbanken ........

38.209:55
2.940:58

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

41.150:13
41.150:13

41.150:13

LINDA OLSENS DONATIONSFOND
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Eget kaital ...................

Tillgångar

1 61:338:35

Bank: PKbanken ..............
Jämtlands Folkbank ......
Sundsvallsbanken ........

1 61.338:35

60.304:20
41.48 6:20
59.54 7:95
1 61.338:35

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Intäkter

Bidrag till Jämtlands läns
Museum, avs. flyttning av
hus till Jamtli ................ .
Skatt ........................

Räntor ......................
Årets underskott ..............
35.000:14.6 73:49.6 73:-

15.212:40
34.4 60: 60

49.6 73:-

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Bank: PKbanken ..............
Jämtlands Folkbank ......
Sundsvallsbanken ........

6 6.298: 60
3.742:20
5 6.83 6:95

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

12 6.8 7 7: 75

12 6.8 7 7: 75

12 6.8 7 7: 75

ANNA OCH GOTIFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND
Ingående Balans Konto
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Eget kapital ..................
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43.638:5 6

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

43.638:5 6

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årets överskott ...............

Intäkter

4.394:60

Ränta 198 3...................

4.394 :60

Utgående Balans Konto
Tillgångar

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

Skulder och eget kapital

48.033:16

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

48.033:16

Östersund 1984-09-30
Sven-Ivar Nordin

Skattmästare

NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN DEN 23 OKTOBER 1984
Civilingenjör Viktor Borg
Musiker Folke Lindqvist
Poliskommisarie Sven-Åke Breding
Musiker Åke Lindqvist
Järnvägstjänsteman Gunnar Bäck
Bokbindare Björn Lundvall
Busschaufför Carl-Erik Carlsson
Kapten Björn Myrin
Tandläkare Olle Edwall
Kamrer Göte Nilsson
Läroverksadjunkt Mats Eljas
Åkeriägare Bertil Persson
Filialchef Eric Ericsson
Distr.chef Ingemar Rydham
Exp.förman Ragnar Göransson
Försäkringsutredare Lennart Simonsson
Köpman Per Herlitz
Arbetschef Sven Sundberg
Kommunalråd Thore Holmberg
Generalmajor Rolf Wi gur
Köpman Eric Johansson

ANTAL MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Medlemsantal i föreningen den 1 oktober 1984 ........................
Nyinvalda medlemmar den 23 oktober 1984 ..........................
Avlidna medlemmar 1/10 1984-1/9 1985 ........................... .

526
21
547
10
537
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Förteckning
över givare till årsskriftsfonden
Även detta år har ett stort antal medlemmar skänkt bidrag till årsskriftsfonden, för
vilket styrelsen framför sitt varma tack. Förteckningen omfattar dem som betalt före
15/3 1985.
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Gustaf R.
Andersson, Håkan
Andersson, Åke, kamrer
Andersson, Åke, kassör
Berghagen, Robert
Berghagen, Krister
Billengren, Victor
Bohman, Ossian
Bolander, Erland
Boman, Stig
Bostrand, Bo
Bovidsson, Thure
Brant-Lundin, Christer
Burman, Erik
Byström, Sven
Bäckman, John
Carlsson, Bengt
Carlsson, Tage W.
Carlsson, Torsten
Cederberg, Ernst
Dahl, Rune
Dahl, Sven
Dahlberg, Nils
Dalbäck, Åke
Danell, Gösta
Doll, Sune
Edenbo, Th.
Edling, Bertil
Edström, Lennart
Ekervärn, Gunnar
Eklund, Ale
Ekström, Anton
Eliasson, Oskar
Engman, Hans
Engström, Eric
Ericson, Sven-Erik
Ericsson, Eric
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Fastborg, Anders
Fastborg, Torsten
Fastesson, Lennart
Fladvad, Ivar
Folestad, John-Eric
Forsberg, Tage
Fredman, Bengt
Fredriksson, Bo
Friman, Gösta
Friman, Torsten
Gissler, Lennart
Graeve, Bertil
Grahn, Eric
Grinde, Konrad
Gun, Harry
Gustafsson, Hilding
Gärdin, Tore
Hagberg, Gunnar
Hagsäter, Bror
Hallberg, Eric
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hammarstedt, Ragnar
Hansson, Bertil
Hassner, Jan
Hedenrnark, Hans
Hellerot, Gunnar
Hellmen, Ola
Hellqvist, Gunnar
Herlitz, Lars
Heurling, Bror
Horneij, Erik
Hållstedt, Carl
Hägerström, Ragnar
Ingmansson, Bengt
Jacobsson, Harald
Jacobsson, Ragnar
Jonasson, Sven
Jonsson, Lars

Jörgensen, Helge
Kjellman, Lennart
Konow, Anders
Kyhlstedt, Bengt
Kylsberg, Christer
Langeen, C.F.
Langeen, Gustaf
Larsson, Algot
Larsson, Håkan
Larsson, Ivar
Lignell, Anders
Lindqvist, Folke
Lindqvist, Lars
Ljungqvist, Gösta
Lund, Karl-Erik
Lundberg, Iwan
Lundberg, Knut
Lundh, Bengt
Lundvall, Anders
Magnusson, Sven
Medin, Bengt
Modin, Fredrik
Myrström, Gustaf
Månsson, Kåre
Mårtensson, Erik
Nehrer, Evert
Nilestam, Knut
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Olof
Nilsson, Sven-Olof
Nohlman, Nils
Nordling, Sven
Nordstedt, Lennart
Nyström, Sven
Näsström, Arne
Näsström, Christer
Otterfalk, Gunnar

Pagels, Olle
Permansson, Erik
Persson, Gunnar
Persson, Joel
Persson, Karl-Axel
Pettersson, Kjell
Porad, Edvin

Ström, Carl-H.
Sundstam, RoU
Sundström, Lennart
Svensson, Sven-Erik
Thorgersson, Folke
Uhlin, Nils

Rickheden, Åke
Ring, Anders
Råbock, John
Samuelsson, Helge
Sand, Erik
Sandberg, Ruben
Sandgren, Torbjörn
Selander, Gustaf
Stein, Bengt

1984 11/9
16/10
31/10
1985 17/1
6/3
20/4
20/4
15/5
23/5
4/7
12/7

Wigur, Rolf
Wikström, C.G.
Wikström, Gunnar
Winghall, Åke
Wisvall, Åke

Wadman, John
Wahlfeldt, Bertil
Weinhagen, Allan
Velander, Örjan
Wenner, Birger
Wenner, Lennarth
Westvall, Erik
Westvall, John L.
Widell, Bo

Ågren, Gunnar
Åslund, Tore
Ögren, Per
Örnberg, Bertil
Österberg, Folke
Österholm, Harry
Österholm, Roland
Östlund, Nils
Östlund, Rolf
2 med ej uppgivet namn.

AVLIDNA MEDLEMMAR
(fram till 1/9 1985)
Gottfrid Bostrand
Jean Svensson
Sven Widell
Karl Reinhold Moberg
Oskar Lidin
Örgen Hedin
Olof Skugge
Sven A. Wikström
Helge Jörgensen
Allan Särenholm
Anton Litfeldt
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Meddelanden
Av föreningens äldre årsskrifter (1938-1984) finns det med undantag av någon år
gång begränsade upplagor kvar. Förfrågan om och ev. rekvisition av dessa, liksom Iwan
Wikströms skrift "Ortnamn i Östersund" och häftet "Då järnvä_gen kom till Öster
sund", utgivet 1979, samt beställning av vykort från det gamla Ostersund 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!
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Baksidam omslagsbild:
Sigrid Genberg, g. Stendahl o. Stina Genberg, g. Hörnfe/dt, fotograferade som småflickor av fotografen
Elin Rosdahl, Östersund.

