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År 1853 den 14 november föddes jag i en liten by, Espesta i skepptuna församling av 

Stockholms län. Min mor hade efter sina föräldrar ärft en mindre hemmansdel, vilken dock, 

då hon inträdde i äktenskap med min far, var behäftad med skuld.  Min far, född i Fasterna 

församling i Uppsala, blev tidigt faderlös, och blev jämte fyra syskon av sin mor uppfostrad 

under stora försakelser. Den hårda uppväxttiden hade både goda och onda inflytelser på 

honom. Han fick tidigt lära sig att endast lita på sig själv, lära sig att söka sin utkomst, vilket 

på den tiden med de låga avlöningarna icke var någon lätt sak. Han var mycket händig, så att 

han, då han blev bonde, kunde själv förfärdiga all sin redskap. Trots de låga avlöningarna 

såsom dräng han fick uppbära, ägde han dock, genom otrolig sparsamhet och uträkning, då 

han gifte sig ett sparkapital av 1.500:- kronor jämte åtskillig redskap och möbler. Men den 

hårda, glädjelösa barndomstiden gjorde honom hård och känslolös för egna och andras 

lidande, och krävde försakelser, som, då de icke behövdes, verkade missnöje och otrevnad 

inom familjen. Trots sin hårdhet och strävhet kunde han dock vara glad och var mycket 

omtyckt för sin flödande humor, varigenom han ofta lyckades göra det tunga arbetet lätt för 

sig och sina underlydande. På egen hand hade han lärt sig läsa och skriva. I huvudräkning var 

han mycket styv, men skriftlig räkning lärde jag honom först sedan jag i Uppsala avlagt 

folkskolelärareexamen. Han var emellertid icke god att undervisa eller taga undervisning av. 

Han ägde inte tålamod, utan gick det icke på en gång, kunde han bli som en sjudande kittel 

och en örfil lät inte vänta på sig. Med sina klarblå ögon, sitt ljusa hår och smärta växt, var 

han en sann typ av oblandad germansk ras.  

 

Min mor var, både vad utseende och själsegenskaper beträffar en fullkomlig motsats till far: 

hon var liten och vek, mörka ögon och hår, alltid vänlig och godhjärtad. Hon hade fått en för 

den tiden ovanlig bildning såsom allmogekvinna, hon hade nämligen fått tillfälle att 

tillsammans med prästens barn få undervisning av en lärarinna, så att hon hade stor skriv-

och läsfärdighet. Trots den stora olikheten mellan far och mor var äktenskapet icke alls 

olyckligt. Var kärleken icke alltid så stor rådde alltid sann högaktning. Tyckte jag och min två 

år äldre syster att far var orättvis och svår, sade alltid mor: ”Kommen ihåg att far alltid vill 

Edert bästa, om Ni också icke nu förstår det.” Som undervisningen i socknens folkskola var 

mycket bristfällig, rådde socknens präst som var barndomsvän till min mor, att jag helst 

skulle låta bli skolgång och läsa hemma för mor. Dels för henne och dels för en i läsning och 

skrivning duktig tjänsteflicka, för vilken min far var förmyndare, fick jag mycket tidigt börja 

lära läsa. Tack vare ”tuppen”s i a-b-c-boken frikostighet i att värpa karameller och slantar, 

hade jag snart lärt mig den boken och fick då hugga in på katekesen och psalmboken. Trots 

innehållet i katekesen var för mig fullkomligt ofattligt, slog jag snart i mig hela katekesen. 



Prästen kom stundom över och förhörde mig, men han, lika litet som mor eller pigan 

försökte att genom frågor utröna, huruvida jag begrep något av det jag läst. Att jag nu vid 

åtta års ålder var så spränglärd i katekesen, ansåg prästen emellertid vittna om synnerligen 

gott minne och anlag för studier, varför han sökte övertala min far att låta mig studera. Far 

motsatte sig emellertid detta på det bestämdaste. Nyttan av min läsfärdighet blev emellertid 

nästan ingen, då jag icke fick någon annan bok än katekesen och psalmboken att läsa i. 

Räkning fick jag ingen undervisning i och i skrivning blev det även klent nog. Både far och 

mor, synnerligast mor voro begåvade med goda sångröster och i sin ungdom voro de 

synnerligen intresserade för och skickliga i dans. God sångröst och kärlek till musik hade jag 

av dem fått i arv, men huru skulle jag få tillfälle att utveckla mina anlag. En gång varje år 

besöktes byn av en blind kopparslagare, som spelade positiv. Detta tillfälle voro för mig 

riktiga högtidsstunder. Det ända som eljest stod mig till buds i musikväg, var att om 

söndagarna få höra kyrkorgeln, som alltid på mig gjorde ett mäktigt intryck. En dag kom 

prästen till mig med ett s.k. psalmodikon, ett mycket primitivt instrument. På en enkel 

trälåda försedd med ett gripbräde var spänd en enda sträng. Genom en stråke sattes 

strängen i rörelse under det man med vänstra handen på gripbrädet tog de i en sifferskrift 

bestämda tonerna. Huru enkelt detta instrument än var, hade man nog nytta av det genom 

att man blev synnerligen säker i tonträffningen.  

 

Snart hade jag vunnit synnerligen färdighet därå och blev mycket anlitad att spela sånger och 

psalmer vid de konventiklar och bönemöten, som vid denna tid började hållas i byarna. En 

söndagseftermiddag fick jag höra ett annat instrument. Byns soldat, som var bondspelman, 

trakterade fiol. Han kom utför bygatan spelande en marsch åtföljd av åtskilliga pojkar och 

drängar, det skulle nämligen bli dans på en loge. Hjärtans glad rusade jag in till mor och 

omtalade den stora händelsen, och hoppades att jag skulle få komma upp till logen och njuta 

av musiken och se på dansen, men därav blev intet.  Då jag kom in satt mor och fällde 

ymniga tårar. Varför kunde jag ju inte fatta. Hon hade blivit religiös och fiolens toner 

påminde henne livligt om hennes forna ”syndaliv”. Hon hade ju varit mycket begiven på att 

dansa. Allt det där begrep jag ju icke. Jag var emellertid djupt olycklig över mors sorg, och 

icke mindre sorgligt blev det, då mor, min kära mor, som så gärna ville göra sin gosse glädje, 

icke blott förbjöd mig gå till logen och höra fiolen, utan också avfordrade mig ett löfte, att 

aldrig lära mig dansa och aldrig sysselsätta mig med fiol, ty menade hon i likhet med andra 

allmogekvinnor, som ändrat sinnelag och blivit religiösa, fiolen är djävulens speciella 

instrument, med vilket han fångar  de flesta av sina offer. Det första löftet höll jag: jag lärde 

mig aldrig dansa, men fiol lärde jag mig i sinom tid spela nödtorvtigt, och fick även tillfälle att 

ta kära mor ur villfarelsen om fiolens betydelse, då hon fick höra att icke endast polskor och 

valser kunde spelas på densamma.  

 



Som jag icke ägde en enda ”rolig” bok eller någon, ur vilken jag kunnat hämta någon 

kunskap, blev min läskunskap mig till ingen nytta. På söndags-förmiddagen, då jag icke var i 

kyrkan, måste jag läsa predikan ur Luthers postilla, och det beredde mig föga eller ingen 

glädje. Min vetgirighet kunde icke på något sätt tillfredsställas, och slutligen blev jag ju nöjd 

med min tillvaro. Jag lekte bort dagarna med mina jämnåriga och sysselsattes med något 

litet arbete. I byn fanns en gammal gumma, som av de flesta ansågs som trollkäring. För 

henne voro vi barn mycket rädda. Det hände dock, att vi emellanåt läto nyfikenheten förleda 

oss att besöka henne. I stugan var mörkt och smutsigt, och gumman själv måtte icke ha 

kommit i beröring med vatten på många år. Hon var emellertid alltid vänlig mot oss, sjöng 

visor för oss och berättade en massa hemska saker, som gjorde oss mörkrädda och 

spökrädda. I ett stort skrin förvarade hon en massa gamla sagor och sånger. Vilken skada, att 

jag då icke äge anig om historia och sägner. Gumman skulle med sin rikedom av sägner 

kunnat bli en gruva att hämta kunskap av.-  Sedan min far fått sin lilla egendom skuldfri och 

dessutom samlat ett litet kapital, köpte han i en grannsocken ett något större hemman för 

att det skulle bli tillfälle för mig att utbildas till verklig bonde. Egendomen var förfallen, men 

ägde god jord, då den blev ordentligt brukad och dessutom fanns till densamma rikligt med 

skog. Visserligen var jag stor och kraftig för mina år, men så fick jag också vara med i arbetet. 

Då min far var borta antingen på resor till staden eller i egenskap av nämndeman borta på 

förtroendeuppdrag, satte han för dränggossen och mig uppgifter i arbetsväg, som vi med 

den bästa vilja omöjligen kunde hinna med. Vid hemkomsten var aldrig att räkna med något 

erkännande för arbetet, men alltid klander. Detta gick alltid ut över drängen, men som jag 

alltid stod på förtrolig fot med tjänstefolket, tog jag drängen i försvar och sade, att vi arbetat 

så gott vi kunnat. Stormen vände sig då mot mig, vilket jag dock hellre såg än att den 

stackars drängen skulle lida oskyldigt. Arbetet var tungt i skog och på mark, men ledsammast 

var, att det icke kunde få ske under glädje. Det som kom att plåga mig ännu mer än arbetet i 

hemmet var stadsresorna. Till en början tyckte jag ju dessa äga ett visst behag. Ledsamt var 

dock att de alltid företogs under nätterna. Vi måste resa på aftonen för att tidigt på 

morgonen vara i Stockholm och då avyttra våra varor. Huru plågsamt skulle det ej vara för en 

10-11 års pojke att försaka sömnen en hel natt. Värst av allt var dock, att vi mitt i natten vid 

själva spöktimman passera Täby kyrka. Där hade många stadsresande sett hemska saker. Jag 

vågade icke se upp under hela färden kring kyrkogårdsmuren och många gånger höll jag på 

att fastna i muren, då jag ju icke vågade se upp och styra hästen. Då vi kommo fram till 

vilostället, icke långt från Enebyberg, fick man äta några kalla bitar och lägga sig på en 

träbänk i den kalla hållstugan ofta i skarp köld. Värre blev det dock, då man skulle på eget 

bevåg företaga stadsresan. Hos bönderna förefanns en mycket ful sed, nämligen begär att 

”handla med falska varor”. De ansågo att stadsborna sökte bedraga dem i handel, och därför 

skulle de göra detsamma mot dem, utan att betänka att dess hämnd träffade oskyldiga, då ju 

de, som köpte av dem icke var desamma, som de köpt av. Alla de obetydliga varor, som 

såldes, såsom kål, hö, halm, ved, smör och mjölk skulle alltid på något sätt förfalskas, sjuka 

djur nedslaktades och bortsåldes. Mer än en gång fick jag obehag och hotades med stryk av 

köparna, då bedrägeriet upptäcktes, och av far blev det alltid ovett i långa banor, då priserna 



reducerades betydligt till följd av fusket. Min rättskänsla uppreste sig mot denna oärlighet, 

men far ansåg mig som en stor stackare och tyckte mig odugligt till allt, åtminstone att bli en 

riktig bonde. Med min okunnighet i alla skolans ämnen utom katekesen, var min far belåten, 

men okunnigheten i räkning ävenså upprättandet av vanliga affärsskrivelser visste av egen 

erfarenhet skulle ställa mig tämligen hjälplös i det praktiska livet.  

Själv hade han måst anlita alla möjliga föreskrifter, formulärsböcker, ”lathundar” (hjälpreda 

för uträknande av räntor) m.m för att någorlunda kunna klara sig, men han ansåg att jag 

borde ha litet bättre insikter.  

 

Vid tolv års ålder, blev jag därför nu sänd i folkskolan. Han trodde, att ett par terminers 

vistelse där skulle göra mig synnerligen skicklig. Skolan var en vanlig gammaldags folkskola 

med s.k. lancasterundervisning d.v.s. alla både små och stora barn mottogo samtidigt 

undervisning av samma lärare. Undervisningen i nästan hela skolan lämnades av s.k. 

monitörer, elever ur de högre klasserna. Endast i den högsta klassen undervisade läraren. 

Som jag nu icke ägde någon insikt i skriftlig räkning, geografi, historia, naturkunnighet o.d., 

måste jag, trots min ålder och ganska goda läsfärdighet placeras i den lägsta klassen. Bäst 

hade nog varit, om jag fått stanna där, men läraren, som fann mig skicklig i läsning, tyckte 

nog synd om mig, och lät mig snart flytta upp. Ja, jag blev t.o.m. monitör för min klass i 

läsning. Värre var det med räkning. Jag hade icke en aning om huru ett additionstal skulle 

sättas upp och lika litet begrepp om de övriga räknesätten. Vid lektionens början fick man en 

tabell, sedan skulle man klara sig själv utan undervisning. Frågade man läraren så fick man 

stryk. Jag fann snart att detta omöjligen kunde gå. Jag vidtalade därför en av mina kamrater, 

ett s.k. ”barnhusbarn” från Stockholm, som varit nog lycklig att få gå i en skola, där han 

ordentligt fått lära sig de 4 enkla räknesätten, att privat lämna mig undervisning. Detta 

skedde på de betydligt långa rasterna, särskilt middagsrasten, som räckte ett par timmar. 

Som min mor lämnade mig riklig och god matsäck, men min ”lärare” var från en fattig 

torpstuga, delade jag med mig av mitt överflöd åt honom. Detta var den betalning jag kunde 

lämna, och han var lika storbelåten med densamma som jag med hans undervisning. Tack 

vare denna undervisning, gjorde jag snart betydliga framsteg i skolan, och blev lärarens 

synnerliga gunstling. Historia, geografi, naturkunnighet och sång intresserade mig mycket. 

Då jag efter tre terminer avgick från skolan fick jag ett synnerligen vackert avgångsbetyg och 

premium för ordning och flit. I konfirmationsskolan gick det också mycket bra och jag sörjde 

bittert, då skolgången slutade, ty nu visst jag att kunskapens frukt för mig skulle bli en 

förbjuden frukt.  

 

Kunskapstörsten, som hos mig blivit väckt under den korta skoltiden, kunde emellertid icke 

utplånas. Trots min fars häftiga och uppbrusande lynne, vågade jag till och med sätta ifråga 

att få fortsätta att läsa. Till en början avslogos alla min ödmjuka framställningar såsom 

vansinniga griller, vilka han nog skulle förstå taga ur mig genom hårt arbete. Detta hade 

emellertid en fullkomligt motsatt verkan. Genom mildhet och vänlighet hade det ju möjligen 

gått att förlika mig med det tunga arbetet, av vilket jag redan fått mer än nog. Genom den 



hårda, orättvisa behandlingen blev jag uppstudsig och visade öppet den största motvilja för 

arbetet i hemmet. Det blev nu en hård kamp och strid i hemmet i vilken min kloka, 

kärleksfulla moder alltid förstod att om möjlig medla fred. Hon lyckades slutligen förmå far 

att köpa ett billigt piano och utverka hans tillåtelse att jag varje lördag fick gå till 

församlingens organist och skollärare och få undervisning i musik samt i vissa skolämnen. 

Detta var för mig en stor framgång. De övriga dagarna fick jag deltaga i arbetet, och mycket 

hån fick jag av far uppbära därför, att jag genom handskar sökte skydda fingrarna under 

arbetet, men detta brydde jag mig icke om. Vad jag skulle bli visste jag icke, endast det visste 

jag, att stugan var mig för trång, jag måste ut i välden. Utsikterna voro icke ljusa, ty vilken 

levnadsbana jag än valde skulle jag beredas därtill genom studier och detta kostade pengar. 

Ingen hade jag att rådfråga. Far förklarade emellertid på ett sätt, som jag icke borde 

missförstå, att han varken kunde eller ville giva mig något understöd för detta ändamål. Han 

hade köpt hemmanet vilket måste nybyggas och uppodlas, för vilket hans små inkomster 

måste användas. Begav jag mig bort, måste han lega dräng i mitt ställe, och då skulle mat 

och lön till denna avdragas på det arv, jag i en framtid möjligen kunnat ha utsikt att få. Då 

utsikterna voro så mörka, måste jag besluta mig för en bana, till vilken förberedelserna 

genom studier icke skulle bli så lång, då beslöt jag bliva skollärare. Vid 17 års ålder sökte jag 

inträde vid Uppsala Seminarium, men på grund av det stora antalet sökande, min ungdom 

och även mina undermåliga kunskaper blev jag icke antagen. Nu stod jag där vackert. 

Återvända hem ville jag alls icke.  Märkligt nog lät far då beveka sig att låta mig kvarstanna i 

Uppsala och idka musikstudier för Professor Josephsson och samtidigt förbereda mig till 

inträde vid Seminariet. Jag bedrev nu mina studier med iver, men tyckte dock att det endast 

blev halvgjort arbete. O, vad hade jag icke velat ge, om den lyckan förunnats mig att få bli 

student. Sedan jag nu en gång kommit till Uppsala, fick jag av far ett visserligen tarvligt men 

anständigt underhåll. Jag hyrde ett litet rum hos en beskedlig gumma. En gång i månaden 

kom far in med matförråd, som gumman sedan lagade. De penningar jag behövde till 

studierna fick jag också, och fick även varje gång en liten summa för egen del. Sång och 

musikstudierna gladde mig mycket, och om far haft medel och velat bekosta fortsatta 

studier på det området, hade jag därtill rika anlag. Jag fick nu nöja mig med en någorlunda 

hygglig organistexamen. År 1871 vann jag inträde vid Uppsala Seminarium. På grund av den 

bristfälliga förberedelsen för inträdet, fick jag där betydligt arbetsamt. Rektor Norlén var en 

mycket sträng herre och krävde mycket, ja allt för mycket arbete av dem. Dessutom var han 

partisk och i hög grad misstänksam. Skåda att dessa svåra fel skulle vidlåta denne i övrigt 

såväl å huvudets som hjärtats vägnar så rikt begåvade man. Andan vid seminariet var icke 

god. Man fick gå i en ständig fruktan dels för rektor, ty råkade man illa ut för honom, fanns i 

vanliga fall ingen nåd, dels och för kamrater. Som rektor var i hög grad religiös, fordrade han, 

att även eleverna skulle vara det och sökte med puritansk stränghet övervaka eleverna i 

deras hem, så att de icke skulle företaga något, som i hans ögon var oanständigt eller 

opassande, och under den rubriken kom nästan allt, som gällde nöje eller vederkvickelse. Då 

han själv icke kunde medhinna att övervaka alla, hade han i staden bland hyresvärdar, 

städerskor o.d. medhjälpare, spioner. Men icke nog därmed. Flera av eleverna med svag 



karaktär utgåvo sig för att vara religiösa och därigenom komma i rektors gunst. Genom att 

sedan spionera och ljuga på sina kamrater, som icke voro ”väckta”, utövade de ett olidligt 

förmyndarskap över dem och skaffade sig själva genom det ovärdiga gunstlingsskapet en hel 

del oförtjänta fördelar. Som jag var den yngsta av alla eleverna och kommit från ett lugnt 

bondehem, tycktes rektor från början ha fattat förtroende för mig. Många av mina kamrater 

i första klassen blevo emellertid redan under första året religerade. Som jag icke trivdes med 

mina kamrater, plägade jag icke umgänge med dem mera, än nödvändigt var. I stället hade 

jag några intima vänner bland mina jämnåriga i läroverket. Tillsammans med dessa hade jag 

trevnad och glädje, men mina kamrater sågo detta med avund och misstro. Ett par gånger 

blev jag också av någon bland dessa angiven för rektor, emedan jag skulle varit ute i olovliga 

ärenden. Vid det ena tillfället var jag med några studenter och sjöng vid en serenad. Vid det 

andra tillfället skulle jag tillsammans med några besökt ett schweitzeri. Jag klarade mig 

emellertid lätt inför rektor, då han alltid haft förtroende för mig, och fått veta, att jag på 

sånglärarens rekommendation deltagit i serenaden och dessutom lätt kunde stryka mitt alibi 

ifråga om krogbesöket. Det gällde emellertid att alltid vara på sin vakt. Utan att man anade 

det, kunde man av någon eller några vara angiven hos vederbörande. Denna ständiga 

spionskräck verkade emellertid vantrevnad. Vad som under den jämförelsevis trista 

seminarietiden för mig verkade upp-piggande var, att jag var medlem i det av professor 

Josephsson dirigerade Philharmoniska sällskapet. Varje vår gavs en stor konsert i Uppsala 

och vanligtvis också i Stockholm, och då alltid i Ösermalms kyrka, varvid hovkapellet alltid 

medverkade. Dessutom blev jag av professorn uppmuntrad genom gratisbiljetter till de 

konserter, som titt och ofta gåvos i Uppsala. Särskilt minns jag, huru jag överförtjust fick 

njuta av en av Edv. Grieg och hans fru given konsert å Gillet, varvid fru Grieg föredrog den av 

mannen komponerade ”Margaretes Vuggensang”. Så ofta jag hade tillfälle fick jag också 

under seminarietiden avgiftsfri undervisning av professorn i pianospelning, men ledsamt 

nog, tillät icke det trägna arbetet vid seminariet mig att begagna detta frikostiga anbud 

något nämnvärt.  …………………. År 1874 den 4 juni utexaminerades jag från seminariet. 

Samma år befriade jag mig från första årets beväringsexercis genom att vid Uppsala frivilliga 

skarpskyttekår avlägga prov i exercis och skjutning. Provet var ofantligt lätt och jag tror 

knappast, att någon enda blev kuggad.  

 

Min högsta önskan var nu, att få söka inträde vid Kgl. Musikaliska konservatoriet, men till 

dessa storslagna planer sade far ett nej på ett sådant sätt, som icke kunde missförstås. Jag 

måste således ut som folkskollärare. På platser var ingen brist. Jag erhöll plats uppe i 

Årsunda socken i Gästrikland, 7 mil väster om Gävle. Lönen utgjorde Femhundra (500) 

kronor pr år plus husrum och vedbrand. Lämplig bostad fanns icke i skolhuset, vadan sådan 

förhyrdes hos en förmögen bonde, hos vilken jag också lyckades få inackordera mig för 60 

öre om dagen för mat och städning. Ingen gång har jag haft så bekymmerfritt som under de 

två år jag tillbragte på denna idylliska plats. Jag vann snart mitt bondsfolk fulla tillgivenhet, 

och kunde i allo betrakta deras präktiga, gästfria hem som mitt. Alla, som besökte mig, voro 

alltid välkomna hos de präktiga människorna. Skolan hade dittills skötts av en infödd lärare, 



som fått några månaders utbildning vid ett av landstinget anordnat småskoleseminarium. 

Kunskaper och lärometoder voro naturligtvis i högsta grad bristfälliga. Gubben fick nu i 

uppdrag att undervisa småskolans barn. Han gjorde det samvetsgrant, men naturligtvis utan 

allt intresse. Han hade att föda sig och familjen på 275:- kronors lön, vilket ju icke gått, om 

han ej haft andra inkomster. Han var ett mekaniskt ”snille”. På egen hand hade han lärs sig 

urmakeriyrket,  och det icke så, att han kunde det nödtorftigt, utan han var, enligt 

sakkunskapens utlåtande en riktig mästare. Han icke blott reparerade alla slags ur utan 

gjorde även nya, fullt moderna. Alla de fina och dyrbara verktygen gjorde han också. Lika 

som många andra sådana mekaniska snillen på landsbygden, hade han mycket sysselsatt sig 

med att förfärdiga ett s.k. ”perpetuum mobile” och hade därå nedlagt ett oerhört arbete. 

Han måste dock ändå avstå från det fruktlösa företaget, eljest hade han, såsom han sade, 

småningom blivit vansinnig. Gubben var även betydligt musikalisk, och spelade fiol utmärkt. 

Jag fick av honom god undervisning i fiolspel, och småningom kunde jag tillsammans med 

honom spela duetter. Men han var även brädspelare. Hos honom övade jag upp mig till en 

ganska styv brädspelare, en sport, som jag fortfarande med stort nöje idkar. Gubben var 

socknens bröllopsspelman, och var som sådan mycket anlitad vid de många och stora 

bondbröllopen.  

 

Det kunde då nog hända att han fick sig något för mycket till bästa, vilket visade sig på 

måndagsmorgonen, då han skulle in i skolan. Jag lät honom slippa undervisningen och lät i 

stället hans dotter sköta densamma, till han blev redig. Jag nändes icke säga något åt honom 

än mindre anmäla honom. Jag unnade honom få en liten omväxling i sin mödosamma och 

trista tillvaro, den gamla hedersgubben. Utom den egenliga skolan, anordnade jag en 

aftonskola för den vuxna ungdomen och bildade bland dem en sångförening, vilket arbete 

skänkte mig mycket nöje. Min lediga tid tillbringade jag för det mesta i prästgården, som jag 

från början blev tillsagd att betrakta såsom mitt hem. Under första året tillbringade jag 

många angenäma timmar och dagar i den älskvärda familjen, där musik älskades och 

utövades av såväl kyrkoherden som frun, dock under följande året blev det slut med glädjen. 

Jag och alla, som vistades i prästgården kunde icke ana annat än att prästfolket var ovanligt 

lyckligt i sitt äktenskap. Så var emellertid icke förhållandet. Sedan många år tillbaka stod 

mannen i förhållande till en annan kvinna, som nu gjorde sitt inträde i huset. Frun måste 

resa sin väg, och efter ett 25-årigt äktenskap blev skilsmässa. Han gifte sig sedan med sin 

älskarinna. Den förra frun sörjde sjukdom på sig och dog efter några år. Hans nya fru 

lyckades snart göra sig lika allmänt hatad inom församlingen, som den förra var älskad. Hon 

förde processer med flera sockenbor, och då kyrkoherden genom sitt ovärdiga beteende 

blev suspenderad från sitt ämbete, fick han sedan tillbringa sina återstående dagar avskild 

från världen, ett föremål för alla sina förra vänners medlidande och förakt. Oaktat jag trivdes 

väl inom Årsunda församling, var den plats jag där innehade ingenting för framtiden. 

Folkskoleinspektör Dr. Insulander insåg också detta och ville skaffa mig plats i Gävle. Dit hade 

jag emellertid ingen lust, eftersom de dåvarande lärarna vid Gävle folkskolor åtnjöto icke det 



bästa anseende. Dessutom var där synnerligen dyrt att leva och lönerna voro då ännu där 

rätt usla.  

 

Efter fyra terminers vistelse i Årsunda, reste jag ned till Uppsala och fullgjorde där å 

Polacksbacken 2:a årets beväringsmöte, och övertalade far, att låta mig stanna ännu en 

termin i Uppsala och komplettera vissa ämnen i min organistexamen. Under denna min 

vistelse i Uppsala höstterminen 1876 fick jag från Dr. Insulander flera ivriga uppmaningar att 

antaga plats vid Hofors Folkskola, som enligt hans åsikt, skulle komma att bli en bra 

framtidsplats. Till en början reflekterade jag icke så mycket därpå, utan närde fortfarande ett 

svagt hopp att få komma till Stockholm och där idka sång och musikstudier. Slutligen lät jag 

dock övertala mig att resa upp och se på platsen, vilken hade som följd, att jag där antog 

plats från vårterminens början 1877. 

 

Hofors bruk jämte Hammarby, Kungsgårdens och Kungsfors bruksegendomar ägdes under 

denna tid av den kände Brukspatron Tore Petres arvingar. Dessa tre bröder och en syster, 

gift med Generaldirektören Troilius, hade av de stora bruks- jordbruks- och skogsdomänerna 

bildat ett familjebolag, Deras förmögenhet var efter dåtida förhållanden väldig, och de 

betraktades av sina många underhavande som furstar. Vad som särskilt gjorde dem ryktbara, 

var deras kärlek till och nitälskan för folkbildningen. Den av bröderna, som mest utmärkte sig 

häruti var Brukspatron Hjalmar Petre på Hammarby. Skolväsendet icke blott vid Hammarby 

utan i hela Ovansjö socken hade genom hans intresse och frikostighet bringats på en mycket 

hög ståndpunkt i förhållande till övriga socknars inom landskapet. Till medhjälpare i att 

ordna undervisningen hade de den kände pedagogen greve Torsten Rudenschöld. 

Brukspatron Hjalmar Petre var emellertid en mycket nyckfull herre och nästan omöjlig att 

göra till lags. Lärare ombyttes därför vid Hammarby skola varje år. Dit hade nog icke varit 

någon fördel att komma. Vid Hofors, där Brukspatron Casimir Petre och hans vördade fru, 

Helena Petre, född Waern residerade, var förhållandet annorlunda. De voro också varma 

vänner av folkskolan, men genom det stora reformationsarbetet, som utfördes vid 

Hammarby och i hela socken Ovansjö, samt även långvariga processer med prästerskapet 

inom Ovansjö, hade ännu ingenting kommit att göras vid skolväsendet i Hofors. Brukspatron 

Hjalmar var familjebolagets disponent, och det var genom honom allt skulle utföras. 

 

Skolhuset vid Hofors var gammalt och bristfälligt, och under flera år hade varit fråga om att 

bygga nytt, men man hade ej kunnat enas om platsen för det nya. På fru Helena Petres 

förslag hade man emellertid, då jag kom till Hofors, beslutat att bygga det nya skolhuset i en 

vacker lövbacke mitt för herrgårdsbyggnaden. Arkitekten Kumlien utförde ritningen till ett 

synnerligen ståtligt skolhus med torn för ur, innehållande 5 lärosalar och en stor kyrko- eller 

samlingssal. Redan under år 1878 uppbyggdes en mindre del av huset, innehållande två 

lärosalar och grund lades för hela huset, men sedan fick det stå ofullbordat i 13 år, och det 

såg verkligen ut som om det för all framtid skulle komma att förbli ett sannskyldigt ”Babels 

torn”.  



Förhållandet var, att herrarna Petre genom att icke nöja sig med sitt familjebolag enbart, 

utan genom att låta locka sig in också i Avesta bolag, kommo i en svår ekonomisk kris, som, 

sorgligt nog slutade med fullkomlig ekonomisk ruin. Detta hade icke behövt ske, om 

svårigheterna fått avvecklas genom administration, men detta tillät icke ”Bankfursten” O.A. 

Wallenberg, som beslutat deras fall. Sorg och bestörtning grep hela ortens innevånare, då de 

älskade och vördade herrarna med deras familjer, fingo gå ifrån all sin egendom och lämna 

orten. Hofors inköptes av Stockholms Enskilda Bank, men det såg ut som Wallenberg icke 

skulle få någon glädje av sitt stordåd. Bolaget gick dåligt mest på grund av dåliga 

konjunkturer, men delvis också genom dålig förvaltning. Skulderna ökades varje år, och det 

ena verket efter det andra lades ned. Fattigdomen bland befolkningen blev mycket stor. 

Slutligen kommo nya chefer och det blev bättre konjunkturer. Det blev fart i arbetet och nya  

verk måste byggas. Följden blev att skolan också måste fullbordas. År 1894 blev det 1877 

påbörjade skolhuset färdigbyggt och en präktig och tidsenlig lärarbostad uppfördes.  
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