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Inledning
Ostersundvar fthn bdrjan av 1900-talet och anda in pi 1980-talet den ort i Sverige som var ledandeinom homeopatin. Mycket tack vare homeopatinsbanbrytare
i Sverige,Olof Theodor Axell, som startadeSverigesmest kenda homeopatiska
institut i Ostersund1900.
O.T: som han kallades var fddd 17 oktober L867 i Resele i Angermaniand.
Mamman hette Maria Charlotta Hedin, fddd 1830 i Reseleoch hon stir som
"enka och handlande" i folkriikningen 1890 i Resele.Fadern var skomakaren
OlofJohan Axell, fctdd 182).FamiIjen bodde i \Wignds,Reselendr O.T. fc;ddes.
NZir O.T. var 29 6"rrestehan dver till Amerika 1891 for homeopatiutbildning.
Han for frin Liverpool i England med skeppetTeutonic och ankom till New York
den 6 oktober. FIan betaladebiljetten sjiilv. I skeppslistanstir han noterad som
student och han hade
med sig 40 engelska
pund. Fdrden gick sedan
vidare till Chicago. Utbildningen till homeopat tog tvi-tre &r och
han blev utexaminerad
homeopatisk ldkare fr8n
Hering Medical College
i Chicago,Illinois, USA.
Ndr han var fardig med
utbildningen kom han
till Ostersund 3r 1900
och han liit bygga ett
stort hus p6"Strandgatan
14, d* han cippnadeHomciopatiskainstitutet.
Pdtientur bauara
ur AxellsFrdg-lista
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Strantlgatan14 nud 0lof ThetulorAxell fra

Homciopatiskainstitutet lng pi strandgatan 14. Huset byggdes ir 1900 och
arkitekt var Magnus Dahlander. o.T. Axell var sjdlv byggherre.Huset dr byggt
i jugendstil. ByggmtistarevarJohan August Hallstrom. r dag tir det f<;rskoiai
huset och en fin gammaldags ldgenhet. Bottenviningen inneholi pi Axells tid,
den homeopatiskamottagningen med vdntrum, kontor, mottagningsrum och laboratorium. Axell bodde i husetscivrevininsar.
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Jon Sigurdsson berdttat om institutet 1910
"Genom den lilla hemtrevligt verkande yttre porten med sin balustrad, sina
moderat gammalmodiga j?irnbeslagoch gallerprydda smifcinster, intrdder man i
vindfBnget med sitt vita marmorgolv och frin tamburen i det rymliga vdntrummet. Detta erhiller ljus frin ett enda brett btgfcinster.De i mild, lugn ton hillna
enfdrgadevdggarna pryds av stiirre oljemilningar av Alfred \Tahlberg och mobler
av ek, klddda i liider.
Genom diirren
till hoger kan den
besiikande kasta
en blick init kontoret med sina
skip och mcibler,
bl.a. en gr&polerad bjc;rkdisk.Dar
patienten har att
hdmta sitt mottagnlngsnummef
pi vilket dven dr
utsatt den tid di
han kan pir?ikna
att bli mottagen.
I skipen, bakom Kontoreti Axells mo ing.
vars glasddrrar de
t1ll364tusen
uppgiende liikemedelsflaskorna fiirvaras erhilla patienterna sina ldkemedel. Der
postbehandlas och paketeras jdmvdl sidana lakemedel som utlemnas pi rekvisit10n.

I mottagningsrummet hillet i diskret gfitbIl ton, fastespatiefltens uppmZirksamhet vid de till ett par hundratal uppgSende sjukjournalsbtickerna, ddr vale
patient som tillfdrene besrjkt institutet har sin sjukdom och ordination katalogiserad dels for underldttande av arbetet och dels emedan det fcir den homciopatiska behandlingen dr av vikt att ej bli ordinerad ett till dventyrs fcirut begagnat
fientligt medel.
Patienten fEr nu med egna ord beskrivasin sjukdom, varvid ldkarenmed nigra
interpolerande fthgor klargcir symtomens natur. Kommer diirvid fcire att nigon
organisk patologisk fdriindring kan misstdnkas,undersrikesparienren efter sedvanliga metoder. Skulle en mer omstdndlig understjkning behcivafciretagassker
detta i det bredvid liggande laboratoriet, avsett fran bdrjan till de kemiska och
eventuellt bakteriologiska underscikningarna, men dven fcir de manuella och
rcintgenologiska. Fcjr dndamilet finns i det angrdnsandemcirkrummet uppstdllt
en rcintgenapparatmed en kapacitet p3,250 mm gnistor. Di emellertid denna

appararvisar sig for litet effektiv vid rnderscikningar av djr_rpare
partier i bilen
har instituter redangitt i fcjrfattning om anskaffancie
f,;. un torrrroj af r000 kr av
en ny av rnodernastekonstrukrion, rneclviiken exempelvisogonblicksfotografrer
av brosretkan gdraspi 1/10 sekund.Ar.enpi te1earst6,ncl,.-r,
po, lxerer,kun'a
fotografiertagaspi mycker kort ticr, ca 10 sekunder.R-c;ntgenurrusrningen.ir
i
synnerheta'betydelse vid inviirtespatologiskarubbningar-for
att bevrsaom patienten lidit av en visssjukdorneller ej, om sjukclomenbli.'it borac,l
eller kvarstd"r,
hurr-rvidaden utvecklat sig tili bittring eller forsJmrin-u"
I laboratoriet finnes iiven en inllr-renzmaskinavsec'ld
art behanc,lla
siclanasjr-rkdomsfall,diir patientenhar tillfiilre att pi plarsenunderkastasig
clagligbehand_
ling Dessafysikaliskt terapeutiskahjalprnedel anvandasen.lurt
fo;i'utt fcjrkorta
och 'nderstodja den homoopatiskabehancilingen
som utgtlr cler-i
huvudsakliga.,,
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Flera aqdra bcicker
skrev O.T. under aren
1904 till 1923, bl.a.

"Hvad
homdopatien
utrdttat i
Sverige'',
"Vaccinationen : err
villfarelse","Vad dr homeopati?", "Den elek-

triska vibrarionsmeroden" och "Sanningen".
Han bcir ha varir err
mycket ldrd man med
rankepi ancalerbctcker
i biblioreker. Han lanade bra med pengar pi

Biblianket ld.gi husetstorn.
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