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Officiell invigning av mellanriksjärnvägen, även kallad Norrländska Tvärbanan, 
1882-07-22 skedde i Storlien av konung Oscar II. Han åtföljdes av storhertig Carl 
Alexander av Baden, kronprinsen (Gustaf) samt hertigarna av Gotland (Oscar), 
Västergötland (Carl) och Närke (Eugén).
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Ordföranden har ordet

Kerstin Ellert

Vi har nu kommit en bit in på det nya året 2014. Många av er har träffat släktingar under jul- och 
nyårshelgerna. Det brukar vara en tid då man ”pratar släktforskning”.  Ni som drabbades hårt av 
stormen Ivar med kullfallna träd har antagligen inte haft tid eller ro med släktforskning. Skogsskadorna 
i länet efter stormen Ivar blev tre gånger värre än efter Dagmar för två år sedan. Många drabbades av 
strömavbrott i en hel vecka och då är det inte så lätt att släktforska på datorn. Det är mysigt i värmen 
inomhus under vintern när allt fungerar och vintern är en bra tid för släktforskning.
   JLS medlemsmöten under hösten och början av 2014 har varit välbesökta. Det var tex 50 personer på 
vårt julmöte om Jämtlands järnvägshistoria. Vi serverade då både glögg och skinkstut. Medlemsmötet 
i januari på folkbokföringen hade 32 deltagare. Det är roligt att ni medlemmar uppskattar våra 
programpunkter och deltar i vår verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna resten av vårens programpunkter 
lika intressanta. Det är viktigt att styrelsen får veta vad ni medlemmar har för önskemål om program. 
Kom därför till utvärderingsträffen den 28 april och tala om vad ni tycker.
  Om du inte får påminnelser om våra möten på mailen, så anmäl din mail-adress till vår kassör Maud 
Tornving. Vi sätter då upp dig på vår mail-lista.
Till vårt årsmöte den 1 april har styrelsen ett förslag på nya modernare stadgar för JLS. Förslaget 
finns med i det här numret av tidningen. Läs igenom förslaget noga innan årsmötet, så ni kan delta i 
beslutet. 
  Om ni har något ni vill berätta för oss andra går det bra att skicka in en artikel till Bo Svartholm. Den 
kan då publiceras i något kommande nummer av JLS-Nytt. Vi vet att många uppskattar innehållet i 
tidningen, men det betyder inte att den kan bli ännu bättre och intressantare.

  Välkomna till vårens verksamhet!

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare (JLS) och föreningen DIS-MITT 
inbjuder tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet  i Östersund till

Släktforskningens dag 
lördagen den 15 mars kl 11-16

Öppet hus på Landsarkivet i Östersund
11.30-12.30  Fotografier från Landsarkivet  med Eva Tegnhed i    
                     Rumarsalen.
12.45-13.45  Marit Manfredsdotter, Röros berättar utifrån sina tre böcker i  
                   serien ”Upprättelse”, om bla Erik O. Lindblom i Rumarsalen
14.15-15.00   Skillnader mellan två släktforskarprogram med 
  Bodil Orremo, Bo Svartholm i Rumarsalen.
JLS och DIS-MITT visar släktforskarprogram i Hoffmanrummet
Christer Holm från Föreningen Gamla Östersund kommer att visa hur man 
skannar in och hur man bevarar gamla fotografier i Berglundrummet. 
Forskarsalen är öppen för forskning och frågor.
Fika serveras under hela dagen. Lotteri! 
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När den snälle prästen råkade döda sex stökiga samer
Vi befinner oss nu i Ragundatrakten och där gränsen mot Norge/Danmark var 
belägen bara på ett par mils avstånd. Det var således under första halvan av 
1600-talet som den här historien utspelade sig. För att gå själva händelsen i 
förväg så gäller det här en prästman som på grund av sitt brott tvingades att 
leva sju års vildmarksliv i Ångermanlands gränsskogar, varefter han återfick 
ämbetet, då som kyrkoherde i Ytterhogdal i norra Hälsingland.

Samerna 1924
I samband med att vi publicerar nedanstående artikel som skrevs 1924 om prästen som dödade sex 
samer i början av 1600-talet vill JLS göra följande påpekande:
  Nationalromantiska idéer var populära och det speglade även åsikterna om samerna som folkgrupp. 
Det gör att denna artikel kunde publiceras 1924, men skulle inte kunna publiceras i någon tidskrift 
idag utan kommentar.
  Nationalromantiken var en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet. 
Nationalromantiken var det konstnärliga uttrycket för nationalismen och förekom i de flesta länder 
i Europa från början av 1800-talet och fram till 1930-talet. Natur och landsbygd hyllas, liksom den 
egna staten. Både Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska 
perioden i Sverige. När Jämtlands läns museum öppnades 1930 så visade man upp den svenska 
bondekulturen medan samernas kultur fick samsas med afrikanska, indianska och andra exotiska 
föremål i ett eget rum. Samerna räknades som icke-svensk kultur och ett exotiskt folk som inte var 
lika högtstående som det svenska. Nationalismen fanns som ett inslag i romantiken redan från dess 
födelse.
  Det går inte att bevisa om denna historia är sann eller en skröna. Den finns nämnd i herdaminnena 
om prästerna i Härnösands stift, men där sägs att det inte går att bevisa om historien är sann eller 
inte. 
  Genom att publicera historien 1924 så ville författaren få fram samernas ringa värde som individer 
och kulturbärare jämfört med den etniskt germanske prästen som hade ett högre människovärde. 
Prästen kunde komma undan straff för morden. Han blev aldrig dömd för brottet. När han efter sju års 
flykt på andra sidan svensk-norska gränsen kom tillbaka till Ragunda fortsatte han arbeta som präst 
och han blev sedan kyrkoherde i Ytterhogdal under flera år. Det var byborna i Ragunda som kom och 
hämtade hem honom och ville ha tillbaka honom som präst. Det kan tolkas som att bönderna inte såg 
något allvarligt brott i att döda samer.
Man kan leka med tanken om vad som hade hänt om han hade dödat ”sex vanliga bönder”? Skulle 
han då ha blivit en hjälte bland bönderna? Bönderna hade ju mycket högre värde än samerna och då 
hade prästen inte kommit undan straff. Hela artikeln speglar synen på samerna som mindre värda och 
det är det budskapet författaren Frisendahl ville föra fram.
  Dessa tankar levde fortfarande kvar till 1950-talet med Rasbiologiska institutets verksamhet, 
som startade 1921 efter beslut i riksdagen. Man mätte samernas skallar för att katalogisera in dem 
som icke-renrasiga mindre värda individer. Institutets idéer stod nära nazismens rasläror. Genom 
resor i olika delar av landet insamlades undan för undan ett rikhaltigt primärmaterial, som sedan 
vetenskapligt bearbetades med hjälp av medicinska, biologiska, statistiska, antropologiska och 
genealogiska arbetsmetoder. 1926 publicerades institutets första större arbete om svenska folkets 
”rasbeskaffenhet”.
  Läs gärna artikeln men tänk på att den speglar 1924 års syn på samerna. Vår medlem Bengt Brügge 
har redigerat och skickat in artikeln ”En biltog Ragundaprästmans vildmarksliv på 1600-talet” från 
HVAR 8 DAG 1924, skriven av E. Frisendahl. Vi delar upp artikeln i två nummer av JLS-nytt eftersom 
den är så lång. /Kerstin Ellert
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  Det förekom ofta på den här 
tiden att prästerna i många 
norrländska socknar, för att 
klara sitt uppehälle, nödgades 
leva en bondes liv av arbete 
och umbäranden. Det gällde att 
själva få bärga sitt hö på gårdens 
små inägor och slåttermyrar, 
liksom att även köra hem sin 
ved och sitt foder. Ett tungt 
arbete för en studerad man. Ofta 
hade dock själasörjare genom 
härstamning från norrländska 
bondgårdar vana vid karga 
förhållanden. Annars hade det 
nog varit svårt för prästmannen 
att hålla ut. Många gånger gällde 
det för själasörjaren att i köld 
och oväder tillryggalägga långa 
sträckor i stiglösa skogar, för 
att besöka en sjuk eller döende 
sockenbo. Detta förklarar att 
den präst, som skildras i denna 
berättelse, kunde härda ut under 
sitt långa vildmarksliv.
   Stor-Per, som hjälten i den 
här historien kallas på grund 
av sin ovanliga kroppshydda, 
var bondson från Håsjöbygden. 
Intill myndig ålder förde han en 
bondsons vanliga arbetsliv på 
gården, men sedan, understödd 
av kyrkoherden i Ragunda, 
Ericus Jonae, ställde han kosan 
mot Trondheim för att studera 
till präst. Sedan han under 
flitiga studier vistats i den 
gamla lärdomsstaden återvände 
han till hemorten som biträde åt 
församlingens åldrige herde i  
Rafunde, som socknen då hette.  
  Per var en jättelikt byggd 
man. Hans längd var vida över 
de annars storväxta jämtarnas, 
och hans lemmar och axlars 
ovanliga mått läto en ana, att 
det fanns ofantliga krafter inom 
dennes kroppshydda. Han hade 
emellertid av ett fridfullt och 

vänligt sinnelag.  

Stor-Pers hjälpsamhet 
hade inga gränser

 Det fanns inte en gård i 
grannskapet där Stor-Per inte 
ställde upp eller bådade upp folk 
för att hjälpa till, när sjukdom 
drabbat någon bonde eller 
torpare. Prästmannen gick själv 
i spetsen med lien, för att hjälpa 
till med skörden.
   Kom vintertid en skogsbo på 
skidor från någon avlägsen gård, 
för att söka råd och hjälp till 
någon sjuk anförvant, var Per 
snart på skidad fot för att följa 
den hjälpsökande till den sjuke. 
Han kände sig i allt, vara i ett 
med ortsbefolkningen. Men så 
kom den stora olyckan som helt 
skulle förändra Stor-Pers liv.
   Det var när Storbonden Esbjör 
i Lien skulle gifta bort sin dotter 
Märit med bonden Immer i 
Västerede som en förskräcklig 
händelse skulle komma att 
inträffa i bröllopsgården. Ett 
bröllop som normalt skulle ha 
pågått i en hel vecka fick plötsligt 
ett hastigt slut.  
  Hos de båda familjernas 
närmaste släktingar gjordes 
enligt den tidens sed väldiga 
tillrustningar med matvaror av 
alla de slag som ”förning” till 
bröllopsgården. Det bakades 
rågbullar med tillsats av kraftig 
vört, det bryggdes och slaktades 
och all denna välfägnad sändes 
till bröllopsgården som gåva.
  Det var fram på eftervintern 
som det stora bröllopet skulle äga 
rum. Då fanns i de kringliggande 
molandena på ömse sidor 
om sjön Gedungen, flera 
nomadiserande lappfamiljer kvar 
med sina renhjordar. Lapparna 
gåvo tillkänna att de skulle 

komma med hedersamma 
”begåvningar”, därest de fingo 
inbjudan till bröllopet – och så 
skedde även.
   En vacker dag med molnfri 
himmel och värmande vårsol 
såg man en mängd slädar 
och en från angränsande 
byars renbetesmarker med 
bröllopsfolk komma ned på 
Gedungens is, alla med kurs på 
Esbjörs stora gård i Lien. Även 
sex raider vackert utstyrda renar 
ilade fram på sjön med samma 
mål. Tre av de sistnämnda 
kommo från de stora renlanden 
på Krokvägsmoarna där norrut, 
och två från Näsmoarna söder 
om sjön.
   Det blev helt naturligt ett 
rörligt liv på bröllopsgården när 
alla gäster anlände. Bönderna 
själva voro klädda i ljusa varma 
vadmalskläder och tjocksulade 
skor och i slädarna vore de 
ombonade med ypperliga lätta, 
av gråhundskinn gjorda pälsar. 
Något som var utmärkande för 
den besuttna delen av allmogen 
från mellersta Norrland. 
Bondkvinnorna buro prydliga 
dräkter av hemspunnet och 
hemvävt ylle, samt med boor 
tillverkade av ekorrsvansar 
virade runt halsen. Något som 
var av högsta dåtida mode.
  Bland bönderna var det särskilt 
Salomon i Gevåg, som tilldrog 
sig stor uppmärksamhet. där han 
myndig och bred klev ur sin fina 
kibitka med den svartglänsande 
gullbrandsdalingen i seltyget. 
Det var en mäktig man denne 
Gevågsbonde. Ingen hade i orten 
större anseende som lyckosam 
storjägare.  Den mängd av vilt 
av olika slag som han årligen 
skattade sina milsvidda marker 
på, var häpnadsväckande. Han 
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var även ”Stockholmsfarare”, 
något som i hans bygd gav ökat 
anseende. Ned till Distingen i 
Uppsala eller Hötorgshandeln i 
Stockholm ställde han årligen 
sin kosa med flera lass av 
fågel och viltskinn, i huvudsak 
hämtade genom gillring från de 
angränsande skogarna.
   Lappfolket väckte genom sina 
dyrbara, med kulörta band och 
sömmar sirade renskinnsdräk-
ter, stor uppmärksamhet. Den 
brunögda smidiga lapphustrun, 
högtiden till ära, prydd med 
silver och glitter på sina granna 
dräkter, slog utan svårighet den 
välfödda bondmoran ur brädet.
   Man hade emellertid nätt och 
jämt hunnit bringa en smula reda 
i den myllrande hopen av gäster, 
då en skjuts syntes på sjön, 
styrande kurs på bröllopshuset. 
Det var prästen Stor-Per som 
anlände. Det sägs att lapparna 
gjorde stora ögon när de såg 
den jättelika prästen stiga ur sin 
släde.

Bröllopsfesten kan 
börja

 Högtidligheterna tog inom 
kort sin början. Först blev 
gästerna välfägnade och 
därefter inleddes vigselakten. 
Vid ett storbröllop som detta var 
”begåvningen” till brudparet ett 
betydelsefullt inslag. Man gav 
efter råd och lägenhet, mest av 
naturapersedlar, i en senare tid 
dock penningar.  ”Begåvningen” 
skedde offentligt och leddes 
av vigselförrättaren. Denne 
placerade sig vid ett långbords 
ena ände med bruden på den 
ena sidan och brudgummen på 
den andra. Framför dem voro 
dels dryckeskärl med brännvin 
eller vin, dels olika godsaker 
placerade. Nu tillkännagavs att 

”begåvningen” skulle börja. 
Givetvis skulle svärfadern börja, 
men innan dess skruvade han sig 
lite, som god sed bjöd. Nu steg 
emellertid den gamle mannen 
upp, gick fram till bordet 
och sade: ” Ja ger brufolket 
Storsvarten, a’ Kranselin och  
a’ Dagros, fem får och fem 
getter, två bäddade sängar, 
släden med björnhuden och 
hundskinnsfällen samt 4 tunnor 
korn”. Därpå kredensade bruden 
honom en sup varefter han intog 
sin plats vid bordet. Sedan följde 
den ena efter den andra, till sist 
nomaderna. Bland dem gick den 
rike Torkel först fram till bordet 
med dessa mjuka rörelser som 
är karaktäristiska för lappar. 
”Ja ger ’brura” två körrenar, 
tre nyslaktade herkar med 
hudar och bellingar samt tjugo 
‘blankar’, yttrade nomaden med 
sitt hårda skorrande uttal.
 Det gick ett sorl av till-
fredställelse genom salen över 
den stora begåv ningen under 
det lappen begärligen tömde 
den fyllda brännvinspokalen. 
Sedan följde representanter för 
de övriga nomadfamiljerna, 
även de med hedersamma gåvor. 
Strax efter denna akt vidtog 
ätande och drickande, ätande 
och åter drickande.
  Ungdomarna tog sig för att 
under pauserna i ätandet åka 
skidor utför de branta stupen 
ned mot sjön och däri deltog 
till allas förnöjelse även de 
yngre lapparna, dessa givetvis 
med överlägsen skicklighet. De 
äldre fördjupade sig i allt större 
utsträckning i brännvinsglasen.  
  Fram på kvällen blev 
lappmännen ej så litet påverkade 
av nektarn och sex av dem sutto 
på en väggfast bänk, hojtande 
och skrålande. Framför dem 

var ett långt bord placerat. 
Vid ett tillfälle gick prästen 
genom rummet, och lapparna 
omtöcknade av sprit som de 
voro, kom att kasta glåpord efter 
honom. Detta fann den annars 
så fridsamme mannen anstötligt 
för sitt ämbete. Utan att tänka 
på sina omåttliga kroppskrafter 
grep han i hastigt mod skivan 
av bordet och tryckte den med 
full kraft mot de sex männen, 
uppmanande dem att inte störa 
friden i gården utan hålla sig 
tysta. De blev genast helt tyst, 
för bordsskivan hade tryckt in 
bröstkorgarna så att alla kvävdes 
till döds.
  Det blev en panikartad 
uppståndelse i bröllopsgården 
och mest bestört blev givetvis 
den olycklige prästen, vars egen 
styrka han hade underskattat. 
Han hade aldrig kunnat tänka 
sig en så sorglig upplösning av 
sin attack mot de berusade och 
skrålande lapparna.

Stor-Per hade bara ett 
att göra - att fly från 

Jämtland

 Sedan sinnena åter kommit i 
normala gängor blev frågan, 
hur skulle prästen behandlas? 
Själv ville han överlämna sig 
till rättvisans handhavare med 
säker påföljd att han skulle få 
dödsstraff. Men när socknens 
fäder sammanträdde under 
ordförandeskap av den djupt 
bekymrade gamle kyrkoherden 
Ericus Jonae beslöt man att 
förmå sin omtyckte pastor att fly 
ut ur Jämtland och där bli fri från 
myndigheternas inblandning. 
Detta i väntan på bättre tider. 
Hur det var så beslöt Stor-Per 
att villfara sockenbornas beslut.
Forts. sid 13
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Kallelse till årsmöte 2014
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare (JLS)

Tisdag den 1 april klockan 18.00 
Landsarkvet, Arkivvägen 1

Sedvanliga årsmötesärenden men även förslag till nya stadgar.
 .Nya stadgeförslaget, se följande sidor! Övriga handlingar utdelas på mötet

Motioner skall vara inskickade senast den 1 mars
Birger Ekerlid, Östersund, kommer att berätta om sin bok  De tvångsförflyttade

 Fika! Välkommen!
PS Riv ur och ta med stadgeförslaget till mötet!

Förslag till dagordning vid årsmötet den 1 april klockan

§ 1  Årsmötets öppnande
§ 2  Fastställande av dagordning
§ 3  Val av årsmötesfunktionärer

ordförandea) 
sekreterareb) 
2 justerare tillika rösträknarec) 

§ 4  Godkännande av årsmötets utlysande
§ 5  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
§ 6  Revisorernas berättelse
§ 7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8  Årsavgift för 2015
§ 9  Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
§ 10  Val av ordförande för 1 år (nuvarande Kerstin Ellert)
§ 11  Val av tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år 
  (i tur att avgå är Maud Tornving, Kurth Malmborg och Kerstin Grahn)
§ 12  Val av en ersättare för 2 år (i tur att avgå är Wido Lith)
§ 13  Val av två revisorer och en revisorsersättare för 1 år 
§ 14  Val av träffvärdar och programgrupp för 1 år
§ 15  Val av redaktionskommitté för 1 år
§ 16  Val av valberedning
§ 17  Förslag och motioner från styrelsen och medlemmar
  Nya stadgar, förslag på 2 nya hedersmedlemmar
§ 18  Verksamhetsplan och budget
§ 19  Avslutning
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Nuvarande lydelse

§ 1 Föreningens ändamål

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare är en 
ideell förening med uppgift att på olika sätt främja 
släkt- och lokalhistorisk forskning i Jämtland.

§ 2 Medlemskap

Medlem i Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare 
är envar fysisk person som erlagt fastställda 
avgifter. Som fysisk person räknas i detta fall också 
släktförening. Medlem, som gjort framstående 
insatser för släktforskningen i Jämtlands län, kan 
utses till hedersmedlem. Sådant beslut fattas av 
årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem 
betalar ej medlemsavgift.

§ 3 Årsavgifter

Årsavgiften för nästkommande kalenderår fastställs 
av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte och 
styrelse.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast före april månads 
utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner 
lämpligt eller då det påfordras av revisorerna eller 
av minst 10 medlemmar. Kallelse till årsmötet resp 
extra årsmötet utfärdas av styrelsen och skall vara 
medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före mötet. 
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda 
senast 1 månad före årsmötet.

Ny lydelse

§ 1 Föreningens ändamål

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare, JLS, är 
en ideell förening med uppgift att på olika sätt främja 
släkt- och  lokalhistorisk forskning i Jämtland.
Föreningen bildades 1945.

§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen är varje fysisk person som erlagt 
fastställda avgifter. Som fysisk person räknas i detta fall 
också släktförening. Medlem som gjort framstående 
insatser för släktforskningen i Jämtland kan utses till 
hedersmedlem. Sådant beslut fattas av årsmötet på 
förslag från styrelsen.

§ 3 Årsavgifter

Avgiften för nästföljande kalenderår fastställs av 
årsmötet efter förslag från styrelsen. Medlem som 
inte senast den 1 juli betalat avgiften förlorar rätten 
till medlemskap
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

§ 4 Beslutande organ

(INGEN ÄNDRING)

§ 5 Årsmöte

(INGEN ÄNDRING TOM  PUNKT 2)

STADGEFÖRSLAG
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Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden 
förekomma:

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2 Val av två personer att jämte ordförande justera 
protokollet.

3 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

4 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse.

5 Revisorernas berättelse.

6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen.

7 Arbetsplan för kommande år.

8 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

9 Val av ordförande

10 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.

11 Val av redaktör och redaktionskommitté.

12 Val av träffvärdar/värdinnor

13 Val av två revisorer samt en ersättare

14 Val av valberedning

15 Fastställande av årsavgift för nästföljande år.

16 Behandling av motioner och förslag från styrelse 
och medlemmar.

Vid extra årsmöte får endast behandlas ärenden som 
angivits i kallelsen. Omröstning sker öppet. Val ska 
dock förrättas med slutna sedlar då så begärs. Vid 
lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val 
då lotten avgör.

3 Fastställande av dagordning

4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse

6 Revisorernas berättelse

7 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

8 Behandling av motioner och förslag från styrelse 
och medlemmar

9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

10 Fastställande av arbetsplan och budgetförslag för 
nästkommande år

11 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare 
i styrelsen

12 Val av ordförande

13 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen

14 Val av redaktör och redaktionskommitté

15 Val av träffvärdar/värdinnor

16 Val av programgrupp

17 Val av två revisorer samt en ersättare

18 Val av valberedning

19 Övriga ärenden 

(INGEN ÄNDRING  I ÖVRIGT)

§ 6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse 
bestående av ordförande och minst sex ledamöter 
jämte minst tre ersättare.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse 
bestående av ordförande och minst sex ledamöter 
jämte minst två ersättare.

(INGEN ÄNDRING I ÖVRIGT)

Ny lydelse

§ 1 Föreningens ändamål

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare, JLS, är 
en ideell förening med uppgift att på olika sätt främja 
släkt- och  lokalhistorisk forskning i Jämtland.
Föreningen bildades 1945.

§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen är varje fysisk person som erlagt 
fastställda avgifter. Som fysisk person räknas i detta fall 
också släktförening. Medlem som gjort framstående 
insatser för släktforskningen i Jämtland kan utses till 
hedersmedlem. Sådant beslut fattas av årsmötet på 
förslag från styrelsen.

§ 3 Årsavgifter

Avgiften för nästföljande kalenderår fastställs av 
årsmötet efter förslag från styrelsen. Medlem som 
inte senast den 1 juli betalat avgiften förlorar rätten 
till medlemskap
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

§ 4 Beslutande organ

(INGEN ÄNDRING)

§ 5 Årsmöte

(INGEN ÄNDRING TOM  PUNKT 2)
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§ 7 Revision

Protokoll, räkenskaper och övriga handlingar, som 
belyser föreningens verksamhet, ska före februari 
månads utgång överlämnas till revisorerna. 
Berättelse över revisorernas granskning skall 
överlämnas till styrelsen senast den 15 mars.

§ 8 Ändring av stadgar

Ändring eller tillägg till stadgarna skall, för att bli 
gällande, beslutas av två på varandra följande 
årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie 
årsmöte, med minst fjorton dagars mellanrum.

För stadgeändring fordras minst två tredjedelar av 
avgivna röster.

§ 9 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras att beslut 
härom fattas vid två på varandra följande årsmöten 
med minst tre månaders mellanrum och med två 
tredjedelar av avgivna röster.

I händelse av föreningens upplösning skall dess 
samlingar överlämnas till någon sammanslutning 
med likartade intressen och/eller till något 
offentligt bibliotek eller arkiv i Jämtlands län.

Eventuella befintliga medel disponeras enligt sista 
årsmötents beslut.

§ 7 Revision

(INGEN ÄNDRING)

§ 8 Ändring av stadgar

Ändring av eller tillägg till stadgarna ska, för att bli 
gällande, beslutas på ordinarie årsmöte.

För stadgeändring fordras minst två tredjedelar av 
avgivna röster.

§ 9 Föreningens upplösning

(INGEN ÄNDRING)

Ordförande väljs av årsmötet för ett år.

Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. 
Första gången stadgarna tillämpas utses halva antalet 
för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig v ordförande, kassör, 
sekreterare och övriga funktionärer. 

Styrelsen kan även utse arbetsutskott och vid behov 
adjungera ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande.

(INGEN ÄNDRING I ÖVRIGT)
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Karl-Erik Dahl har efter sin 
pensionering efter 45 år i 
SJ:s tjänst intresserat sig för 
järnvägshistoria. Han gav en 
historisk tillbakablick från 
banan vid Falu koppargruva 
med vagnar som drogs av 
hästar via Frykdalsbanan 1849 
till den första järnvägen 1856 
med lokomotiv, som hade 
sträckningen Nora-Örebro.

   Den omständiga handläggningen 
av byggandet av en tvärbana 
från Trondheim, över Kölen 
och till Bottenhavet föranledde 
att ett privat bolag byggde en 
smalspårig järnväg mellan 
Sundsvall – Torpshammar. Även 
Jämtlands läns landsting och 
Östersunds stad gick in i företaget 
med 100 000 resp. 15 000 
Riksdaler. Efter riksdagens 
beslut om tvärbanan utbröt 
en livlig diskussion om dess 
sträckning, där representanterna 
i riksdagen framförde olika 
önskemål beroende på vart de 
själva var bosatta. Röster höjdes 
för att banan inte skulle gå förbi 
Östersund utan att det skulle 
byggas en bibana från Krokom 
till Östersund. När det väl var 
beslutat att järnvägen skulle 
dras förbi Östersund började 
man diskutera sträckningen. En 
falang förordade att järnvägen 
skulle gå längs med Storsjön 
för att underlätta omlastning 
till båtarna i hamnen. Andra 
propagerade för att järnvägen 
skulle dras högre upp i staden 
– genom det nuvarande 

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare 
avslutade höstens aktiviteter med ett välbesökt medlemsmöte på Landsarkivet. Ett 
femtiotal medlemmar samlades för att lyssna på Karl-Erik Dahl som berättade om 
”när järnvägen kom till Jämtland”. Ordförande Kerstin Ellert hälsade alla välkomna 
och vände sig då särskilt till kvällens föreläsare Karl-Erik Dahl.  Kvällen inleddes med 
mingel där det bjöds på glögg och pepparkakor.

Campusområdet.  Det blev, som 
vi alla vet, alternativet Storsjön. 

   Karl-Erik Dahl kryddade sin 
framställning med anekdoter 
från järnvägens tillblivelse 
och första tid. Banan öppnades 
för persontrafik 1879. En 
resa till Stockholm tog två 
dagar med övernattning på 
Järnvägshotellet i Bollnäs, då 
det inte fanns några sovvagnar 
i norrlandstågen. 1898 kom den 
första Norrlandssovvagnen och 
då kunde man köpa vanlig biljett 
samt lakansbiljett om man ville 
ha lakan i sin slaf.

  Vi fick också höra om rallarnas 
hårda liv utan vars arbete det inte 

blivit någon järnväg.  Ett annat 
tvisteprojekt blev så småningom 
inlandsbanan, som byggdes i 
etapper. Den blev klar 1937 och 
resan Kristinehamn – Gällivare 
tog fem dagar och det fanns 165 
hållplatser längs linjen.

   Föreläsaren avtackades med 
en varm applåd och kvällen 
fortsatte med kaffe, skinkstut 
samt lotteri. Vinstbordet var 
välfyllt och många gick hem 
med en tidig julklapp.
Ordförande avslutade mötet 
med att önska alla en god jul.

Inger Jonasson

Invigning av Norrländska Tvärbanan i Storlien 
lördagen den 1882-07-22

Lördag. Officiell invigning 
av mellanriksjärnvägen sker 
i Storlien av konung Oscar 
II. Han åtföljdes av storhertig 
Carl Alexander av Baden, 
kronprinsen (Gustaf) samt 
hertigarna av Gotland (Oscar), 
Västergötland (Carl) och Närke 
(Eugén). 
 Dessutom fanns här 
statsministern och tre stats råd, 11  
lands hövdingar och 7 gene ral-
direktörer. Ett kom  pani av Jämt-
lands fältjägarregemente med 
musik paraderade. 550 personer 
deltog i invigningsfesligheten 
och middagen serverades i 
banhallen. Ett särskilt ”festtåg” 
avgick från Östersund kl 8 på 
morgonen.

§ 7 Revision

(INGEN ÄNDRING)

§ 8 Ändring av stadgar

Ändring av eller tillägg till stadgarna ska, för att bli 
gällande, beslutas på ordinarie årsmöte.

För stadgeändring fordras minst två tredjedelar av 
avgivna röster.

§ 9 Föreningens upplösning

(INGEN ÄNDRING)
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Ett ögonvittne berättar i Göteborgs Posten: Jag 
upplevde en praktfull scen då konung Oscar 
I i juni 1882 öppnade tvärbanan i Norrland, i 
hvilken högtidlighet äfven storhertig Carl Ale-
x ander af Sachsen-Weimar, kron prins Gustaf 
samt prinsarne Carl och Eugen deltogo. Som 
bekant hölls den egentliga in vig ningsfesten på 
sta tionen Storlien, och sedan konungen hållit in -
vig ningstalet, egde festmåltiden rum i den stora 
banhallen, hvilken var omdanad till en väldig 
sal. Knappt hade soppan serverats förrän man 
helt plötsligt på bergen midt emot märkte en 
ovanlig rörelse. Det var i själva verket en kunglig 
överraskning: en hjord af 3000 renar drefvs utför 
bergsluttningarna ned åt stationen.      
 Numera afvlidne lands hövdingen Asplund hade 
öfvertalat “rike Jöns” att bereda kungen och hans 
gäster denna till och med i dessa trakter sällsamma 
syn, dvs mot kontant erkänsla. (Man sade mig 
att Asplund hade betalat honom 200 kronor ur 
egen ficka derför.) Vid denna anblick skyndade 
konungen, storhertigen, prinsarne, ministrarne 
och alla gästerna ut i det fria för att betrakta det 
ovanliga skådespelet på nära håll. “Rike Jöns” 
med hustru och dotter presenterades för de höga 
personerna. Under det att den gamla fula gumman 
och den föga vackrare flickan med sina rödkantade 
ögon skyggt höllo sig på afstånd, räckte Jöns 
trohjertat handen åt konungen och derefter äfven 
åt prinsarne och storhertigen — som hade dragit 
på sig sin högra handske — och ett samtal kom 
igång, hvarunder det förtroliga “du” begagnades 
å båda sidor, medan storhertigen, som naturligtvis 
icke förstod ett ord, än medlidsamt betraktade 
sin vita handske och lapparne, än, såsom väldig 
jägare, med beundran blickade på renarne. 

 Då samtalet var slutadt och konungen till 
afsked ännu en gång hade räckt handen åt 
gamle Jöns och hans vackra damer, sade han till 
kabinettskammarherren Ankarcrona: “Du får 
lof att ge honom någonting!” — och gick derpå 
tillbaka till taffeln. Kammarherre A. grep i sin 
ficka och räknade i handen på rike Jöns — hvilken, 
i förbigående sagdt anses ”väga” 100 000 kronor 
— två tjugo — och ett tiokronorsstycke samt 
frågade honom: “Vet du nu också, hur mycket du 
har fått?” Då såg lappen leende på det blänkande 
guldet, under det att han med den andra handen 
strök sin skägglösa haka och svarade: “Om jag inte 

tar vilse, så fattas det femti kronor i hundra!”

  Konungen avslutade sitt invigningstal med 
följande ord: “Jag förklarar Sveriges norra 
stambana genom Jemtland till riksgränsen för 
allmän trafik öppnad. Måtte denna bana vara till 
sin viktiga bestämmelse i ett lyckligt ögonblick 
in vigd!” Efter invigningen fortsatte kungen med 
tåg till Trondheim, dit han anlände kl. 22:30 
samma dag.

PS. Kom ihåg dåtidens syn på samer även när du 
läser denna artikel!  /Kerstin Ellert
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  Jämtland var under denna 
tid en norsk provins och till 
riksgränsen åt Ångermanland 
var det knappt två mil. Stor-Per 
beslöt att bege sig dit och att 
slå sig ned i vildmarken strax 
innanför den svenska gränsen, 
för att där, livligt intresserad av 
jakt och fiske som han var, leva 
skogsmannens fria liv.  
  Några få dagar efter den 
sorgliga tilldragelsen i Liens 
bröllopsgård begav sig två 
skidlöpare från Raflunde 
prästgård och ställde kurs på 
Halådalen. Den ene av männen 
var av stor kroppsbyggnad 
och han bar en tung börda i en 
mes på ryggen. Det var den 
undan straffet flyende prästen. 
Följeslagaren, även han tyngd 
av en tung börda på ryggen, var 
prästgårdsdrängen Hemming, 
en duktig och pålitlig man.  
  Komna till Halån skidade 
männen uppför detta vattendrag 
ända till den punkt, där den 
vattenrika Hannåsbäcken 
flyter in i ån. Här togo de 
av till höger och passerade 
inom kort de två platser där 
Stormyr- och Överstbodarna 
numera är belägna. En kort 
tid därefter korsades riks-
gränsen - ”landmära”- på en 
stor myrsträckning, som på 
generalsstabskartan benämnes 
Bröllopsmyren. Strax norr om 
denna sumpmark ligger en 
mindre, skoglös terräng, en 
flo som kallas Prästflon. Här 
stannade de båda männen och 
lade ned bördorna på snön.
   Hemming uppfödd i en 
av de vid gränsen liggande 
ångermanländska byarna, 
var väl lokaliserade i trakten. 

Han hade under dagens färd 
med flyktingen diskuterat det 
viktigaste spörsmålet, var 
denne lämpligast borde slå sig 
ned.  Därifrån de nu befann 
sig, pekade Hemming ut en 
med furuskog bevuxen ås invid 
Prästflon, liksom en rikt givande 
vattenkälla intill flons ena lagg. 
Vidare visade Hemming på den 
goda tillgången av torrfuror 
som bränsle och byggnadsvirke. 
Här beslöt den fredlöse prästen 
att stanna, och här i den stora 
vildmarken levde han kvar i sin 
koja i hela sju långa år.
  Vid Prästflon kan märken 
fortfarande påträffas efter 
bostadens grundstockar, något 
som vittnar om ett, för en 
landsflyktig prästs ovanliga 
levnadsöde.  Hemming, som 
var en mångkunnig man, 
kvarstannade för att hjälpa till 
med att resa en koja av furuvirke 
som bostad till prästmannen.
   Den första natten lagade 
man först till en brasa, höggo 
grankvistar som liggunderlag 
samt stucko ned stora 
granbuskar runt eldstaden som 
skydd mot kallblåsten. Detta 
blev deras bostad till dess att 
den enkla kojan blev uppförd. 
Kojan timrades tät och dragfri 
till manshöjd och var till omfång 
av ett vanligt rums storlek.
  Då kojan var uppförd med 
spis och allt vände drängen åter 
till prästgården för att hämta 
sängkläder och annat som var 
behövligt i hushållet vid kojan.  
  Per levde nu som fredlös ett 
vildmarksliv, med den närmaste 
grannen på en halv mils avstånd. 
Nu gällde det att leva av det 
som skog och fiskevatten kunde 

frambringa. Han ordnade fällor 
för att fånga hare, räv, utter och 
skogsfågel. Han ringade i och 
sköt björn i ide och jagade lo och 
varg. När det började lida mot 
aprils månads slut beräknade 
Per att tjäderleken skulle börja.  
Han tog på sig ränseln, stoppade 
yxan innanför bältet, kastade 
upp bössan på ryggen, steg på 
skidorna och ställde kosan i 
nordlig riktning. Han följde 
den väl utmärkta riksgränsen. 
Terrängen höjde sig allt mer och 
snart befann sig Per på en höjd 
varifrån han kunde orientera sig 
i omgivningen. l nordost såg 
han en rökpelare höja sig över 
trädtopparna. Rakt i norr blänkte 
den vita ytan av en större sjö, 
Halåsjön, och i väster en hög 
mörk bergkam, Höghannåsen.
  Därborta i den granbeklädda 
åsen finns väl massor med 
myrstackar, och i någon av dem 
har nog självaste nallen sökt 
sitt vinteride, så tänkte Stor-
Per i sin ensamhet. Med honom 
vill jag en gång ta ett nappatag 
och hans varma fäll skall nog 
bli lämplig att fästa på väggen 
vid min säng i kojan. På detta 
och mycket annat tänkte den 
ensamme mannen, när han tog 
av norrut och kryssade fram över 
moarna. Snart upptäckte han 
några parallella rispor i snön, 
märken efter tjädertupparnas 
släpande vingar. Snart fann han 
liknande märken i snön men 
i större omfattning. Här hade 
han den plats som han letade 
efter, platsen för tjädrarnas 
vilda lek. Följande kväll styrde 
han åter kosan hit, för att söka 
upp en lämplig plats för en 
nattbrasa. Snabbt formade han 

Forts, från sid 6
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de närmaste torrfurorna till en 
lämplig stockeld, som han tände 
med fnöske och flinta, mot de 
lavaförsedda grankvistarna. 
Nu var det bara nattbädden, 
bestående av ett stort fång 
granris, som fattades, men det 
var snart avklarat och nu satte 
sig Per upp för att lyssna på 
nattens outgrundliga ljud.

Stor-Per får 
främmande

 Stor-Per fick en förnimmelse 
om att han inte var ensam på 
platsen. Han ansträngde sina 
ögon och tycktes se otydliga 
konturer av ett föremål som 
närmade sig. Han grep bössan 
och höll sig beredd att möta vad 
än, som med onda avsikter, till 
äventyrs kunde uppenbara sig. 
Till sin överraskning urskiljde 
han till sist en mänsklig varelse, 
som närmade sig och inom 
kort stod vid hans sida. Den 
nykomne spratt till av häpnad, 
när Stor-Per reste sig i hela sin 
skepnad. ”Jag kan få sällskap 
vid brasan i natt kan jag förstå”, 
yttrade Per vänligt. ”Joo, je vet 
ta n’ hän lejten se”n gammalt je, 
å de va så milt i väre i kväll, så 
je tänk tjädern ska låta höre säg 
på morra-sia Ja såg e|l’n (elden) 
på långt håll så je kunne första 
de va nan skytt fårre meg på 
letjen. Han ha som funne på rätte 
ställe”. Nu förstår je, häcken 
han ä. Je ha hört ta olyckan.”  
Och nu räckte skogsbon prästen 
handen och yttrade i vänligaste 
ton: ”Je ä bare en nybygger 
från Stensjölanne å het Håka 
”. ”Behöver han na hjälp som 
je kan lämna, vill je göre allt 
je kan”. Prästen kände sig rörd 

och tacksam över de goda orden 
och tackade livligt för löftet och 
räckte Håka ännu en gång sin 
stora näve

”Hä börje lyse ta dan” 
(Det börjar ljusna)

.Den präktige nybyggaren var 
den enda människa Per sett 
till, efter det Hemming lämnat 
honom. God människokännare 
som han var, fann han genast 
att han påträffat en person, som 
han kunde lita på. Och under de 
många år han tillbringade i kojan 
vid Prästflon, blev Håka hans 
trofasta stöd och goda kamrat. 
Nu förde Håka handen till örat 
och började lyssna. ”Je tyttje 
tjädern skulle börja knäppe nu, 
hä börje lyse ta dan”.
  Nu hördes en riptupps 
diaboliska skratt ej långt ifrån 
elden. Ja dö röpkalln har vaknat 
kommer nol tjädern strax ätte, 
medgav Håka. Ock så skedde 
även.  De båda männen hörde nu 
dova knäppningar från flera håll 
runt dem. Dessa knäppande ljud 
är emellertid endast preludierna 
till det egentlia spelet som snart 
skall höra av sig. ”Kanske je 
ska narre nan gammel tjäder 
te å börje ett riktigt spel, ” 
frågade Håka och såg spörjande 
på kamraten. - ”Ja kan du det 
så låt oss höra”. Håka började 
med stor skicklighet att härma 
röjens locktorner på leken - ett 
rörande, bevekande älskogsläte, 
som verkade så upplivande på 
tjädertupparna att det plötsligt 
blev liv i skogen på alla 
kanter.  Tuppar hördes slå spel 
på spel var man än lyssnade. 
Ögonblicket därefter höres en 
stor fågel lämna trädet där han 

suttit, med kurs på en annan 
spelare.  Snart därpå förnummos 
häftiga vingslag och dånande 
brak inifrån snåren. Det var 
tydligt att spelaren sökt upp en 
rival och bjudit till batalj. Och 
batalj blev det, en strid som 
hördes långt i omgivningen. 
   De kämpande fåglarna hade 
det bekvämt på den hårda skaren 
och flaxade så småningom allt 
närmare brasan, samtidigt om 
stridsbullret tilltog. Fåglarna 
sträckte sina långa halsar ned 
mot snön innan de tog sats 
och rök ihop, kämpande med 
näbbar, vingar och klor, så att 
det small och dånande. Till sist 
kommo de allt närmare brasan 
som de inte märkte i stridsivern. 
Då de kom inom skotthåll 
reste sig Per och gjorde sig 
skjutfärdig medan Håka lugnt 
sög på sin tobakspipa. Per lade 
an och då de stridande på nytt 
stodo nedhukade mot varandra 
small skottet och den ene av 
kämparna föll livlös ned i snön. 
Den andre stod med uppsträckt 
hals, synbart förvånad över det 
snabba händelseförloppet.
  Nu kastade sig Håka på rygg, 
lade geväret på ena knäet och lät 
efter grundlig siktning skottet 
gå. Efter smällen började tuppen 
en livlig dans på snön, livligt 
flaxande med vingarna. Men 
snart slutade ”dansmästaren” 
sin konst och föll ned på snön 
intill sin motståndare.

Forts. följande nummer
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Erik O. Lindblom, entreprenören i Californien och 
Alaska, kommer Marit Manfredsdotter att hålla föredrag 
om under titeln Upprättelse under Släktforskningens Dag 
den 15/3.
 Presentation:
Drömmen att skriva har jag haft sedan barnsben, papper 
och penna mina käraste ägodelar.
Att det sedan skulle bli just historien om Erik O. 
Lindblom är kanske mera av ett mysterium.
Jag hade hört talas om mannen i min uppväxt, men ingen 
visste särskilt mycket, eller ville tillstå något ytterligare 
när jag dristade mig att fråga.
Jag blev äldre och började arbeta som journalist och 
snart skulle jag förstå att historien om Erik O. Lindblom 
hade så många fler bottnar och sanningar än jag kunnat 
föreställa mig.
När dolda kamrar så öppnade sina portar skulle jag raskt 
komma att inse att detta var en historia som krävde att bli 
berättad.
Både på grund av Erik O. Lindbloms innehållsrika och 
omtumlande liv, men även för att så mycket felaktigheter 
hade fått florera fritt i decennier.
I hembygden sågs Erik O. Lindblom aldrig som något 
annat än en fattig torparunge och det brännmärke har fått 
som liten skulle inte blekna under hela hans livstid.
Att han i tillägg är en av landets största och kraftfullaste 
entreprenörer genom tiderna hade ingen ens reflekterat 
över.

Tiden för upprättelse är kommen.
Många timmar i arkivens dammiga kamrar, resor över 
världshaven och en aldrig sinande nyfikenhet på mannen 
som växt upp i samma fjällby som mig (hundra år tidigare 
dock) ledde mig rätt in i en historia som överträffar dikten 
tusenfalt.

/Marit Manfredsdotter

I samband med JLS årsmöte 1/4 2014
kommer Birger Ekerlid tala om sin bok ”De tvångs
för flyttade” under rubriken Sverige, Sameland och 
släktforskning  och om den släktforskning som ligger till 
grund för den trilogi han har skrivit om Sveriges förhållande 
till Sameland och samerna.
  Birger Ekerlid är författare och journalist, född i Krångede 
i östra Jämtland 1948. Han är utbildad till lärare i svenska 
och engelska och har i cirka 20 år arbetat som journalist i 
olika befattningar på Länstidningen i Östersund. Han har 
även arbetat som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet 
och som informatör på olika myndigheter. 
  Han har gett ut böckerna Fattiga som de voro, Separatorn 
och De tvångsförflyttade (”Tärna-trilogin”) samt Krångede 
i kraftens tid. Han har även medverkat i böckerna Livet i 
Voijtjabygden och 100 år – Socialdemokraterna i Jämtlands 
län 1911-2011. Som medlem i Ragunda Hembygdsförening 
var han med och startade årsskriften Ravund 1979. Han 
var dess förste redaktör och medverkar fortfarande i 
årsskriften.

I samband med utvärderingsdagen 28/4 kommer poeten 
Margareta Winge att läsa egna dikter och prata om boken 
Jänta mi. Margareta är bosatt i Östersund. Hon har skrivit 
många diktböcker bla Livets vindar : dikter, Änglar anamma 
: en liten bok om änglar, Bara för att, Kortsiktigt, Tankens 
frihet : - en månad, ett år och Ändå skrev jag bara.
  Hon har även tillsammans med terapeuten Bengt Göran 
Aronsson skrivit boken Jänta mi : en bok om incest, skam 
och insikt genom  psykoterapi. Boken kom ut 2013.

Fotograf Nils Kåre Nesvold

Birger Ekelid. 
Okänd fotograf.

Foto från PRO Leva Livet.
 Okänd fotograf.



JLS - Nytt Nr 1 2014

1. 
Tid och plats Aktivitet Värd/Ansvarig

Tisdag 4 mars
kl 18.00
Medlemsmöte Landsarkivet

Släktforskningens problem, lösningar 
och glädjeämnen
Per Anders Forsberg berättar
Presentation se JLS-Nytt nr 4-2013

Programgruppen
Ordinarie värdar

 
Lördag 15 mars
kl 11.00 – 16.00
Öppet hus Landsarkivet

 
Släktforskningens dag
Föredrag, visning av släktforskarprogram
mm. Se sid 3.

Styrelsen
Ordinarie värdar

Tisdag 1 april
kl 18.00
Årsmöte Landsarkivet
 

Årsmöte med 
föredrag av Birger Ekerlid utifrån boken 
”De tvångsförflyttade”
Sverige, Sameland och släktforskning
Se sid 7 samt sid 15

Styrelsen
Ordinarie värdar

Måndag 28 april
kl 13.00
Medlemsmöte Landsarkivet

 
Utvärdering av vårens program
Margareta Winge läser ur sina böcker och 
berättar om sitt bokskrivande
Se presentation sid 15

Programgruppen

Söndag 25 maj
Utflykt till Ytterån 

 
Utflykt till Ytterån – Linnéaholmen
Guidning, bildvisning och berättelser 
om Linnéaholmen, Vita Bandet och 
brunnsepoken.
Mer information i nästa JLS-Nytt
Samåkning från Östersund

Programgruppen

 
 

16

Nytt om Landsarkivet i Östersund

Landsarkivarien Eva Sjögren Zipsane arbetade sin sista dag på Landsarkivet i Östersund 
den 31 januari. Hon har varit landsarkivarie i drygt 10 år.

    Eva har gjort mycket för de utåtriktade aktiviteterna, som har ökar mycket under hennes 
tid och blivit mycket populära, tex After work. Många av våra medlemmar har genom åren 
deltagit i Landsarkivets och Föreningsarkivets program och kurser. JLS har haft ett mycket 
bra stöd av Eva sedan vi flyttade JLS verksamhet till Landsarkivet. Ny landsarkivarie efter 
Eva från 1 april blir arkivarie Maria Press som nu slutar sin tjänst vid statsarkivet DORA i 
Trondheim och flyttar tillbaka till Sverige. Vi hälsar Maria välkommen och hoppas på ett bra 
samarbete med henne. Personalen är nöjd med att få Maria som chef. Mats Göransson är tf 
landarkivarie fram till 1 april.


