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Ordföranden har ordet

Kerstin Ellert

Sommaren är nu snart slut. Mörkret tränger sig på, därmed börjar många av oss att släktforska igen 
och gå på olika föredrag och kurser. Dags också att sammanfatta allt nytt som kommit fram under 
sommaren vid olika släktträffar.

Tillsammans med Landsarkivet och DIS-Mitt kommer vi i höst att få en visning av Riksarkivets och 
SVARs nya hemsida. Många upplever det svårt att hitta rätt med sina sökningar där.
Vi har ett stort utbud av möten under hösten. Ni är mycket välkomna!

Jag ser fram emot att delta i årets släktforskardagar i Karlstad. Det är trevligt att träffa släktforskare 
från hela landet, lyssna på många intressanta föredrag och delta i förbundets årsstämma och 
informationsträffar. Den här gången ska det också väljas ny ordförande i Förbundet efter Barbro 
Stålheim. Släktforskardagarna ger en ”kick”som sporrar till fortsatt forskning. Om ni har möjlighet – 
försök att delta någon gång.

Det bli nu enklare att låna litteratur från Kungliga biblioteket. Regeringen har givit KB i uppdrag att 
digitalisera äldre litteratur där upphovsrätten har gått ut. Det innebär att det blir lättare att få tillgång 
till bl.a. äldre historie- och genealogiska verk, som kommer att finnas tillgängliga för lån online. Om 
Du har tur så kan den bok just du letar efter finnas digitaliserad i framtiden. KB har också digitaliserat 
en hel rad med dagstidningar som finns gratis på Internet via deras hemsida.

Redan nu finns äldre nordisk litteratur digitaliserad av projekt Runeberg och fritt tillgänglig på 
Internet. Bl.a. finns Nordisk familjebok digitaliserad av projekt Runeberg. Enligt upphovsrättslagen 
är verk skrivna av upphovsmän som varit döda i 70 år allmän egendom och får spridas fritt.

JLS har utbyte av medlemstidningar med andra släktforskarföreningar. De finns att läsa i fikarummet 
på Landsarkivet. Några tidningar får vi digitalt, det står noterat i pärmarna. Om ni  hitta uppgift om 
någon förenings digitala tidning, så ta kontakt med mig så skickar jag den till er.

Åter igen välkomna till höstens verksamhet!

Gå på skrivarkurs i höst
Vi har fått önskemål från flera av våra medlemmar om skrivarkurs.
Nu är allt klart med skrivarkursen, som sker i samarbete med Landsarkivet till en kostnad av 750:-.
Görel Stephansson och Karen Cooper kommer att hålla i kursen ”Att skriva sin släkthistoria”.

Fyra tillfällen under hösten, med start fredagen den 24 oktober kl 10-13. 
Övriga datum: 7 november, 21 november och 5 december. Anmälan till Landsarkivets exp tel 010-
476 89 50 senast 17 oktober, begränsat antal. Inbetalning sker till BG 806-3349. 

Görel Stephansson och Karen Cooper har haft många skrivarkurser tillsammans bla genom Birka 
folkhögskola. Du får hjälp att utveckla ditt skrivande genom diskussion av dina egna texter och 
andras. Våra erfarna och engagerade ledare guidar dig genom språk, struktur och teknik inom 
skrivandets konst. Kursen är speciellt inriktad på hur man skriver släkthistoria. 
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  Tvångsdöpning av 
       bap tistbarn
av Kerstin Ellert

Konventikelplakatet var en 
svensk förordning från den 12 
januari 1726 som förbjöd 
bönemöten i hemmen, med 
undantag för familjeandakter. 
Konventikelplakatet riktade sig 
närmast mot den pietistiska 
rörelsen, för att slå vakt om ”enhet 
i religionen” som enligt den tidens 
uppfattning var nödvändig för 
samhällets bestånd. Brott mot 
förordningen kunde resultera i 
stränga straff.
   Under 1800-talet användes 
konventikelplakatet även mot 
frikyrkorörelsen. Många vägrade 
att finna sig i lagen och föredrog 
att utvandra – de flesta till 
Nordamerika. Den första stora 
emigrationsvågen på 1840- och 
1850-talen berodde till en del på 
konventikelplakatet. 
   Frågan behandlades vid flera 
riksdagar, men först den 26 
oktober 1858 upphävdes plakatet. 
En ny, något mildare lag kom i 
dess ställe. Sammankomster utan 
ledning av präst fick fortfarande 
inte förekomma under den vanliga 
gudstjänsttiden utan särskilt 
tillstånd. Redan den 11 december 
1868 ersattes även den. Nu fick 
sådan sammankomst hållas under 
den allmänna gudstjänsttiden, men 
fick inte vara så nära kyrkan att 
den störde ordningen.
   Flera baptistfamiljer flyttade till 
Hallen och Marby från förföljelsen 
i Dalarna, men de blev lika förföljda 
i Hallen. Baptismens starkaste 
fäste i Jämtland var Hallen, Marby, 
Oviken och Myssjö socknar.
    1859 kom Storhans Eric Larssons 
och Tysk Anders Andersson från 

Limbäck samt Lok Jon Ersson  
från Bonäs. Alla flyttade till 
Ytterhallen 3, Högen. De 
fick fastebrev tillsammans 
på Ytterhallen 3 från den 26 
maj 1860 å 1½ tunnland till 
1/3 del vardera. 2/3 mantal 
kronoskattehemman. 
  1860 skedde ett stort 
övergrepp på familjerna 
Storhans Eric Larsson och 
Tysk Anders Andersson som 
höll sina barn undan dopet 
och fick därför lida mycket 
när deras barn tvångsdöptes.
     En dag under 1860 infann sig 
Kronobetjäningen hos bonden 
Eric Larsson i Högen för att få 
honom och hans hustru förhålla 
dem det okristliga i att avhålla 
sina barn dopet, men de ville 
inte på några villkor lämna 
dem till denna ceremoni. Det 
bestämdes då en dag då de 
åter skulle komma och om de 
då icke godvilligt ville lämna 
dem skulle de med våld taga 
och föra dem till prästgården 
för att kristnas.
  Tidigt på morgonen den 
bestämda dagen reste Eric 
Larsson med hustru och barn 
till Kläppe, cirka 7 kilometer, 
för att undgå dagens eventuella 
äventyr. Deras närmaste 
granne Anders Anderssons 
hustru Karin tog även sina 
tvenne barn och begav sig av 
till skogen, ty hon fruktade 
att de skulle komma även 
till dem. Det blev nu mycket 
sökande efter de bortavarande 
men de kunde ej finnas och 
ingen ville lämna några 
upplysningar var de var. 
Vederbörande stannade dock 
kvar till på aftonen. Då kom 
Karin från skogen, bärande 

det yngsta barnet i en skinnsäck 
på ryggen och det äldre höll hon 
vid handen. De tog då med våld 
barnen från henne och förde 
dem till prästen. 
 Några dagar därefter kom 
Kronolänsman, Fjerdingsman 
med fl oförmälta till Eric 
Larssons hem. Hustru Anna 
”Eric Lars Anna”, som hon 
allmänt kallades, skyndade då 
med sina tre barn upp till ett litet 
vindsrum och inlåste sig och 
barnen. Redskap anskaffades 
och vindsdörren uppbröts. De 
frågade nu om hon godvilligt 
ville lämna sina barn till Kristus, 
men hon svarade: jag kan ej 
för min tro och övertygelse 
lämna dem till en meningslös 
ceremoni. Sitt minsta barn höll 
hon hårt intill sitt bröst men 
med starkare armar bröt de det 
ifrån henne och så förde de 
dem alla tre till kyrkoherden. 
De äldsta barnen grät och blev 
förskräckta. Länsman gav dem 
slantar för att de skulle vara 
tysta. 
    Efter någon tid kom Länsman 
och fordrade ersättning för 
gjorda besvär, 15 kronor för 
varje barn skulle han hava. De 
vägrade att betala och i stället 
inlämnades en klagoskrift till 
Konungens befattningshavande. 
Beslut: ni är fri från betalning. 
Nämnde länsman Nilsson blev 
en tid därefter en allvarlig 
kristen och då hade han yttrat: 
jag kommer aldrig att med min 
hand röra vid något sådant mera. 
Johan Adolf Liljesköld var 
kyrkoherde i Hallen. Han var 
mycket fientlig mot baptisterna.

(Källa Hallens baptist för  s
amlings arkiv, Föreningsarkivet 
i Östersund)
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Själastuga, 
gästgiveri och 

skjutshåll
av Robert Fresk

Till fots eller på häst sökte sig 
pilgrimerna fram till Hellig 
Olavs grav i Nidaros. För 
att erbjuda trygghet och vila 
på färden lät kyrkan bygga 
härbärgen, kallade själastugor. 
Den 29 januari 1290 besökte 
ärkebiskop Johannes Ragunda 
kyrka och utfärdade skyddsbrev 
för Gyrdh Bodakarl, stugfogde 
i själastugan som timrats på 
Ragundaskogen. Ett enkelt 
kapell och en begravningsplats 
tillkom senare. Stuga heter ju 
”stugu” på jamtska och ”stugun” 
i Ragundaskogen lever vidare i 
sockennamnet Stugun.
  Som stöd för verksamheten 
fick stugan en ”mansganga” 
mark, ett område som en 
man hinner gå runt på en dag. 
Senare tillkom närliggande 
mark med Mörtån som östgräns 
liksom gårdar i Lit och Ansjö. 
Sammanlagt rör det sig om 
drygt 30 kvadratkilometer, 
alltså en ordentlig jaktmark där 
Gyrdh kunde jaga och fiska för 
gästernas och sitt eget uppehälle. 
Tjänsten som stugfogde gick 
vidare till sonen Tore och 
sonsonen Ludhin.
  Gustaf Vasa och hans söner 
uppmanade landets härader 
att bygga taverner, d v s hus 
utmed de stora vägstråken, där 
resande kunde få kost och logi. 
Men först i 1734 års lag finns 
i byggningabalken ett kapitel 
”Om gästgifware”. I samma lag 
finns även bestämmelser om 
vägar, broar och annat som berör 
resor. Landsväg skulle vara 10 
alnar (5,93 meter) bred men 

annan farväg samt väg till ting, 
kyrka och kvarn 6 alnar (3,56 
m). Bro över ström och bäck lika 
bred som vägen. Markägaren 
hade ansvar för att vägen var i 
användbart skick och underhölls 
minst två gånger per år.
  Det är svårt att hitta säkra 
uppgifter om när Stugun fick sitt 
första gästgiveri efter själastugan. 
Det tycks ha varit rätt tidigt 
och uppdraget flyttade mellan 
gårdarna efter ett visst mönster. 
Gårdarna skulle också svara för 
mathållning till gästerna, vilket 
skedde på olika sätt. Det berättas 
att när gästgiveriet låg i Mörtån 
och man fick oväntat många 
gäster brukade man stänga av 
flottningsrännan. Sen var det 
bara att plocka upp fisk som låg 
och sprattlade i den torrlagda 
rännan.

 Högst två mil mellan 
gårdarna
Vid allmänna landsvägar och 
sjöleder skulle gästgivargårdar 
finnas på ett avstånd från varandra 
av högst två mil (1 gammal 
svensk mil = 18000 alnar eller 
10688,5 meter). Där skulle finnas 
en gäststuga ”med sina kamrar” 
samt stall och vagnslider. 
Mer eller mindre fullständiga 
gästgiverier uppstod, där några 
endast erbjöd rum, andra endast 
mat och dryck eller hästskjuts, 
de senare kallades skjutshåll. 
Till gästgivare utgick vissa 
förmåner, bland annat befrielse 
från utskrivning till knekt för sig 
själv och fyra drängar. 
  Gästgiveri skulle vara försett 
med nödiga sängkläder, linne, 
borddukar, husgeråd, ljus och 
ved. Maträtter tillhandahölls 
efter särskild taxa jämte enkelt 
och dubbelt brännvin, öl och 
svagöl. För hästar skulle finnas 

korn, havre, hö och halm. 
Landshövding eller magistrat i 
stad bestämde hur många hästar, 
fordon, båtar och ridsadlar, som 
efter viss väntetid skulle finnas 
tillgängliga. Gällande taxa 
skulle anslås i gäststugan. På 
en tavla angavs avståndet till 
närmaste gästgiverier.
 Häradsrätten fastställde vart-
annat år högsta priser för 
diverse varor. För Ragunda 
härads gästgiverier gällde från 
1849 följande priser i skilling 
och runstycken:

Bättre måltid med 3 rätter   16 
skilling            
1 kappe (5,1 l) havre         16 sk  
Husmanskost   ”    2     ”     12                       
1 skålpund (0,43 l)smör     12  ”
Nattläger med sängkläder   12    
1 sup godt Bränvin               1:8
1 Jumfru (8 cl) Bränvin m smör  
   o bröd 8 sk    
1 kopp Kaffe                         1:8

Vid stor tillströmning hade 
gästgivaren rätt att inhysa gäster 
hos grannar i bygden, skiftesvis 
efter bestämd ordning, varvid 
grannen fick samma ersättning 
som gästgivaren själv skulle 
fått. Om grannen undandrog sig 
denna skyldighet riskerade han 
böter om 10 daler silvermynt. 
Skjutslegan ändrades genom 
tiderna och var i början av 1800-
talet för en häst, med släde eller 
kärra, på landet 16 och från stad 
20 skilling/mil. Även högsta 
vikt på resgods eller varor 
angavs per person och häst.

”Brevdragare” skulle ha
 rese pass

Statliga brevdragare och andra 
tjänstemän med rätt till fri 
skjuts skulle uppvisa giltigt 
resepass. ”Den som genom 
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falskt pass eller annat svek 
tager fri skjuts eller förtäring av 
gästgivare eller allmogen böte 
100 daler silvermynt”. På sön- 
och helgdagar fick ingen, med 
risk för höga böter, utan i högsta 
nödfall, påbörja resor till sjöss 
eller lands.
   Den ständiga beredskapen att 
ställa upp med häst och kusk 
och att hålla vägen farbar var en 
stor belastning på jordbruket. En 
körkunnig resande kunde få köra 
ekipaget men en kusk måste alltid 
med för att köra vagnen tillbaka. 
Bondeståndet motionerade flitigt 
att reglerna borde mildras. Det 
uppstod entreprenörer med 
ett antal hästar som enbart 
transporterade folk och gods 

till och från gästgiverier. Det 
fanns också specialister för 
transport av post eller fångar. 
Under marknader och ting 
blev belastningen mycket hög 
och väntetiderna långa liksom 
i krigstider då manskap och 
utrustning krävde transport och 
lägerplatser. 
I dag teg vinden och böljan log
Den som vill veta mer om livet 
i gästgiverier finner mycket 
i Carl Jonas Love Almqvists 
mästerverk ”Det går an”, där vi 
är med på en resa omkring 1830. 
Sara (24) och Albert (25) träffas 
under resa på Mälaren med 
hjulångaren Yngve Frey och följs 
sedan åt med gästgivarskjutsar 
till Saras hem i Västergötland. Vi 

upplever åtskilliga måltider och 
övernattningar hos gästgivare 
och många sorters kuskar med 
lugna eller lynniga hästar. Sista 
biten av resan är en angenäm 
färd längs Vänerns strand den 
dagen då vinden teg och böljan 
log.
 Det är stört omöjligt att inte 
bli förälskad i Sara, denna 
betagande varelse till lika delar 
snusförnuftig och yrkesstolt 
egenföretagare i glasmästeri, 
glödande lokalpatriotisk väst-
göte och ljuv förtrollerska i vit 
kambrikshatt och styvstärkt 
linonskrage.  Läs, njut och 
förälska dig du också!

Rune Mats har skrivit en bok om Gyrdh Bodakarl och 
krönikespelet om honom som spelades vid Själastugan 
i Stugun, på Jamtli och på Skansen. Rune Mats skrev 
krönikespelet 1990. I spelet får man följa vardagen i 
Själastugan på Ragundaskogen 1290-1297 tillsammans 
med Gyrdhs familj. Vi träffar pilgrimer, präster och 
skattefogdar mm i en dokumentär historieberättelse.

De jämt-trønderska historiedagarna 2014 
ägde rum den 8-10 augusti på Sund 
folkehøgskole, Inderøy, i Norge.
De jämt-trønderska historiedagarna har en nästan 60-årig tradition. Första 
mötet började planeras 1956 och första konferensen hölls i Östersund 1958. 
Konferenserna hålls vartannat år och varannan gång i Norge och i Sverige. 
Historiedagarna har varje gång haft olika teman och har därigenom visat på 
ett otal infallsvinklar till ämnet historia. Arbetet med historiedagarna leds 
av en programkommitté med representanter från föreningen Heimbygda, 
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare, Nord-Trøndelag och Sør-
Tröndelag historielag samt föreningarna Norden i Jämtland och Trøndelag. 

 Temat för historiedagarna denna gång var lokalsamhällets utveck 
ling från 1800 och framåt. Det var föredrag om den lokal- och 
regionalpolitiska utvecklingen före och efter 1814 då Norge 
blev i union med Sverige samt den organisatoriska, ekonomiska 
och sociala utvecklingen i bondesamhället under tidigt 1800-tal.  
  Föredragshållarna från norsk sida var doktoranden i historia Trond Bjerkås, 
historieforskaren Jakob Maliks, lokalhistorikern Oddbjørn Nordset, 
historieprofessorn Aud Mikkelsen Tretvik och lokalhistorikern Roald 
Veimo och från svensk sida doktorn i historia Sven Olofsson som berättade 
om ”En grenslös samvaro – det tidiga 1800-talets Levangermarknad från 
ett mikroperspektiv”, lokalhistorikern Eskil Renström som berättade 
om ”Olaus Lithander - ett exempel på ekonomisk och social framgång 
i Jämtland under 1800-talets första hälft” samt docenten och historikern 
Mats Rolén som berättade om ”Hästar, skogar, sågverk och banker: 

grosshandlare Erik Olof Sundin i Stavre (1849-
1930)”. I programmet ingick också en exkursion 
på Inderøy med Rostad som huvudmål. På Rostad 
bodde Norges statsminister i Sverige på 1880-talet 
Ole Richter.
  Historiekonferensen vänder sig alltid till både 
fackhistoriker och lokalhistoriskt intresserade i 
både Trøndelag och Jämtland/Härjedalen. Den är 
öppen för alla intresserade. Årets historiedagar 
hade 42 deltagare från både Norge och Sverige. 
Nästa gång 2016 träffas alla i Sverige. Inbjudan 
med vad historiedagarna ska äga rum och temat  
nästa gång kommer ut i god tid före anmälan.
Kerstin Ellert

PS Bild på deltagarna kan ses på vår webb.
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 Skandalen i Mariebys kyrka 1857

 Av Olle Olofsson
När man släktforskar hittar man då och då intressanta sidospår som lockar att titta närmare på. Ett 
sådant fall beskrivs nedan. Jag hade anledning att gå igenom lokalpressen i Östersund för åren 1857 
– 1864 med förhoppning att hitta uppgifter om inflyttningar som gjordes av ett trettiotal familjer från 
Dalarna till några byar i Jämtland under dessa år. Den församling dit de flesta flyttade var Marby. När 
jag letar i tidningsläggen med bland annat ordet Marby som sökord, stöter jag på namnet Marieby, 
som är min födelseförsamling och därför väckte min nyfikenhet. Det som jag läste om Marieby var så 
dramatiskt att jag fortsatte söka även i andra källor och har fått fram följande historia.
Enligt en artikel i Jämtlands Tidning den 6 april 1857 ska gudstjänsten i Marieby kyrka den 18 januari 
detta år ha bjudit på underhållning utöver den avsedda. Den tjänstgörande prästen tycks ha uppträtt på 
ett sätt som irriterat många av de närvarande församlingsborna och lett till omfattande ryktesspridning 
om det inträffade och att prästens lämplighet blev ifrågasatt. Händelsen hade blivit omskriven, inte 
bara i Jämtlands Tidning, utan även i Aftonbladet. Ryktesspridningens omfattning blev till slut så stor 
att både Länsstyrelsen och Härnösands stifts konsistorium ingrep.
  Enligt den nämnda tidningsartikeln säger ryktet att prästen vid detta tillfälle skulle i rusigt tillstånd 
på ett högst oskickligt och förargelseväckande sätt förrättat gudstjänsten, och att prästen vid detta 
tillfälle varit av starka drycker så överlastad att han, i stället för dagens Evangelium läste Brudvigseln 
och att Altartjänsten utgjorts av Fader vår, som blivit uppläst 2½ gånger.
  Den stora uppståndelse och ryktesspridning som uppstått gjorde att hela historien som nämnts kom 
till Länsstyrelsens kännedom. Där ansågs tydligen händelsen så pinsam att man omgående begärde 
vederbörande kronofogdes yttrande och resultatet av den utredning som gjordes finns i ett protokoll 
från ett möte i Kyrkbyn i Marieby den 23 mars 1857. 
  Kronofogdens huvudvittne var kyrkvärden Per Svensson från Överbyn och enligt honom såg prästen 
vid inträdet uti kammaren något frusen och besynnerlig ut, men ingalunda värre än han ansågs kunna 
förrätta Gudstjänsten. Klockringning hade företagits och såväl präst som församlingsbor inträtt i 
kyrkan och gudstjänsten påbörjats. Enligt kyrkvärdens fortsatta berättelse trädde prästen för altaret 
som vanligt, kanske något fumligare men ingalunda som ryktet förmält. Han läste de brukliga bönerna 
utan att göra oriktiga tillägg och på predikstolen förekom icke heller vad ryktet lögnvis framkastat, att 
pastorn skulle i stället för dagens Evangelium läst Brudvigseln, utan lästes det verkliga Evangelium 
för dagen, som handlade om Bröllopet i Kanaan, varefter predikan ganska riktigt, på grund därav 
fortsattes och slutades.
  Kyrkvärdens slutsats i vittnesmålet är att det oriktiga ryktet endast utspritts av elakartade människor, 
som varken förstår Evangelium eller annat Guds ord.
Kyrkvärdens berättelse bekräftas även av vid förhöret närvarande bönderna Jon Olofsson i Fugelsta, 
Lars Ersson i Byom och Olof Johansson i Kyrkbyn, vilka alla både sågo och hörde Pastor Häggmark 
i kyrkan ifrån början till slut. Samtliga fyra undertecknar protokollet med sina namn eller i ett fall 
med sitt bomärke. Då framgår också att Lars Ersson i Byom är nämndeman.
  Prästen i fråga var komministern i Näs församling, Matthias Häggmark. Det var hans tur att hålla 
gudstjänsten i Marieby den 18 januari, som var andra söndagen efter trettondagen. Han hade kommit 
farande direkt från Östersund, antagligen med häst och släde över isen, vilket kan förklara att han såg 
frusen ut vid ankomsten till kyrkan. 
  Kronfogden som gjort utredningen, I U Ingelman, drar utifrån sina inhämtade vittnesmål slutsatsen 
att ryktet om hur prästen skött sig vid gudstjänsten icke är i enlighet med sanna förhållandet. Lika 
tillfredsställande som det för oss är att kunna kraftigt vederlägga detta gemena rykte, lika förunderligt 
är det, att man till den grad bemödat sig om detsammas kringspridande, att till och med Aftonbladet 
därom anlitats. Elakheten har ibland inga gränser. 
  Kronofogdens rapport finns registrerad som inkommen den 28 mars 1857 till Jämtlands läns 
Landskansli, men rapporten har sänts vidare till Härnösands stifts konsistorium och där registrerats 
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som mottagen den 11 april.
   Konsistoriet behandlar frågan vid ett sammanträde den 15 april och av protokollets § 3, där detta 
ärende redovisas, framgår att den omfattande ryktesspridningen gjort att konsistoriet redan känt 
till denna händelse och att de begärt, men ännu inte hunnit få, upplysningar i ärendet av berörd 
kontraktsprost. Därför beslutas nu, i avvaktan på dennes svar, att lägga protokollet från Länsstyrelsen 
i Jämtland till handlingarna.
   Den kontraktsprost som berörs av detta är Nils Nordien, kyrkoherde i Revsund och sedan 1853 
ordinarie kontraktsprost över Jämtlands södra kontrakt. Han har sitt ursprung från en torparfamilj 
i Rätan och beskrivs vara en ytterst nitisk och verksam man, folklig, skämtsam och humoristisk i 
sitt sätt och har allmänhetens förtroende. När han nu får en begäran från stiftets konsistorium om 
upplysningar om Häggmarks beteende i Marieby den 18 januari, har han nyligen blivit änkeman och 
har därför sannolikt även annat att tänka på.
   Nordien skriver emellertid ett välformulerat brevsvar, där man anar att de egenskaper han tillskrivs 
är riktiga. Brevet är daterat den 15 april och inkommer den 18 april till konsistoriet. Där berättar 
Nordien att han känt till detta ärende sedan den 28 januari då han fick historien berättad för sig 
av två för honom väl kända personer på vilkas ord och sannfärdighet jag fullkomligt kan lita. De 
hade berättat att prästen Häggmark hade väl ej egentligen varit överlastad, dock betett sig högst 
besynnerligt i följd, som de trodde, av ett föregående starkt rus som ej ännu hunnit gå över; han hade 
ej kunnat läsa innantill, varken i bok eller i sitt koncept, ej heller fått reda på det som skulle läsas.
Nordien berättar vidare att när han fått dessa upplysningar, känt sig manad att författa en skrivelse till 
Häggmark för att i allvarliga och så skarpa ordalag som han tyckt varit lämpliga, påpeka det oskickliga 
i hans beteende och påminna om vilka påföljderna kunde bli. Nordien kände tydligen Häggmark väl 
och var litet orolig för hur hans skrivelse skulle tas emot, för Häggmark är av naturen något stolt 
och ej gärna tål tillrättavisningar. Nordien väntade sig därför att de förklaringar han skulle få från 
Häggmark skulle innehålla en hop undskyllningar, ursäkter och falska föregivanden.       
  Men Nordien konstaterar lättad att han bedragit sig och i stället fått ett svarsbrev som vittnade om 
den djupaste bedrövelse, ängslan och samvetsförebråelse.
  Häggmark hade i sitt svar varit mycket uppriktig och berättat sin version om händelseför-loppet på 
följande sätt. Han hade kommit till Marieby redan på lördagseftermiddagen den 17 januari och efter 
en stunds vila hade han följt sin son till skolan i Östersund. Där hade han olyckligtvis träffat några 
gamla vänner, som bjudit på ett och annat, varav han blivit rusig. Han hade sovit endast litet på natten 
och tidigt påföljande morgon begett sig tillbaka till Marieby, ännu icke ren i huvudet och här hade då 
allt gått galet för honom.
  Nordien konstaterar att Häggmark erkänner att han felat och att han inte har några ursäkter för detta. 
Dock hade Häggmark skrivit att om han skulle tillåtas andraga något till sitt försvar, vill han nämna, 
att när han skulle inträda i kyrkan, hade han lämnat sin pälsrock i präst-kammaren och efter en stund i 
den kalla kyrkan börjat frysa och skälva och därför fumlat, och när han kom i predikstolen upptäckte 
han att glasögonen låg i fickan i den lämnade pälsrocken, vilket medförde att han, som är närsynt, inte 
kunnat läsa i sina koncept utan måst improvisera, vilket i hans tillstånd gick uppåt väggarna.
Häggmark hade slutligen i sitt svar bett att hans överordnade Nordien skulle bedja för honom till Gud, 
som han ock själv vill bedja att framledes bliva bevarad från dylika förseelser. Häggmark lovade 
också högtidligt att aldrig mer smaka någon sprit eller att med sin fot komma inom det fördärvade 
Östersund.
 Kontaktsprost Nordien försöker sammanfattningsvis hitta förmildrande omständigheter och 
förklaringar till Häggmarks beteende den olycksaliga gudstjänsten den 18 januari. Beteendet går 
ingalunda att ursäkta men är förhoppningsvis en engångshändelse. Häggmark har tidigare gjort sig 
känd för lyckliga ämbetsgåvor, har alltid nitälskat för sedlighet, ordning och skick i församlingen 
och i synnerhet för – nykterhet.  Även om hans uppförande denna gång var mindre bra så var det icke 
så klandervärt som Jämtlands Tidning velat låta påskina. Nordien ger också en känga åt tidningens 
behandling av frågan genom att ifrågasätta uppsåtet och det seriösa i hur tidningen överdrivit och 
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lagt lök på lax och därvid följt sin naturliga böjelse att häckla, skända och till det värst allt uttyda. 
Häggmarks beteende var nu för denna tidning en riktig läckerbit, som hon ej kunde underlåta att 
sluka. 
Kontraktprost Nordiens brev till konsistoriet avslutas med att han omtalar att han inte fått in någon 
formell anmälan mot Hägglund och därför inte ansett sig behöva vidtaga flera åtgärder än den ovan 
relaterade skrivelsen till Häggmark. För att ytterligare försöka förminska Häggmarks roll i hela affären, 
slår det Nordien, förvånande nog efter vad han tidigare skrivit, att Jämtlands Tidnings skriverier 
kanske i själv verket rör någon annan prästman och någon annan händelse som Nordien inte känner 
till. En antydan som tycks något desperat, men visar att Nordien ändå måste haft starka sympatier för 
sin stackars underställde prästman.
  Härnösands stifts konsistorium kan nu behandla frågan på nytt i ett sammanträde den 22 april 
då ärendet protokollförs i § 8. Av skrivningen framgår att skrivaren eller konsistoriet missförstått 
vissa tidpunkter i händelseförloppet, dock inte något som har betydelse för bedömningen av fallet. 
Kontraktsprostens berättelse sammanfattas. Det konstateras att Häggmark erkänt omständigheterna 
och att han redan fått en allvarlig tillrättavisning och varning. Dessutom har Häggmark högtidligen 
lovat och försäkrat att något liknande aldrig mera skall förekomma och han har tidigare gjort sig 
känd för sedlighet, ordning och skick i sin församling och i synnerhet för nykterhet. Konsistoriet 
finner därför skäligt att för denna gång låta det bero vid den varning som Häggmark redan fått av sin 
närmaste överordnade. Beslutet skall meddelas Häggmark av kontraktsprost Nordien.
Vad ska man nu tro om detta? Uppenbarligen har komminister Häggmark inte skött sina åliggande 
på ett bra sätt vid den aktuella gudstjänsten. Så illa att närvarande församlingsbor tydligen reagerat 
så starkt att det fått spridning till pressen och att därmed gatloppet satt igång. Intressant är också att 
notera att redan vid denna tid fanns konflikter mellan vad som skrivs i tidningen och hur inblandade 
personer upplevt det som inträffat. 

 Vem var denne komminister Matthias Häggmark? 
Han var född den 31 augusti 1804 i Nordingrå socken, son till bonden Johan Matsson i Häggvik, student 
vt 1828, prästvigd i juni 1832 till pastorsadjunkt i Mo församling. Efter flera andra förordnanden 
under åren därefter blev han utnämnd till komminister i Näs församling i Jämtland den 1 april 1847. 
Han var vid ankomsten till Näs redan gift sedan 1836 med Gustava Margareta Högström, född på 
Frösön 1809, dotter till regementspastor Erik Magnus Högström, som fram till sin död 1814 bodde 
på Västerhus. Vigseln hade skett i Arnäs. Hon dör efter att fött fem barn redan 1849 i Näs prästgård. 
Matthias gifter 1851 om sig med sin första hustrus äldre syster Brita Catharina Högström född 1800. 
Hon kommer då från Rödön, där hon haft en anställning på en större gård. De flyttar från Näs 1866 då 
Häggmark tillträder en ny tjänst som komminister i Själevad, dit han blev utnämnd redan 1863. Han 
dör i Själevad 1871, där även hans andra hustru dör ett år senare.
  Att Matthias Häggmark troligen var en person som väckte viss uppmärksamhet, såväl privat som 
i sin tjänsteutövning, framgår av en minnesruna över hädangångna stiftsbröder, som kyrkoherden i 
Torsås Karl Johan Edvall höll vid ett prästmöte 1877 i Härnösand. Där säger Edvall att komminister 
Häggmark bättre bort vidbliva sin faders yrke. Stor och stark samt intresserad för jordbruk, skötte han 
själv sitt komministerboställe i Näs en lång tid utan dräng. För själsarbete låg ej hans håg, och sitt 
modermål behandlade han högst illa, isynnerhet såsom tillfällighetstalare. Såsom predikant väckte 
han uppseende genom sin tordönsstämma, och fick rykte om sig som en väldig predikare, något som 
stärkte hans självförtroende. Var eljest en beskedlig och välvillig man, som genom ovarsamhet och 
opålitliga vänners tvetydiga välvilja stundom råkade ådraga sig obehag. Häggmarks sista stunder 
lära burit vittne om en genomgripande sinnesförändring. Skrivningen om opålitliga vänners tvetydiga 
välvilja syftar uppenbarligen på händelsen i Marieby 1857.
  Karl Johan Edvall, som är son till kyrkoherden i Oviken Laurentius Edvall, beskriver i sin runa 
en person som kan ha förargat många. Några församlingsbor i Marieby, som under åren retat sig på 
honom, kan ha tagit detta tillfälle den 18 januari 1857, för att försöka komma åt honom. Uppenbarligen 
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Presentation av Ingegerd Olofsson som berättar om sin egen bonad den 22 
september.

Jag är pensionär sedan 7 år tillbaka. Tidigare jobbade jag som kostchef i Nynäshamns kommun. 
Jag är född på en av gårdarna i Slåtte som är en liten by med 2 gårdar 
som ligger efter Karl Johansvägen eller Pilgrimsleden, ca 6 km öster 
om Brunflo och gränsar mot Lockne. 

    Jag har kallat min bonad ”Händelser i byn”.  Bonaden visar både 
verkliga händelser men också myter och skrönor, en blandad kompott 
av saga och verklighet. Inspirationen till bonaden fick jag när jag 
släktforskade och fann uppgifter om byn som jag ville göra något av. 
Bonaden tog 10 år att färdigställa och har tidigare i år varit utställd 
på Jamtli.
ingegerd.olofsson@spray.se

lyckades man också i sitt uppsåt med tanke på allt rabalder med utredningar och tidningsskriverier 
som blev följden.
  Samtidigt får man när man läser handlingarna om denna händelse, en känsla av att de som lämnar 
vittnesbeskrivningar något försöker tona ner allvaret i det inträffade och kanske till och med känner 
visst medlidande med Häggmark. Otur kan väl alla ha ibland och präster var då liksom nu säkert extra 
påpassade. På söndagsmorgonen i januari när han reste till Marieby var det kallt och kanske fanns 
också behov i hans tillstånd att värma sig med något stärkande 
under färden eller efter ankomsten till kyrkan, som antagligen 
helt saknade värmekälla. Mellan raderna i kyrkvärdens 
berättelse går det också få intrycket att även om inte allt hade 
skötts helt enligt den föreskrivna ritualen, så kände man viss 
sympati med Häggmark och ville så fort som möjligt få det 
hela ur världen.
  Den kyrka i Marieby där detta utspelades är förstås den 
gamla kyrkan, som började brinna under gudstjänsten den 19 
november 1876 och som brann ner helt. Orsaken var rökröret 
från en kamin som installerades 1868. Hade den kaminen 
funnits 1857 hade inte Häggmark behövt frysa så mycket och 
kanske klarat av sina åliggande bättre. De äldsta delarna av 
kyrkan är troligen från 1300-talet. Ruinen finns bevarad och 
ligger nära hembygdsgården.

Källor
Uppgifterna och citaten (med moderniserad stavning) är hämtade från följande källor:
Brunflobygden, 42, 1990, Eric Johannesson sid 4 (om kyrkans kamin)
Domkapitlet i Härnösand, manualhandling EIII:177 (kontaktsprost Nordiens brev t konsist.)
Domkapitlet i Härnösand, manualhandling EIII:178 (kronof Ingelmans protokoll 23/3 1857)
Domkapitlet i Härnösand, protokoll AIa:40, sid 109, 119-120 (konsistoriets protokoll)
Härnösands stifts Herdaminne, 3:e delen 1925, med kompletteringar från husförhörslängder och vigselbok
Jämtlands läns Landskansli, Brevdiarier 1857, BI:44 nr 36, sid 150
Jämtlands Tidning den 6 april 1857
Uppgiften att denna händelse omskrivits i Aftonbladet har kontrollerats för den aktuella perioden januari – april 1857 utan 
att återfinnas. Kan bero på svårigheter att i en stor textmassa hitta en notis som kanske bara var ett kort omnämnande.

Ruinen efter Marieby gamla kyrka. Kyrkan 
brann ner den 19 november 1876.

Ni har väl betalt årsavgiften för 2014?  175 kr till eGiro 28 91 92-7 eller 
bg 715-6706. Detta är annars sista tidskriften du får.
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Presentation av Sten Rentzhog
Sten berättar bl.a. om sin nyutkomna bok den 7 oktober.

Sten Rentzhog föddes 1937 och växte upp i Östersund. Efter studier 
vid Uppsala Universitet samt vid University of  Oregon i  USA var 
han  landsarkivarie i Älvsborgs län 1968-71 och därefter i Jämtlands 
län.1971-2002, med avbrott för perioden 1988-91 då han var styresman 
för Nordiska museet. 
     Under hans ledning utvecklades Jämtlands länsmuseum Jamtli till 
ett av landets största och mest aktiva. Han har också varit verksam i 
Statens kulturråd, i Länsmuseernas samarbetsråd samt i statliga och 
kommunala utredningar.
     Sten har i år kommit ut med boken ”Tänk i tid : ett credo för 
den historiska kunskapen”. Boken tar upp nyttan av historia, 
historiens betydelse för var och en av oss, varför det är så viktigt med 
historiekunskaper och på vilket sätt historia kan ge hopp, inspiration 
och handlingskraft och praktisk nytta. Utvecklingen går idag så snabbt 
att vi blir fångar i Nuets Hybris – nufixeringen kan bli farlig när den får 
oss att blunda för följderna av våra beslut. 

 

Tid Aktivitet  Värd/Ansvarig

Utflykt
Lördag 6 september  
kl 12.00
Samåkning kl 11.00 från 
Rådhuset, Östersund. Anmälan 
senast 3 september till Mary 
Öhrbom 
070-3889966.

Utflykt till Sundsjöbygden
Vi besöker Tafnäs föreningshus 
och Sundsjö kyrka tillsammans med Torbjörn 
Marklin. Vi avslutar med kaffe och smörgås i 
Torsängs hembygdsgård (pris 50:-)
Se presentation JLS-nytt nr 2- 2014

Programgruppen

Extra årsmöte
Landsarkivet
Tisdag 9 september
kl 18.00

Därefter medlemsmöte

Vi fastställer nya stadgarna som antogs på 
årsmötet den 1 april.
Direkt efter extra årsmötet blir det medlemsmöte 

Fjällbruden Bodil Jonsdotter och författaren 
Bernhard Nordh
Carina Strömberg berättar
Se presentation JLS-nytt nr 2- 2014

Ordinarie värdar

Kulturarvsdagen
Söndag 14 september
Landsarkivet
Öppet hus under dagen

”I krigens spår”
Öppet hus på Landsarkivet i Östersund
JLS deltar under dagen
Mer info senare på Landsarkivets hemsida

Landsarkivet

Medlemsmöte
Landsarkivet
Måndag 22 september 
kl 13.00

”Händelser i byn” – 
en bonad om Slåttes historia
Ingegerd Olofsson berättar
Presentation se sid 10

Programgruppen

Program hösten 2014
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Medlemsmöte
Landsarkivet
Tisdag 7 oktober 
kl 18.00

Tänk i tid – se framåt genom att blicka bakåt
Sten Rentzhog berättar
Presentation se sid 11

Ordinarie värdar

Medlemsmöte
Landsarkivet
Måndag 20 oktober
kl 13.00

”Stormansgården” i Forsa – 
vi synar skrönor och källor
Ingegerd Richardsson  och Kurth Malmborg 
berättar

Programgruppen

Öppet medlemsmöte
Tisdag 21 oktober
kl 18.30
Samarrangemang 
JLS, DIS-Mitt och
Landsarkivet i 
Östersund

Riksarkivet visar hur man söker på
Riksarkivets och SVARS hemsida
Helene Olofsson och Maria Mähler berättar

Landsarkivet

Skrivarkurs
Landsarkivet fredagar
24 oktober samt 9 och 21 
november och 5 december
kl 10.00-13.00

”Att skriva sin släkthistoria”.
Görel Stephansson och Karen Cooper
Inbjudan se sid 3

Landsarkivet och JLS

Föredrag
Wargentinsskolans aula 
Måndag 3 november 
kl 18.30
Inträde 100:-

Karl-Göran Ekerwald föreläser under rubriken 
”Kärlek på gamla dar”

Samarrangemang 
Kulturföreningar i 
samverkan

Medlemsmöte
Landsarkivet
Tisdag 4 november
kl 18.00

Vad kan du hitta på 
Rötter - Släktforskarförbundets
hemsida? 
Visning av bla porträttfynd, anbytarforum, 
gravstensdatabas och barnhusbarndatabas

Ordinarie värdar

Arkivens dag
Lördag 8 november
Landsarkivet
Öppet hus under dagen

”Orostider”
Öppet hus på Landsarkivet i Östersund
Mer info senare på Landsarkivets hemsida

Landsarkivet

Medlemsmöte
Landstingets arkiv
Samling innanför entrén ingång 6.
Måndag 17 november 
kl 13.00

Studiebesök på Landstingets arkiv
Anette Högstedt informerar om Landstingsarkivets 
handlingar som kan vara av intresse för oss 
släktforskare samt besök i arkivet.

Programgruppen

Program hösten 2014

JLS finns på Landsarkivet för att hjälpa forskare tisdagar kl 13-16 från september till maj.

Medlemsmöte Landsarkivet
Tisdag 2  december
kl. 18.00

Julmöte
Mer information i nästa JLS-Nytt


