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Boningshus byggt på 1880-talet av E.G. Moberg. Moberg var in-
strumentmakare och gick under namnet ”stadens farbror”. Moberg 
var stadsfullmäktige under 31 år, från 1862. Fastigheten övergick 
på 1890-talet till snickaren Per Larsson. Larsson bedrev också be-
gravningsbyrå. Bilden tagen 1928.
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Ordföranden har ordet
Lite firande skadar aldrig. Det är bra att ha något trevligt att fundera på ibland. Jag har just varit på 
Föreningsarkivets Öppet Hus på Landsarkivet i Östersund. Föreningsarkivet fyller 30 i år. Tänk att 
de funnits så länge! Jag kommer ihåg bildandet av det som då hette Folkrörelsearkivet. De ändrade 
senare namn. Det var bara 20 föreningar med från början, nu är det 475 stycken. En aktningsvärd 
ålder för en förening - men JLS är storebror. Vi har fyllt 65 i år.
Några av oss var iväg i mars och firade vår lillasyster ”Härnösands släktforskare”. De fyllde 20 år. 
De firade också med ett trevligt jubileum. Det var föredrag, utställningar och middag på Härnösands 
teater. Många gamla och nya släktforskare fick då en chans att träffas. Som sagt - lite firande skadar 
aldrig.

JLS årsmöte 24 april var välbesökt. Kjell Hoffman höll i förhandlingarna. Eftersom han är proffs på 
detta, så klubbades alla punkter igenom snabbt och utan problem. Vice ordföranden Urban Leijon och 
kassören Marianne Jonsson lämnar nu styrelsen. De avtackades för det utmärkta jobb de gjort genom 
åren. Vi hoppas att de fortsätter att dyka upp på våra möten, för många av oss vill även i fortsättningen 
träffa dem. Släktforskning lär de väl fortsätta med även om de inte är med i styrelsen längre. Efter 
årsmötet pratade Örjan Bertilsson om jämtlandsskåp. Ett tema som intresserar många. 

Ett beslut togs på årsmötet att de som så önskar kan få vår tidning JLS-Nytt digitalt i fortsättningen 
om man anmäler det till föreningen. Detta för att spara tryckkostnader, kuvert och porto. De som öns-
kar tidningen i pappersform kommer att få det även i fortsättningen. JLS planerar fortsatt verksamhet 
med ungefär samma upplägg kommande verksamhetsår.

Ni är välkomna till sommarens och höstens aktiviteter. 

Glöm inte att titta på hemsidan! Där skriver vi om ändringar i program och om annat som vi snabbt 
vill få ut till våra medlemmar.

Kerstin Ellert

JLS inbjuder medlemmarna till

Vandring i Östersunds centrum utifrån Idas dagbok 
onsdagen den 16 juni kl 13.00-16.30

Idas dagbok är från 1905. Ida Larsson var då 12 år.
I hennes dagbok myllrar det av kompisar och roligheter.

Hur såg det ut och vad hände i Östersund för drygt 100 år sedan?
 

Samling i Landsarkivet kl 13.00 
Arkivpedagog Jim Hedlund och antikvarie Mia Nilsson berättar och visar fotografier.

Före vandringen i centrum blir det fika i Jamtlis café.

Välkomna!
Vandringen är gratis.

Deltagarna betalar fikat själva.
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I utvandrarnas spår
För 120 år sedan var Amerika en 
kontinent som lockade och drog 
många svenskar. Där kunde man 
bli sin egen, utan att styras av 
kyrkan, där fanns arbete, guld 
och äventyr.

Lovisa Molander-Engström ut-
vandrade till Nordamerika år 
1888. Hon föddes på en liten 
gård i Höla, Hallen 1865. För-
äldrarna var Olof Molander 
och Kerstin Carlsdotter från 
Persåsen. 1883 gifte sig Lovisa 
med värmlänningen och snicka-
ren Karl Engström och ett år se-
nare föddes sonen Carl. År 1886 
flyttade de till Värmskog i 
Värmland och bosatte sig på 
gården Romängen där Karls 
föräldrar bodde. Redan nu hade 
Karl planer på att utvandra till 
Amerika. 

År 1887 gick Karl ombord 
på ångaren Rollo i Kristiania. 
Från Englands östkust tog han 
tåget till Liverpool och från 
Queenstown på Irland reste 
han med båten ”City of Mont-
real”. Den 20 juni anlände Karl 
till New York och sen blev det 
Chicago, där han arbetade som 
snickare. Efter en kort tid flyt-
tade han till Minneapolis och nu 

var det möjligt för familjen att 
komma. Lovisa var inte så glad 
åt detta. Hon hade hoppats att 
Karl skulle komma hem. Lyck-
ligtvis behövde hon inte resa 
ensam utan Fridolf, en bror till 
Karl, gjorde henne sällskap när 
hon tillsammans med de två bar-
nen lämnade Sverige i maj 1888. 
De anlände till New York den 25 
juni, efter en ansträngande resa. 
Lovisa och hennes familj klarade 
kontrollen på invandrarstationen 
utan problem men för många av 
emigranterna var denna plats det 
enda de fick se av Amerika innan 
de blev tillbakasända till Sverige. 
Vid stationen fick de genomgå 
”besiktning” av en doktor. Här 
undersöktes hjärta, lungor, hår 
och nacke. Doktorn skrev di-
rekt på emigranternas kläder om 
han upptäckte något som skulle 

kontrolleras. Dessutom skulle de 
visa sina pengar och betyg och 
allt det man polletterat. I den 
stora trängseln som uppstod hän-
de det ibland att släktingar kom 
ifrån varandra eller att de blev 
bestulna.
Lovisa och barnen och svågern 
Fridolf kom efter många olika 
färdsätt till Minneapolis där 
Karl tog emot dem. Här bodde 

familjen i cirka tre år och Karl 
arbetade som snickare. Nu be-
stod familjen av fem personer. 
De flyttade senare till Superior 
i Wisconsin för att komma nära 
Karls bror August. Det fanns 
gott om jobb eftersom de nu be-
fann sig i ett område där stora 
skogsarealer kalhöggs och där 
det även fanns gruvindustri. 
Vid den här tiden kom också 
Lovisas syster Elisabeth från 
Kövra till Superior. Efter någ-
ra år gifte sig Elisabeth med 
svensken Anders Anderson och 
de bosatte sig i Duluth, där de 
drev en affär under många år.
Karl och Lovisa flyttade ännu 
en gång, eftersom det blev ont 

Flyttningsbevis Lovisa Molander-Engström
om arbete i Superior och kan-
ske ville de förverkliga sin 
dröm om en egen farm. År 1899 
förvärvade de sina första fyr-
tio ”acres” i Meadowvale, fem 
mil från Elk River. Enligt en 
lag som kallades Homestead-
lagen kunde varje immigrant, 
som ville bli amerikansk med-
borgare, gratis få 160 acres, 
cirka 65 hektar jord, med full 

Karl och Lovisa Molander-
Engström. Kortet taget i Elk 
River 1923
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äganderätt sedan jorden brukats 
och bebotts i fem år. Familjen 
Engström/Molander fick bo hos 
grannarna medan timmer höggs 
och det två våningar höga huset 
byggdes. De levde ett hårt liv i 
vildmarken, långt till släkting-
arna och inte så många grannar. 
Familjen kom så småningom 
att bestå av nio barn. 1925 blev 
Lovisa änka och hon bodde 
nu på gården tillsammans med 
några söner. 

1938 inträffade en stor händelse 
i Lovisas liv. Då kom hennes 
bror Olof Molander på besök. 
Det var 50 år sen de senast såg 
varandra och det måste ha va-
rit underbart att få träffas igen. 
Olof var ju den ende av sysko-
nen Molander, som hade besökt 
dem och själva fick de aldrig råd 

att åka till Sverige.
Lovisa dog 1949 och därefter 
bodde olika släktingar i Karls 
och Lovisas hus men 1972 flyt-
tade sonsonen Arne och hans fru 
Marilyn in. På farmen fanns biff-
djur, hästar och kycklingar och 
man odlade majs, vete och råg. 
I dag 2008 har Arne och 
Marilyn Engström byggt ett nytt 
hus i närheten och en dotter med 
familj bor på den över hundra år 
gamla Engströmfarmen. Arne är 
mycket intresserad av släkten 
i Sverige och vid vårt besök i 
Elk River i somras sa han: ”Min 
största dröm är att någon gång få 
besöka de platser där mina far- 
och morföräldrar kommer ifrån”. 
Detta visar att banden är starka 
och intresset stort för det gamla 
landet Sverige.  

Faktatext: 
I början av 1880-talet startade 
den så kallade massutvand-
ringen. Orsaken var bland annat 
lågkonjunktur inom sågverks-
industrin och skogsbruket. Det 
som också påverkade folk till 
att flytta var lockande annon-
ser, broschyrer och affischer 
om amerikaresor och speciella 
agenter arbetade åt de stora re-
derierna. Cirka 1,3 miljoner 
svenskar utvandrade till Ame-
rika, ”Löftets land”, perioden 
1850-1931. I bygderna runt 
Storsjön var emigrationen gan-
ska svag i början av
1880-talet men ökade under 
åren 1885-94.

Text och foto Ida Molander-Johansson och Seved Johansson 

Vi  behöver inte åka in till stan längre, vi  har 
lyckats flytta något från stan till landsbygden!
Vi har en kurs i släktforskning i Studieförbundet Vux-
enskolans regi. Vi samlas onsdagar på Föllinge bibli-
otek, där vi fått ett eget rum med egen dator, uppkopp-
lad på Genline. Vi har då här tillgång till alla Sveriges 
kyrkböcker fram till 1900-talet och många gånger 
betydligt längre fram. Önskvärt vore att JLS även 
vidgade sitt revir till att lägga diverse CD-skivor här 
i vår dator och inte bara i lokalen centralt i Östersund.
Vi  är så  glada att Britt Persson, som före-
står biblioteket har ordnat det så bra för oss.  Vi 
får ofta besök av personer som vill prata släkt-
forskning och vill se hur vi arbetar.  Här en bild 
oss och våra besökare från den 21 april i år.

Släktforskardator med Genline på Föllinge bibliotek!

Vi är från vänster Vincent Eriksson, Märta Olsson, 
Ingegerd Nilsson, Berit Persson, June Nilson-Ekelin, 
Barbro Enarsson, Signe Olsson, Britt Persson (bibliote-
karie) och Ingegerd Eriksson.

June Nilson-Ekelin
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Töcknet kring n Gull-Häming… Del 2
För att bättre förstå samman-
hanget i denna del av forsk-
ningen kring Hemming Abra-
hamsson är det en fördel om 
man först repeterar avsnittet i 
förra numret för nu börjar vi 
direkt där vi slutade.

Brevet.
Några veckor senare kom ett 
konvolut med brev och fotogra-
fier och frågor. Doris var verkli-
gen Hemmings barnbarn. Men 
hennes dåliga hjärta tillät inte 
att hon fortsatte kontakten, utan 
det var dottern Shirley som 
skrev. Hon berättade att alla 
var mycket upphetsade över 
att ha fått kontakt med hemlan-
det. Släktingar på Obergs-sidan 
hade varit över på 1930-talet 
och sökt men inte hittat något 
trots arkivhjälp. Shirley som 
själv forskat en del inom den 
närmaste släkten hade nu ringt 
runt till sina överraskade släk-
tingar och berättat om sin nya 
kontakt, som känt till samma 
äventyr, som hennes mormor 
Lisa, guldgrävarens dotter, 
hade berättat. Shirley hade hos 
en del släktingar fått lida spe, 
för att hon hade trott på ”en se-
nil gammal kvinnas fantasier”.

Hur  var det då med n Gull-
Häming och guldet? Det är för-
stås inte lätt att veta. Han for 
ju redan 1853. Men Shirley 
har fått fram att han reste till 
Kalifornien för att gräva guld. 
Det gick inte särskilt bra. Då 
for han vidare till Nya Zeeland 
och Australien och där gick 
det mycket bra. På en av re-
sorna led man skeppsbrott och 
bara 30 personer överlevde. De 
räddades över till andra fartyg 

i korgar som drogs med linor 
mellan båtarna. En gång blev 
de överfallna av sjörövare. När 
och var hade inte gått att få fram. 
Men det var kanske då ”kulan 
vän kring örstolan” som ”Pett-
ran” uttryckt det.  

Att Hemming rest till Amerika 
en andra gång bekräftades av 
Shirley. Han hade då kommit till 
Worthington, Minnesota och där 
nästan köpt en gård men ångrat 
sig i sista stund. Kanske hade han 
redan träffat Brita Persdotter då 
han varit hem, och kanske ville 
hon inte flytta till Amerika. Vem 
vet? Hemming reste i alla fall 
hem, gifte sig och blev bonde.

Hemming var då en välbärgad 
man och fungerade som en li-
ten bankir i Offerdal. Dottern 
Berta fick sig tillsänt en låda från 
Sverige med papper, som bland 
annat innehöll en mängd kvitton 
och lånehandlingar. Dessa visade 
att Hemming lånat ut både guld 
och pengar till folk i trakten. 

Pionjärliv.
Att Hemming höll på att köpa 
mark i Worthington var en in-
tressant uppgift. Detta måste 
ju ha skett senast 1871 för då 
kom han hem på hösten. Det 
betyder att Hemming inte bara 
var pionjär som emigrant från 
Offerdal utan också hörde till de 
allra första i Worthington. Plat-
sen började bebyggas 1871 då 
järnvägen kom. Några svenska 
rallare blev de första att ta ”ho-
mestead” där, d v s att av sta-
ten gratis erhålla 65 hektar 
mark. Full äganderätt fick man 
då man bott på gården i fem år. 
Med sådana villkor måste det 
ha varit något särskilt som drog 
Hemming tillbaka till Offerdal. 
 
Worthington kom att bli nå-
got av en offerdalskoloni. Av 
de 53 offerdalingar som med 
känd destination löste biljett 
före 1880 hade 40 Worthington 
i sydligaste Minnesota som mål. 
Hemming hade troligen beskri-
vit den bördiga jorden ute på 
prärien, och villkoren för att få 
bruka den. Hade han vetat hur 
det skulle bli där strax efter att 
han rest hem, hade han säkert 
varnat sina släktingar och vän-
ner i stället.

Enorma gräshoppsvärmar för-
störde nämligen åren 1873-
1877 all skörd. Prästen Frank 
Peterson berättar i ”Memorial 
Album 1873-1973”, som gavs 
ut av Svenska Baptistkyrkan i 
Worthington, att efter fem år 
utan skörd och inkomster var 
även kvinnornas kläder så slit-
na, att deras självrespekt för-
bjöd dem att visa sig offentligt. 
De kunde med andra ord inte 

Det är visst sant att han var guld-
grävare! Shirley, till höger, kon-
fronterar släkten.
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komma till kyrkan. En annan 
baptistpräst berättar i översätt-
ning så här: Svenskarna hade 
ingen erfarenhet av prärien men 
de antog dess utmaning. De voro 
alla mycket fattiga. Många bod-
de i hus av torv. De flesta använ-
de hö som bränsle. Det kostade 
inget och gav bra värme, men 
röken och lukten förpestade allt 
i huset. Snöstormarna på vintern 
varade i regel i tre dagar och var 
en dödlig fara, då drivorna ofta 
begravde husen.

Barn, barnbarn och barn-
barnsbarn.
Hemmings och Britas barn  kom 
över till USA kring sekelskif-
tet. Berta, Per och Lisa gifte 
sig medan Abraham förblev 
ogift och flyttade hem till Lisa 
och hennes man och blev en 
hela släktens onkel, snäll som 
han var. Lisa, hon som brev-
växlade med sin skolkamrat i 
Grötom, gifte sig med Magnus 
Oberg, som förstås hetat Öberg i 
Sverige, men innan dess Rask. 
Fadern var enligt kyrkboken 
hästjägaren Harald Rask på 
Frösön. Mer vet jag inte än, men 
han förefaller kunna ha släk-
tingar i Jämtland.

Lisa och Magnus fick nio barn. 
Det har blivit 23 barnbarn och 51 
barnbarnsbarn och antalet bara 
växer. Ifall de skulle komma på 
besök någon gång, kan de tyvärr 
inte få se Gull-Hämings gård 
som den  en gång såg ut. Alla 
hus revs på 1920-talet. Emeller-
tid visar ett av alla de foton som 
Shirley skickat till mig för iden-
tifiering just deras gård, som den 
såg ut på den tiden. Lars Nord 
är bestämd på den punkten. Det 
var en imponerande mangårds-
byggnad Hemming lät uppföra, 

då han var i ”välmaktn”.
Mycket är ännu outrett, men 
töcknet börjar i alla fall skingras 
kring n Gull-Häming och hans 
familj.  Så skrev jag i maj 1997. 
Sedan dess har mycket hänt.

Personliga möten med guld-
grävarättlingarna.
Strax före påsk 1998 kom ett 
brev från Växjö. Det var Emi-
grantinstitutet, som meddelade 
sin vänförening att Icelandair 
skulle göra en premiärtur till 
Minneapolis till ett specialpris. 
Avresa från Arlanda på skärtors-
dagen. Jag ringde kusin Nils och 
efter några dagar for vi med våra 
hustrur Birgit och Berit. Mellan-
landning i Reykjavik, där röda 
mattan rullades ut. Men det var 
för statsministern, som också vil-
le åka med på premiärturen.

 Nuvarande ägaren Roger Bengtsson med son på källarbacken, 
som täcker grunden till ”Hämings” Här brukade ättlingarna fika.

I hyrbil for vi till Shirley och 
hennes familj. Alla som besökt 
svenskar i Amerika förstår ju 
vilket mottagande vi fick. För 
Shirley blev det ju något av en 
triumfresa till släktingar runt 
halva Minnesota. Hon kunde ju 
nu undanröja alla tvivel genom 
att presentera levande bevis för 
att mormor Lisa hade talat sant.

Den sista dagen ägnade vi åt 
Amerikan Swedish Institute och 
Kaffestugan. ASI är en mag-
nifik slottsliknande jättevilla, 
som byggdes av tidningskungen 
Swan J Turnblad. Han påbör-
jade bygget 1903, men det tog 
200 man fyra år att slutföra ver-
ket. Huset har 33 rum, central-
värme men ändå elva mycket 
vackra Rörstrands kakelugnar, 
entrehall, matsal och balsal i ek 
och mahogny. Turnblad bygg-
de framgångsrikt upp Svenska 
Amerikanska Posten till en upp-
laga på 40 000 ex innan han 
sålde den. Grannarna i det fina 
området där han köpt en tomt 
tyckte inte om att få dit en ”mur-
vel”, så han bosatte sig i ett hus 
tvärs över gatan, där han kunde 
se sitt livsverk utifrån. 
Turnblads hustru Christina var 

från Tångeråsen i Offerdal och 
var en av dessa offerdalingar, 
som kom i Hemmings kölvatten 
till Worthington. Makarna do-
nerade sitt hus till en stiftelse 
och det är idag ett centrum för 
svenskt kulturliv i Minnesota 
och registrerat som nationell 
kulturell sevärdhet.
”Kaffestugan”, där vistelsen av-
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slutades med en släktmiddag, 
låter inte så märkvärdigt, men 
är det. En matsal inne i det för-
sta Raddison-hotellet i världen. 
Grundaren av den globala ho-
tellkedjan, svensk-amerikanske 
Curtis Carlson, startade sin kar-
riär med kaffestugan.
 
Flera brev
Vi hann inte vara hemma många 
veckor förrän Lisas barnbarn 
började komma hit. De ville ju 
träffa släktingar, dels sådana vi 
hittat men de hade också fått bra 
hjälp på vårt förnämliga lands-
arkiv. Gården där Lisa hade växt 
upp, kyrkan, gravstenarna, för 
att inte tala om utsikten. De var 
ju själva uppväxta på den platta 
prärien.

1998 kom ett spännande brev 
från Shirley. Vi hade hört att 
Lisas och Berthas släkt som vi 
träffat hade haft dålig kontakt 
med Pers släkt, men nu hade 
en sonhustru hittat gamla brev, 
som hon misstänkte var skrivna 
på svenska. Det resulterade i att 
kopior på sju brev skrivna på 
svenska kom för översättning. 
Nils och jag slog våra kloka hu-
vuden ihop, och vad fann vi? 
Jo, vi hade fått en samling brev 
skrivna till och från guldgräva-
ren vi forskat kring. Men mest 
överaskande var att den han 
brevväxlat med var vår mor-
fars far och hans far i Stavre, 
Offerdal.

Breven var alla skrivna 1865-
1869. Det första var daterat: 
Offerdahl och Stafre den 14:de 
november 1865. Det börjar så 
här: Återigen har jag bekommit 
et rekommenderat bref från dig 
med anhållan svar derå; i förli-
den vinter fick jag efven ett ifrån 

dig det besvarade jag icke eme-
dan jag icke anser det mödan 
värt ty jag har så många gånger 
skrifvit till dig och mina bref 
icke träffat dig.

Anledningen till detta svarsbrev 
var att Hemming ville ha utrett 
vilka ekonomiska mellanhavan-
den han hade med diverse per-
soner hemma i Offerdal, både 
skulder och fordringar. Men 
Simon Abrahamsson passar ock-
så på att meddela vad som hänt 
i socknen.  ” I år är tredje svaga 
året. I år frös seden överallt. Din 
bror Abraham som köpt sig ett 
hemman västanvågen han lider 
nöd. Per, bror din, blef ute för 
kräfta i mun och dog däraf för 
två år sedan. Din syster Gertrud 
dog i barnsäng 3 år sedan.”
Sedan räknas en mängd männis-

Man kan fortfarande hitta amerikabrev på jämtländska gårdar. 
Här på ”Pettrans” gård i Bäcken. De var släkt med och grannar 
till Gull-Häming.
kor upp i olika byar i Offerdal 
som är döda ”jemte många an-
dra. Her har blifvit stor föränd-
ring, barn hafva dött i hundratal 
i en sjukdom som heter skjar-
lakansfeber, men detta må nu 
vara; det värsta är att her er brist 
på sed och brist på penningar så 
i år tror jag många får lida nöd. 
Her kommer att blifva god tid på 
gårdar så kommer du med peng-

ar och vill köpa ett hemman så 
får du säkert gott pris. Men om 
du kommer eller inte kommer 
glöm inte din broder Abram ty 
han lider nöd.”

Nästa brev är skrivet av 
Abraham Simonsson, vår mff  i 
Stavre 11 mars 1867. Han be-
svarar två brev till sin far, som 
avlidit 17 dec 1866, 59 år gam-
mal. Abraham skriver ett långt 
brev, utskrivet är det tre A4 si-
dor, där det står att han gärna 
tar på sig att vara sin fars efter-
trädare i ekonomiska spörsmål. 
Han har redan börjat: ”Dina 
brev anlende till Östersund i me-
dium af  februari månad, då fick 
jag anmaning från postkontoret 
att igenhämta dem och vexla 
din fempunding i Filialbanken 
i Östersund, hvarå ärhölls 85 

riksdaler.” Sedan följer en ut-
redning av fördelningen mellan 
syskonen. 40 riksdaler ligger 
kvar i Stafre till dess Hemming 
kommer med nya besked. Bro-
dern Abram hälsar och bedyrar 
sin oändliga tacksamhet för sina 
10 riksdaler.

Det första bevarade brevet skri-
vet av guldgrävaren själv är 
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daterat Maori Point 9 januari 
1868. I detta skriver han om hur 
glad han är att det fungerat med 
pengarna och nu vill han att hans 
innestående 40 pund skall delas 
lika mellan syskonen Abraham 
och Agnes, som också lider nöd. 
Han hoppas kunna skicka dem 
ytterligare fem pund vardera 
men han har hyrt arbetsfolk, 
som har dagspenning, men han 
har tydligen tagit på sig en en-
treprenad som han ska få betalt 
för om fyra veckor och vet inte 
om det blir någon förtjänst. Han 
har arbetat otroligt hårt i sex 
månader med en stor hammare 
i krutröken och svettats från sex 
på morgonen till sju eller åtta på 
kvällen. 

Sedan följer fem brev från 
Maori Point, som ligger på syd-
ön i Nya Zeeland. Hemming har 
tydligen mycket och hårt arbete. 
I ett brev skriver han: Skriv inte 
så långa brev! Om man befinner 
sig på andra sidan jordklotet, 
två månader bort, och skriver 

så, då måste man ha bråttom! 
Han skickar fem och tio pund 
varje gång. Han har hela tiden 
försökt att hindra sin bror att 
sälja skogen som nu har börjat 
få ett visst värde i takt med att 
förbindelserna sjöledes till både 
Norge och Sundsvall har byggts 
ut. Men nu ser han att han inte 
ska hinna hem för att stoppa af-
fären så han vill att Abraham 
i Stafre ska gå i borgen tills 
Hemming hinner hem. Han ser 
ljust på framtiden i Jämtland för 
nu ska det ju byggas järnväg.

Och  nu är han på väg! Nästa 
brev kommer från Melbourne 
skrivet i augusti 1869. Han hade 
tänkt åka med den stora ångbå-
ten, som tog posten till Europa 
via Egypten men han tyckte 
priset var för högt, 77 pund till 
England. Men han skickar två 
växlar på vardera 1000 pund. 
Och i september skriver han ett 
nytt brev från Melbourne. Nu 
har han hittat en annan båtlä-
genhet- ett ångfartyg som heter 

Somersetshine och har ett gott 
rykte. Han skriver återigen om 
två växlar på 1000 pund. Jag är 
inte säker på om det är samma 
växlar som han talat om tidi-
gare. Dessa skulle lösas in på 
en viss bank i London medan 
de som nämns i sista brevet 
skulle behållas i Stafre till dess 
Hemming kom hem. Antingen 
det är 2000 pund eller 4000 så är 
det en försvarlig massa pengar. 
Det räckte i alla fall till en gård.

Ju mer man vet, ju fler frågor 
dyker upp. Vilken brevväx-
ling skedde mellan 1853 och 
1865? Vad hände med de bre-
ven? Och visst är det märk-
ligt att brev skickade från Nya 
Zeeland till Offerdal dyker upp 
i  USA för att senare återbördas 
till adressatens barnbarnsbarn i 
Jämtland! 

Torsten Jonsson

Nya i styrelsen
Maud Tornving

Jag är född och 
uppväxt i 
Östersund. För-
utom några år i 
Stockholm i ett 
par omgångar 
har jag varit 
Östersund tro-

gen. Är sedan några år pensio-
när och har släktforskat i något 
år men inte kommit så långt 
ännu!
Är också engagerad i ett par an-
dra ideella föreningar bla som 
kassör. Och har fr.o.m årsmötet 
nu i april övertagit kassörsarbe-
tet i JLS.

Kurth Malmborg
Jag är född och uppvuxen i 
Brunflo och har återvänt till fä-
dernegården. Släktforskningen 
började jag med under 1970- och 
80-talet. Jag har jämtlandsanor
långt tillbaka i släkten - min 
farfar härstammar från Stu-
gusläkten sedan 1200-talet 
och min farmor från Hovd-
sjösläkten sedan 1400-talet.
Min mormor tillhörde Skan-
cke- och Drakesläkten och min 
morfar kom från Medelpad 
med anor från Västergötland.
Tiden går fort, jag har varit 
i USA och kom hem i förra 
veckan med ett nytt barnbarn 

10 veckor gammalt och det
andra barnbarnet 2 år gam-
malt,  bosatta i Colorado. 
Vi ses på kommande månads-
möten och i andra släktforskar-
sammanhang.
Trevlig sommar!

Sommartider på 
Landsarkivet i Östersund 
1 maj - 31 augusti

Måndag 12.00-15.00
Tisdag-torsdag 10.00-15.00
Fredag 10.00-13.00

Folkbokföringsenheten:
måndag – torsdag 13.00-15.00

Stängt midsommarafton.
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Gränsträffen 2010
Gränsträffen för släktforskarför-
eningarna i Norrland ägde rum 
i samband med Härnösands-
föreningens jubileum. Några av 
frågorna som diskuterades:
1.  Karl-Ingvar Ångström, vice 
ordförande i Förbundet och från 
vår region, presenterade den 
nuvarande förbundsstyrelsen 
och redogjorde i korthet hur 
man fördelat arbetsuppgifterna. 
Det finns f.n. två vakanser. För-
bundskassören har aviserat att 
han ej tänker ställa upp för om-
val 2011. Vi fick en kort redo-
görelse för förbundets ekonomi 
som är på väg att stabiliseras. 
Försäljningen av CD-skivor är 
en stor inkomstkälla. Framtida 
utgivning av CD-skivor är osä-
ker p.g.a. piratkopiering. Det 
finns funderingar på att införa 
betaltjänster som ersättning för 
CD-skivorna. Fördelen med 
CD-skivor är att det är lätt att ta 
dem med sig vid demonstratio-
ner och andra tillfällen – inget 
krav på tillgänglighet till Inter-
net. I samband med detta redo-
gjorde Urban Leijon för valbe-
redningens arbete och att man 
gärna vill ha tips på personer 
beredda att åta sig styrelseupp-
drag i Förbundet. 
Man vill gärna ha tips på förfat-
tare både till egenproducerade 

böcker och till artiklar i Släkt-
historiskt Forum.
Nästa handledning som kommer 
ut heter ”Fader okänd”. Skivan 
”Sveriges Dödbok 5” beräknas 
komma ut till hösten. Den täcker 
c:a 75%. Gravstensinventering-
en har pågått under mer än 30 år. 
Materialet ligger samlat i 30 – 
40 kartonger i ett förråd. Nu har 
man börjat ”gräva” i materialet 
för att se om det går att ”Göra 
något av det”.
2. Föreningarna beslutade att 
inte ha någon gemensam mon-
ter vid Släktforskardagarna i 
Örebro.
3. Hur ska man förnya fören-
ingarnas verksamhet? På denna 
fråga fanns det minst lika många 
svar som det fanns föreningar. 
Öppet-hus dagar, samarbete 
med skolor och hembygdsför-
eningar samt visa upp sig på 
olika marknader var exempel 
som diskuterades. De flesta 
föreningar har med varierande 
framgång prövat flera olika va-
rianter. Medlemstidningen är en 
viktig kontaktlänk mellan för-
eningen och medlemmarna. En 
del föreningar har börjat med 
pdf-tidning. Papperstidning 
föredras av de flesta medlem-
mar. Antalet släktforskare har 
ej minskat, men många väljer 

att ej vara med i någon fören-
ing. Trenden är tydligen att de 
större föreningarna har svårare 
att behålla medlemmar och att 
rekrytera nya än vad de mindre 
föreningarna har. Många väljer 
att vara med i bara en förening 
som t.ex. Dis-Mitt framför att 
vara med i både lokalföreningen 
och t.ex. DIS-Mitt. Vi ska inte 
se det som vi konkurrerar med 
varandra utan vi ska samarbeta 
för att nå så många släktforskare 
som möjligt tillsammans.
4. Hur komma längre än kyrk-
böckerna? Landsarkiven skulle 
kunna driva fler utbildningar. 
Ett annat förslag var att Förbun-
det i samarbete med SVAR tar 
fram olika utbildningspaket som 
föreningarna sedan kan köpa. 
Kyrkböckerna är bara liten del 
av det som finns i arkiven. Om 
forskarna lär sig att söka i an-
dra handlingar än kyrkböckerna 
kommer besöken på arkiven att 
öka. Hur ska vi samarbeta med 
landsarkiven och andra stora ar-
kiv i Norrland? Frågan diskute-
rades. Det görs lite olika på oli-
ka platser. Vi ska tipsa varandra 
mer om förslag på aktiviteter.
5. Nästa gränsträff blir i början 
av 2011.

Kerstin Ellert

JLS-Nytt i digitalt format
På årsmötet beslutades att medlemmarna istället för papperstidning skall kunna få 
JLS-Nytt i digitalt format. Anledningen till detta är att spara in på tryckkostnad och 
porto för varje utskick av tidningen. De som önskar JLS-Nytt i pappersform kommer 
även i fortsättningen att få detta. 

Om du vill ha JLS-Nytt i digitalt format kontakta Maud Tornving, 
via e-post: tornving@telia.com



JLS-Nytt 2010 - 2

11

JLS Program 2010
Aktiviteter i JLS-lokalen Samuel Permans gata 37 

Om inte annat anges 

Tid Aktivitet Värd/Ansvarig
Forskarkväll*
Onsdag 2 juni 
Kl 18.30

Utvärdering av genomförda program.
Var med och ge förslag till program för 
kommande träffar!

Programgruppen

Stadsvandring
Onsdag 16 juni
Kl 13.00 - 16.30

Stadsvandring ”Idas dagbok”.
Samling vid Landsarkivet.
Se annons sidan 3. Artikel sidan 12

Wido Lith

Kurs/konferens
Fredag - Söndag
13 - 15 augusti

Jämt-Trönderska historiedagarna i 
Melhus, Norge. Mer information och
anmälan se medskickad inbjudan.

Utflykt
Tisdag 17 augusti
Kl 17.00

Utflykt till Örjan Bertilsson.
För att titta på hans Jämtlandsskåp och 
fika i gröngräset. Ta med något att sitta på. 
Samling i Namn 255.
Anmälan till Wido Lith för samåkning, 
063 - 51 37 19.

Urban Leijon

Forskarkväll*
Onsdag 1 september
Kl 18.30

Att välja släktforskarprogram del 1:
DIS Mitt informerar Disgen, Holger, och 
Min Släkt (ev Reunion).

Jan Berglund
Bodil Orremo
Bo Svartholm

Forskardag
Lördag 4 september
Kl 12.00

Att välja släktforskarprogram del 2:
Praktisk demonstration av programmen.

Jan Berglund
Bodil Orremo
Bo Svartholm

Månadsmöte
Lördag 11 september
Kl 12.00

Program meddelas senare. Ordinarie värdar

Landsarkivet
Torsdag 16 september

Anna-Lena Hultman: Emigration till 
USA.  
Samarrangemang med Landsarkivet.
Tid och plats: se Landsarkivets program.
Se JLS-Nytt  nr. 1/2010.

Kerstin Ellert

Forskarkväll*
Onsdag 22 september
Kl 18.30

Laurent Monpouet informerar om 
släktforskarsidan GeneaNet. 
Se JLS-Nytt nr. 4/2009. 

Kerstin Ellert

Jamtli
Söndag 26 september
Kl 11.00 - 16.00

JLS medverkar på Jamtlidagen. Britta Brännström

*Lokalen öppen för egen forskning från kl. 18.00
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BAvsändare:
 JLS
 c/o Maud Tornving 
 Nyponvägen 21
 831 62 Östersund

Idas dagbok 1905

Ida Larssons dagbok finns i fa-
miljens arkiv på Landsarkivet i 
Östersund.
Året är 1905. Det är januari och 
medelklassflickan Ida Larsson 
från Östersund är tolv år. I hen-
nes dagbok myllrar det av kom-
pisar och roligheter.

Utdrag ur dagboken:
”Onsdagen d. 4 Januari
Kl. 11 kom Ingrid och hämtade 
mig för att gå på skridskoba-
nan. Då gick vi och hämtade 
Betty Carlson. Och så gick vi 
på skridskobanan. Där var vi 
ända till kl. 1. Då gick Ingrid 
hem, men jag o Betty gick hem 
till henne. Där var jag till kl. 3. 
Då gick jag hem. På aftonen 
kom Betty till mig. När hon sett 
mina julklappar drack vi kaffe. 

Vandring i Östersund den 16 juni kl 13.00

Sedan åt vi äpplen och nötter. 
Därpå lekte vi en lång stund och 
hade roligt.”

Ida Margareta Larsson föd-
des i Östersund i november 
1892. Modern hette Kristina 
Larsson och dog redan 1908. 

Fadern hette Per Larsson och 
var möbelsnickare som också 
drev begravningsbyrå i Öster-
sund. Möbelsnickeriet och be-
gravningsbyrån låg på under-
våningen och familjens bostad 
på övervåningen. Ida hade sex 
syskon: storasyster Karin och 
fem småsystrar. Hon utbildade 
sig till lärare och arbetade på 
skolor i bland annat Östersund, 
Hammerdal och Mattmar. 1921 
gifte hon sig med Per Hällhof 
som hon senare fick två barn 
med. Ida gick bort 1979, efter 
att ha levt som änka i tio år.
På vandringen i får vi följa med 
Ida till många intressanta platser 
och fundera över hur det såg ut 
i Östersund 1905 när Ida skrev 
dagboken.

Välkommen till
Släktforskardagarna

27-29 augusti
För mer informtion se

http://www.sfd2010.se/


