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Kerstin Ellert

Nu har våren kommit, fåglarna hörs sjunga och blommorna har börjat växa. Ofta medför det en 
nedgång i släktforskningen så här års för alla vill hellre vistas utomhus.
   Ta chansen att prata släkt när du träffar dina släktingar och bekanta under sommaren. Visa upp vad 
du gjort sedan sist. De blir ofta imponerade och har många frågor. Du kan lätt svara och sedan kan du 
ställa frågor tillbaka. Kanske finner du något nytt.
   I början av sommaren kommer vi att göra en utflykt till Linnéaholmen i Ytterån.  Linnéaholmen har 
en lång historia och har ägts av många olika personer/föreningar. Utflykten blir på Mors dag, vilket 
passar bra för Vita bandet drev det som semesterhem för trötta husmödrar från 1935 till slutet av 60-
talet. 
   Vill du göra en utflykt till Karlstad i augusti? Passa på när det är årets släktforskardagar med många 
bra föredrag, utställningar och försäljning av ”släktforskarmåsten”. Det blir nog lika intressant som 
vanligt. JLS hade ju släktforskardagarna 2004 i Östersund och vi vet hur mycket jobb det är att ordna 
intressanta aktiviteter i tre dagar för 6000 personer.
   I augusti inbjuder vi till Jämt-Trønderska historiedagarna i Norge. Temat i år utgår från 1814 när 
Sverige och Norge blev ett land. Vi delade sedan på oss 1905 fredligt, men det var bara ett hårmån 
från ett inbördeskrig. Anmäl dig till konferensen, lyssna på många bra föredrag och träffa trevliga 
norska och svenska släktforskare och lokalhistoriker. JLS är en av sex föreningar (tre svenska och tre 
norska) som ordnar historiedagarna vartannat år i Sverige och vartannat år i Norge.
   Höstens verksamhet börjar sedan med en utflykt till Sundsjöbygden.
   Kallelse till extra årsmöte för att fastställa nya stadgarna.
Eftersom vi beslutade om nya stadgar på årsmötet måste vi ha ett extra möte för att fastsälla dem. 
Det blir ett kort extra möte i samband med första medlemsmötet i höst den 9 september. I de nya 
stadgarna kommer det att behövas bara ett möte för att ändra dem. Härmed kallas du till det extra 
mötet för att fastställa stadgarna. 
   Till dig som ännu inte betalat medlemsavgiften. Kom ihåg att göra det snarast för annars stryks du 
som medlem och får inte längre JLS-nytt och inbjudan till medlemsmötena och utflykterna. 

Ordföranden har ordet

FRÅGA Nr 561 från Efterlysningar på vår 
hemsida www.genealogi.se/jamtland

 Jag håller på att reda ut en till Jämtland in-
flyttad släkt. Jag har följt familjen från Öst-
ergötland fram till 1854. Jag har följt famil-
jen bakåt i Berg, Brunflo och Östersund till 
1859. Jag skulle så gärna vilja knyta ihop 
säcken och finna dem de fem år som saknas. 
  Arbetaren Anders Olofsson är född 6/11 1817 
i Västra Steneby i Östergötland. Han gifter sig 
1851 med Anna Judit Kilberg, född 30/11 1832 
i Skeppsås i Östergötland. Hon har i vissa läng-
der även kallats Persdotter/Pettersson/Anders-
dotter. De får sonen Per Johan 1852 i Skeppsås. 
Flyttar till Västerlösa och därifrån enligt flytt-
längden till Fornåsa. I Fornåsa noteras sonen 
Karl August som född 1854 men familjen finns 
inte i någon husförhörslängd i Fornåsa. Dot-
tern  Märta Josefina föds i Östersund 20/4 1859 
och familjen finns då i Östersund A1:7, sidan 

71. Där finns även en dotter Lina (Karolina) född 
1856 vars födelseort är okänd. Hon dör 1860. Ny 
dotter, Christina Carolina föds i Östersund 26/8 
1861. Fadern Anders Olofsson dör 25/3 1863 av 
slag. Sedan har jag hela historien fram till nutid. 
   I A1:7 finns ingen notering när man kom in 
till Östersund eller varifrån, men det måste ha 
skett mellan 1854 och 1859. Jag har inte tillgång 
till flyttlängder för de åren. Notisen om Anders 
Olofsson i dödboken ger ingen information. Kän-
ner någon läsare av denna spalt till familjen eller 
kan någon ge mig tips på hur jag ska kunna täppa 
till denna förargliga lucka. Varför flyttade en en-
kel arbetare från Östergötland till Östersund vid 
den här tiden? Hände något speciellt som drog 
folk till trakten? Tacksam för alla de tips jag kan 
få och delar gärna med mig av den sentida histo-
rien om någon har egna kopplingar till familjen. 
 
Stenåke Petersson  Ev. svar skickas vidare av re-
daktören (jamrotter@gmail.com).
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När den snälle prästen råkade döda sex stökiga samer
Forts på artikeln från sid 14 i föregående nummer. Beträffande dåtida attityden till samerna, se det samma.
   De båda skyttarna hämtade sina byten fram till brasan för att se hur kulorna tagit. Per hade skjutit 
sin fågel mitt i ’vita pricken”. – ”De va e bra skott”, menade Håka - ett erkännande som Per kände 
sig stolt över. Men vad skall man då säga om Håkas skott? Han hade, ehuru det ej ännu rådde full 
dager, fällt sin fågel med kulan mitt i huvudet. ”Dä kunde lätt ha blivit en bom för Håka”, tyckte Per 
småleende då han beskådade mästerskottet.  ”Jo nå kunde de ha bleve dä, men je skjut alltin fåglan 
genom huve je”, inföll den andre trovärdigt. Je säl dom i Solett (Sollefteå) , å herrskapet vill et  köpe 
trasige tuppar”, tillade han. Det var nu skjutljust och lugnet hade återvänt i natur, efter de två skarpa 
skotten som stört friden. Håka föreslog att de skulle gå åstad och leta upp flera tjädrar, något som Per 
instämde i. Jakten var för morgonen avslutad och de båda männen måste återvända till hemmen innan 
skaren tinade upp snön.
”På söndag skall je söka upp koja hans ve *landmära*”, sa Håka vid avskedet.  ”Kanske han se’n vill 
följa mä hem te Stensjölanne å äta medda?”
 Per tackade för den vänliga inbjudan och skulle visst komma med till Håkas nybygge. Därpå skiljdes 
männen och gingo på skidor åt var sitt håll.
  På söndagsmorgonen kom enligt avtal Håka på skidor till Pers koja. Håka var iförd sin bästa stass 
av ljusgrå vadmal, på fötterna hade han tjocksulade becksömskor och på huvudet bar han en mössa 
av utterskinn.
  Mötet mellan de två männen blev hjärtligt och Håka bads stiga in i den enkla kojan. Visserligen 
var Håka van att tillbringa nätter i enkla skogskojor, men han kände sig likaväl lite beklämd över 
att finna att en andlig man vistades i en så tarvlig bostad. Något hinder mötte ju inte, att prästen 
istället slagit sig ned i en folkrik by, inom det främmande rikets gränser. Han var lika trygg där som 
i ödemarken, och de jämtländska (norska) myndigheternas makt ej sträckte sig över gränsen. Men 
Stor-Per föredrog ödemarken, måhända som en botgörelse för det svåra brott han begått.

  Det är en gammal nordisk sedvänja att en besökande vän alltid skall ha någon välfägnad, innan 
han lämnar stället. Värden i kojan hyllade denna goda sed och bjöd på - ripor. Snart finna vi Per och 
hans gäst sittande på träkubbar invid elden, uppfångande ur grytan, det ena stycket efter det andra av 
läckerheterna. Efter måltiden stego männen på skidorna och satte kurs på Stensjölandet.
   Det blev helt naturligt en högtid för vår flykting att plötsligt befinna sig bland människor. Allt vid 
gården var pyntat och fint. Den låga farstubrons utsida var klädd med färskt granris och familjens 
medlemmar voro på bästa sätt uppiffade. Mor själv var en liten kvinna, fryntlig och trevlig. Hon neg 
djupt och välkomnade prästen. De båda döttrarna nego även de och sågo blyga ut.
  Håkas stuga, grå och oansenlig, var indelad i ett stort kök och en liten kammare. Kring de nakna 
väggarna löpte flera sängar som dagtid utnyttjades som sittbänkar. Bästa ”möbeln” i bostaden var 
den stora vitlimmade spiseln, kring vilken gårdens folk, under de mörka timmarna sutto sysslande 
med varjehanda ting. Ljus och värme erhölls av ved från tjärstubbar och torrfuror.  Per slog sig ned 
vid den värmande brasan, samspråkande om varjehanda, medan husmodern lade sista handen vid 
middagen.
Av allt som värden på det enkla nybygget talade med sin gäst om, framgick huruledes den ensamme 
skogsbon med familj kunde slå sig fram under de tillsynes hårda livsbetingelserna.
  Nu tillkännagav husmodern att middagen väntade och bjöd pastorn att smaka på välfägnaden.  Hur 
svåra förhållandena än kunde vara i fråga om mat, nog befanns sådan hos skogsbygdens folk, som 
håller husdjur och traktens vilda till fångst.
  l detta enkla nybyggarhem, djupt inne i norrlandsskogarna, serverades en måltid, som i all sin 
enkelhet, var av utsökt slag.  Det tunna knäckebrödet, med ingredienser av messmör och mjölk, 
var av hög kvalité, gammelosten med sin ampra smak var en delikatess liksom den torra fårbogen. 
Då fåren på senhösten tas hem från skogsbetet, har dess kött av en mängd örter som ingått i födan, 
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bibringats en högst angenäm smak av vilt. Kom så härtill torkade tjäderbröst och helkokt öring, 
så kan ej sägas annat, än att husmodern har hedrat sin gäst. Servisen vid måltiden var som man 
kan förstå av trä, från koppar och fat, till skedar och gafflar.  Det var redan skymning, när Stor-Per 
anträdde sin hemfärd till Prästmon.
  Inom kort var sommaren kommen och allt i naturen, som slumrat under vintern, vaknade till liv. För 
var dag trädde nya medlemmar av Florans rike fram, och även myrarna började grönska av starr och 
fräkne.  Midsommaren stod för dörren och Per beslöt göra trevligt i sitt enkla hem.  Han vandrade 
till ”Gräslanna” invid riksgränsen, där mjödmilla och myske frodas och han tog en ansenlig börda 
av dessa. Fullt utvecklade doftande dessa örter friskt och blev ett bra underlag för den enkla bädden 
i kojan.  Vidare rensades och pyntades det på bästa sätt runt den lilla kojan.

Prästen Stor-Per får upprättelse.

 Så kom midsommardagen, varm och strålande och Per satt på en stubbe invid kojan och njöt av 
tillvaron. Till sin överraskning hörde han människoröster söderifrån. En liten, föga trampad stig, 
slingrar sig ännu idag över berg, dalar och bäckar fram från Ragunda kyrkby till Prästflon, och på 
den tycktes de vandrande komma. Sorlet av människoröster kom allt närmare och snart dök det fram 
en hop av helgdagsklädda män och kvinnor ur snåren. l täten gick den gamle vännen Hemming och 
alla styrde de kurs rakt emot Per. Han kände dem väl allesamman, eftersom de hade sina hem i byarna 
runt Ragunda kyrka.  Som tidigare själasörjare för dem alla, hälsade han dem hjärtligt välkomna 
till sin koja. Det var med glädje han hörde att det var ett bröllopsfölje som kom.  Hemming bad 
på brudparets vägnar att Per skulle viga dem samman. Vidare tillade han att alla för tillställningen 
nödvändiga attribut, handbok samt krage för vigselförrättningen tagits med från prästgården. Efter 
prästens bifall skedde vigseln varefter själva bröllopsfesten kunde börja. Ett tält sattes upp i all 
hast och godsaker plockades fram ur näverkontarna och på den nyss så ensliga platsen följde nu ett 
stort gästabud. Allt gick sin gilla gång och fram på morgonsidan vandrade bröllopsskaran åter över 
riksgränsen och återvände till sina hem. Prästflon kunde återgå till att bli en lugnare vildmark.

   Under de sju år Per bodde därborta vid flon fick han ofta besök av folk som önskade viga sig. Härifrån 
härleder sig, att myren öster om Prästflon, på offentliga kartor även fått namnet Bröllopsmyren.

   Vi skall ej längre följa enslingen vid Prästflon under hans sjuåriga ödemarksliv.
  Den trogne Hemming hade under tiden lämnat Ragunda och flyttat till Ytterhogdal i norra 
Hälsingland. Där hade han ingått gifte och blivit en ansedd bonde. Att han hade sin forna husbonde 
fortfarande i åtanke framgår av följande rader.   En sommardag det sjunde året satt Stor-Per utanför 
sin koja. Bäst som det var kom tre män gående på stigen från Ragundahållet och styrde stegen mot 
Pers koja. Bland dem igenkände han till sin glädje sin vän Hemming. Alla tre voro helgklädda och 
sågo högtidliga ut. Dock anade han av den forne tjänarens uppsyn, att det var något glädjande han 
hade att komma med.
  Sedan Hemming föreställt sina medföljare såsom kyrkvärdar i Ytterhogdal tog den ene fram ett 
dokument med sigill som han överlämnade till Stor-Per.  Dokumentet innehöll ett tillkännagivande, 
att Peder Mikaeli från Rafunde af Ytterhogdals församling, blivit kallad till dess kyrkoherde, och 
detta beslut var stadfäst av ärkebiskopen i Uppsala. 
  Man kan lätt förstå vilken överväldigande verkan detta budskap fick på den tidigare fredlöse prästen, 
som för sitt överilande brott, nödgades tillbringa sju år av sitt liv i vildmarken vid Prästflon.

  Det var år 1608 Stor-Per tillträdde kyrkoherdeämbetet i Ytterhogdal och där verkade han till år 
1638.
  Ännu idag, då skogsbon från Stensjölandet följer någon främling som vägvisare på den lilla stigen 
till Ragundabygden, pekar han vid Prästflon på platsen för den enkla kojan och säger: - ”Här bodde 
prästmannen Stor-Per i sju långa år”. 

Som vi skrev i förra nummret så inskickades denna artikel av vår medlem Bengt Brügge som också 
redigerat artikeln.
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Anette talade om att hennes farmor Rut Isakssons 
mamma hette Kristina Isaksson och hennes pappa Isak 
Olofsson och han var bosatt i Öratjärndalen. Isak var 
bror med Anders Olofsson f. 1829 i Bröckling och han 
emigrerade med sin hustru Maria Olava Esbjörnsdotter 
och tre barn till Amerika 1873. Deras dotter Anna 
Regina f. 1867 gifte sig 1888 med Andrew Dahlin 
f. 1857 som hade utvandrat från Östersund till Seattle 
i  Amerika 1881 för att sedan åka till Baku 1891. I 
Baku fick Anna och Andrew en dotter Ebba Dahlin 
f.1896 och när Ebba var ca 7 år flyttade de tillbaka 
till Seattle. Ebba Dahlin läste historia vid Universitetet 
och hade en Phil. D på Stanford Universitetet. En av 
hennes böcker ”French and German public opinion on 
war 1914-1918”.

JLS-Nytt har gjort en notering om Kristina Hansson- 
Dalin som utvandrade till Baku 1880 och Andrew 
Dahlin på kortet kan vara en bror till Kristina tror 
Anette Edström.

Östersundsflickan Kristina Dalin kom till Baku som 
”hushållerska” hos Karl Qvarnström och blev senare 
fru Qvarnström. I Baku arbetade Karl Qvarnström 
bland annat för Nobels verkstäder. En spännande 
läsning om dessa två går att hitta i berättelsen om 
”Bröderna Qvarnström från Stavnäs i Värmland” som 
finns på nätet. 

Jag vill varmt tacka Anette Edström för informationen 
om kortet och med tanke på kopplingen till Republiken 
Jämtland finns det kanske flera släktforskare och 
lokalhistoriker som känner till mer om dessa personer. 
Det är fantastiskt hur jämtarna har utvandrat och bosatt 
sig i andra länder samt bidragit till utvecklingen i sina 
tillfälliga och nya hemländer. 

Lennart Bäckström, Gävle
lennartbackstrom@gmail.com
http://oratjarndalen.se

Kortet från Baku i JLS-Nytt nr 135, dvs nr 4, 2013.

Anette Edström, med ursprung från Jämtland och nu boende i Stockholm, fick del av 
informationen i JLS-Nytt nr 135 om kortet från Baku. Anette tror att de på kortet är 
Anna Regina Olofsson, Andrew Dahlin och Ebba Dahlin.

I PDF-häftet ”Bröderna Qvarnström 
från Stavnäs i Värmland Adolf 
Petter, Johan August, Karl Emil 
och Alfred” som skrivits av Göran 
Eriksson, 2009-2010. kan du läsa 
om vad som hände i Baku i Ryssland 
samt omi Vaplan i Jämtland. Sök 
på Internet efter häftet!
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Ur Rötter,  Anbytarforum » Källor » CD/DVD-skivor » Jämtland/Härjedalen-CD?

Inlägg av Karl Göran Erikson

Postat söndagen 22 januari 2006 – 15:15      

CD-register är både på gott och ont. Den huvudsakliga och goda sidan är att att en enorm 
mängd data kan snabbt genomsökas. Tidsvinst och möjligheten att hitta ”nålen i höstacken” 
alltså. Den dåliga sidan är man kan förledas tro att ”allt” finns registrerat. På sätt och vis är 
det så, men ändå inte.  

När CDn Ministerialregister - Jämtlands län utkom 2004 var den emotsedd av många, inklusive 
mig själv. Den har sedan dess varit ett mycket bra arbetsredskap. För att den ska fungera 
tillfredsställande, måste man emellertid känna till vilka uppgifter som kan återfinnas där och 
inte. Det sista nog så viktigt. Eftersom jag själv arbetat med registrering av födda, är jag mest 
förtrogen med de problem som kan uppstå i det sammanhanget. Därför koncentrerar jag mig 
på den delen.  

Vad innehåller då CDn och vad saknas? Jag vill framhålla att det mesta av det som inte finns, 
kan hänföras till förstörda och förkomna kyrkböcker. För 1700-talet skulle jag uppskatta att 
upp till 10% av alla födda av den orsaken saknas. På skivan finns beskrivet vilka församlingar 
och tidsperioder uppgifterna om födda och döpta omfattar. Luckor för tre församlingar anges 
- Endast större luckor har redovisats - men beskrivningen är bristfällig och bör förbättras. 
För Sveg anges en lucka 1643-1730. Luckan är större än så, eftersom det inte finns någon 
födelsebok igen förrän 1860. För följande församlingar (med angivna tidsperioder) finns också 
större luckor:  
 
Bodsjö (1689-1875) Lucka: 1741-1750 och 1788-1798.  
Fors (1689-1875) Lucka: 1719-1725.  
Hackås (1703-1875) Lucka: 1707-1744, 1754-1757 och 1764-1813.  
Lit (1694-1875) Lucka: 1727-1738.  
Lockne (1781-1875) Födelseboken börjar först 1809.  
Norderö (1692-1875) Lucka: 1726-1746.  
Näs (1704-1875) Lucka: 1779-1808.  
Ragunda (1738-1875) Födelseboken börjar först 1818.  
Storsjö (1750-1875) Lucka: 1776-1807 [efter 1776 finns 1781-1804 ett dussintal Storsjöbor 
införda i grannförsamlingarna, där de döpts].  
 
Utöver detta finns brister i kyrkobokföringen, d.v.s. försumliga präster. Enstaka missar finns 
i de flesta församlingar, men några är mer drabbade än andra. Det gäller (med ungefärliga 
perioder):  
Berg: 1720-1730  
Fors: 1725-1740  
Näskott: 1800-1810  
Rödön: 1700-1710.  
I hela Sunne pastorat (innefattande framför allt annexförsamlingarna Marby och Norderö) 
saknas ett flertal födda under 1800-talets första hälft. Närmare omfattning och tidsprecisering 
skulle här kunna göras, men det fordrar forskning i framförallt husförhörslängder. 

I Västjämland (Undersåkers pastorat) förekommer missar under tiden omkring 1820-1850, 
men utbredningen har jag ännu inte riktigt kläm på.  
 

Om Jämtlands Ministerialskiva
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En kommentar från CDn finner jag mindre genomtänkt: Uppgifter om dödfödda barn saknas 
ofta i källorna och därmed också i registret. Denna självklarhet gäller ju inte bara dödfödda. 
Finns de inte i kyrkboken, kan man givetvis inte registrera dem. Vad man har velat säga här är 
inte lätt att sia om, men att väldigt många dödfödda i födelseböckerna är förbisedda i registret 
är klart. I kortregistrets begynnelse, när varje uppgift skulle maskinskrivas på icke förtryckta 
kort, kan jag tänka mig att man rationaliserade bort de dödfödda i hög grad.  
 
Sedan finns ett mindre antal personer som inte kan påträffas eller är svårsökta i registret. 
Barnets eller föräldrarnas namn kan vara felskrivna/omkastade i källmaterialet. Den som 
kartlägger hela befolkningen i vissa bestämda områden upptäcker oftast dessa misstag, men 
för många andra förblir de dolda.  
T.ex. den som med CD-skivans hjälp söker efter Anna Jonsdotters (1739-1826) i Alsen 
ursprung, kanske inte hittar henne eftersom hennes far felaktigt uppges som Ol. Svedberg i 
födelsenotisen.  
 
Slutligen. Det antal födda, vars namn man inte lyckats tolka eller feltolkat är få. 
Digitaliseringen har dock medfört missar av teknisk art. Söker man t.ex. på födda i Alanäs, 
men med Alsens kyrkoarkiv som källa, får man upp 19 poster på skärmen. Söker man på Näs 
kyrkoarkiv får man även med alla födda i Näskott.

Kompletterande inlägg av Karl Göran Eriksson i samma forum:

Postat tisdagen 16 december 2008 - 22:38      

Flera som använder/använt Ministerial-CDn önskar nog att sökhandledningen hade varit mer 
omfattande och precis. T.ex. när man söker i namnnormerat läge hade det ju varit bra att få 
information om hur man har normerat. Att namnet Gölin är normerat till Gudlög må ju vara lite 
märkligt, eftersom den namnformen saknar belägg i kyrkböckerna.  
 
Nåväl, efter praktik kommer man ju då och då till en och annan insikt.  
En är att det är möjligt att söka inom exakta tidsintervaller. Om man i variabeln ”Datum:” 
skriver 1795..1805, så begränsas det sökta inom dessa år.  
 
Misslyckas man med att hitta en vigsel åren 1733-1748, kan man ha bättre tur genom att 
begränsa sökningen till Jämtlands läns länsstyrelses landskontors arkiv men då utelämna 
brudens namn.  
Här är också möjligt att hitta kompletterande upplysningar. T.ex. vigdes i Oviken 27/10 
1734 Jon Nilsson med Brita Larsdotter i Namn. Något ursprung för Jon uppges inte, men i 
landskontorets arkiv anges han vara från Näset [=Matnäset] i Myssjö.  
 
Det händer att jag använder födelseregisterdelen för att leta efter personer som inte finns med 
där. Hur kan det vara möjligt? Jo, om man i en familj saknar ursprunget till en av makarna, 
kan vi ofta genom barnens dopnamn göra oss en hypotes om vad dennes/dennas föräldrar 
kan ha hetat. Bär personen ifråga ett patronymikon känner vi förstås redan faderns förnamn. 
Sedan gör man sökning på enbart förnamn - fadersnamnet och det tänkta modersnamnet. 
Naturligtvis sker det inom en lämplig tidsram (högst plus/minus 10 år) som utgår från den 
eftersökta personens födelseår. Om sökningen resulterar i fler än en familj, är det lämpligt att 
först undersöka den som bor närmast och därefter gå mot periferin.  
Jag har fått åtskilliga napp med den här metoden och påträffat personer som inte finns 
i födelseböckerna, men väl i husförhörslängderna. Särskilt i de socknar som haft mindre 
noggranna präster.

CD-skivan Ministerialregister - Jämtlands län går att få tag på via Riksarkivets postorder-
försäljning (450 kr) liksom skivan Bouppteckningsregister - Jämtlands län (200 kr).
Tidigare har försäljning skett hos Landsarkivet i Östersund men lagret är där slut. Vad gäller 
sökning i bouppteckningsregister så kan det även ske via Riksarkivets hemsidas specialsök 
för just Jämtlands län (och 9 andra län).
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Jämt-trønderske historiedagar 2014-08-08--10
Sund folkehøgskole i Inderøy, Norge 

Tema denne gong er lokalsamfunnsutvikling frå tidlig 1800-tal. Vi ser på den lokal- og regionalpolitiske utviklinga før/
etter 1814, den organisatoriske utviklinga i bondesamfunnet på tidlig 1800-tal, etableringa av Jämtland som eige len 
frå 1810 og den regionale identiteten.

                   Samling fredag kväll
Kl. 17.30          Registrering och inkvartering 
Kl. 18.00 Välkommen till Sund och Inderøy, kort orientering och visning av folkehögskolan
Kl. 19.00          Kvällsmat med varmrätt
                    Lördag 
Kl. 8.00           Frukost 
Kl. 9.00 Inledning
 Aud Mikkelsen Tretvik: Materielle rammer for dagligliv og politisk aktivitet på 

tidlig1800-tal
Trond Bjerkås: Politisk deltakelse før og etter 1814 med fokus på Trøndelag
Jakob Maliks: Regionene i Norge før og etter 1814, fra formell autonomi
 til uformell demokratisk-politisk norm

Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00  Sven Olofsson: En gränslös samvaro - det tidiga 1800-talets Levangermark-
 nad från ett mikroperspektiv
 Oddbjørn Nordset: Samvirke mellom bønder
Kl.15.00 Eftermiddagskaffe
Kl.15.30 Roald Veimo: titel ej klart
Kl.19.00           Middag och programmet ”Västmannen” med Arnulf Haga
                    Söndag 
Kl. 8.00            Frukost 
Kl. 9-12 Eskil Renström: Olaus - ett exempel på ekonomisk och social framgång i
 Jämtland under 1800-talets första hälft

Per Fransson: Landskapet som lärobok: regionalitet och medborgarfostran i
Jämtland kring sekelskiftet 1900
Diskussion och avslutning

Kl. 12.00          Lunch 
Kl. 13.00          Ekskursjon på Inderøya
Kl. 15.00           Hemresa

Priser:
Per person i dubbelrum: NOK 1350
Per person i enkelrum:  NOK 1540
I dessa priser ingår övernattning från fredag till söndag och alla måltider.
Alla måltider utan övernattning och frukost: NOK 720
Deltagarna betalar själva resan till konferensen.

Anmälan senast 26 juni:
Anmälan och betalning senast 26. juni till pamelding@jamttrond.org  
Betalning till kontonr. 4355.14.40428 (Norge) el. plusgiro 47 97 17-1 (Sverige).
Anmälan är bindande. Vid avanmälan före 10 juli blir deltagaravgiften minus omkostnader på NOK 200 betalad 
tillbaka. 

Programkomitéen
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Välkomna till Karlstad!

Värmlands Släktforskarförening hälsar välkommen till Karlstad och Släktforskardagarna 
30 - 31 augusti 2014. Mässan, som anordnas i Karlstad Congress Culture Centre, har temat 
“Migration - dåtid, nutid och framtid”.

Sveriges Släktforskarförbund har anordnat Släktforskardagarna varje år sedan 1987 på olika platser 
i landet. Värmlands Släktforskarförening, som är arrangör år 2014, är med 1500 medlemmar en 
av Sveriges största släktforskarföreningar. Medarrangörer till årets släktforskardagar är Svenska 
Migrationscentret och Arkivcentrum Värmland. Huvudsponsor är Arkiv Digital.

Inträde
Entréavgiften är 50 kr/dag. Det kommer att finnas betalterminaler men vi tar gärna emot kontant 
betalning (med jämnt belopp) för att undvika köer.

Program och föreläsare
På lördagen öppnar vi för allmänheten. Några av de som kommer att föreläsa under Släktforsk ar-
dagarna är Christopher O´Regan, som tar oss till 1700-talet, Eva Kaijser om Fröken Frimans krig, 
Per Erik Thell om emigration och Kristin Mikalsen om Norges roll i den svenska utvandrarhistorien.
Läs om fler föreläsare på vår hemsida  www.sfd2014.se !

Fredag
Släktforskarförbundets stämma och möten samt förberedelser för utställarna

Lördag
 09 - 17 Utställning och föreläsningar
 10         Invigning

Söndag 
09 - 16 Utställning och föreläsningar

Släktforskardagarna 30 - 31 augusti 2014
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Föredrag 9 september
Fjällbruden Bodil Jonsdotter och författaren 
Bernhard Nordh
Carina Strömberg
Tidigare yrkesverksam som ekonomichef inom 
landstinget Västernorrland och Mittuniversitetet, 
direktör för Riksarkivet SVAR och landsarkivarie 
vid Landsarkivet i Härnösand. Aktiv inom den 
ideella kulturella sektorn, bland annat skattmästare 
i Johan Nordlander-sällskapet och Bernhard Nordh-
sällskapet, ordförande i föreningen Lappmarkens 
släkt- och bygdeforskare samt ledamot av styrelsen 
i Härnösands stifthistoriska sällskap och Sveriges 
släktforskarförbund.

Lördag 29 maj görs en utflykt till Linnéaholmen, Ytterån.
Linnéaholmen – En oas i brunnssamhället
Linnéaholmen, eller Sjöströms holme som den från början kallades, ”upptäcktes” i slutet av 1800-
talet, när järnvägen drogs förbi Ytterån. Det var järnvägsingenjören Carl-Emil Sjöström, som genom 
sina resor till kontinenten fått en vision om att anlägga ett sommarparadis för familjen, med blommor, 
buskar och växter som ej var så vanliga i våra trakter. Sjöström lade nu ned, inte bara allt sitt intresse, 
utan också alla sina pengar. Det påstås att han ruinerades på kuppen, vilket kanske kan förklara hans 
tragiska bortgång, endast 54 år gammal. Detta gick att läsa i ett tidningsurklipp 5/9 1894.

”Under sinnesförvirring skedde det hopp från 4:e våningen, vid Tegnerlunden 12, hvarvid kontrollör C.E. Sjöström i 
lördags förmiddag ljöt döden. Af den läkare som dagarne närmare före händelsen besökt den aflidne, hafva vi erfarit 
att redan omkring en vecka förut, tydliga tecken till sinnesjukdom visat sig. Den nervvärk som han för någon tid 
sedan genom förkylning ådragit sig var redan betydligt förbättrad, men han led fortfarande af sömnlöshet och dertill 
kom nu ett djupt svårmod med fixa idéer. Intet tvifvel kan råda, att den sorgliga handlingen var en följd av och ett 
uttryck för denna sinnesrubbning.”

Lusthuset som står längst ned på udden mot Storsjön, bär en kupol. Denne inköptes som del från 
ryska paviljongen efter konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, då alla verk auktionerades 
ut till allmänheten. Dess karaktäristiska drag påminner om kupoltornen på Röda torget i Moskva. 
Bakom lusthuset ligger en brygga in mot lagunen. Det vikingaliknande drakhuvud som fortfarande 
finns kvar på bryggans spets fanns tidigare på en gondolliknande båt som Sjöström inspirerats av från 
Venedigs kanaler.
   Linnéaholmen donerades senare till en religiös förening som i sin tur överlät det till Vita bandet 1935. 
Vita bandet drev det som semesterhem för trötta husmödrar till slutet av 60-talet. Huvudbyggnaden 
fick då en påbyggnad med källarevåning och dessutom två våningar, innehållande gästrum vilka 
ger plats åt cirka 25 gäster under sommarmånaderna. 1974 efter det att Linnéaholmen drivits som 
rumspensionat för turister inköptes Linnéaholmen av Kerstin och Erik Norberg. Huset var då i behov 
av totalrenovering och isolering. Nya broar byggdes även mellan holmarna och fastlandet. 
   Men, byggnationerna gillades inte av alla. Under 1900-talets mitt, levde en kvinna vid namn 
Anna Norrby, som under flera års tid skött trädgård och rabatter vid flera gårdar i och kring Ytterån, 
däribland Linnéaholmen. Hon kallades för ”lilla gubben”, p.g.a. av sin ringa längd samt att hon alltid 
var klädd i svart. Den väldigt pedantiska Anna sägs fortfarande synas av både besökare och boende 
på Linnéaholmen. Kanske är det ”Lilla gubben” som ser över Linnéaholmen än idag. 

Idag ägs Linnéaholmen av Maria och Per-Henrik Persson, Skärholmen.    

Mats Engman
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Tid Aktivitet Värd/Ansvarig
Utflykt
Söndag 25 maj kl 13.00
Samåkning kl 12.00 från Rådhuset, 
Östersund. Anmälan senast 20 maj 
till Mary Öhrbom 070-38 89 966
TA MED EGET FIKA!

Utflykt till Linnéaholmen, Ytterån.
Guidning, bildvisning och berättelser 
om Linnéaholmen, Vita Bandet och 
brunnsepoken tillsammans med Mats 
Engman. Se presentation sid 11.

Programgruppen

Utflykt
Lördag 6 september kl 12.00
Samåkning kl 11.00 från Rådhuset, 
Östersund. Anmälan senast 3 
september till Mary Öhrbom .
070-38 89 966.

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 nedan.

Programgruppen

Extra årsmöte
Landsarkivet
Tisdag 9 september
kl 18.00

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

Ordinarie värdar

Medlemsmöte
Landsarkivet
Tisdag 9 september 
kl 18.00

Fjällbruden Bodil Jonsdotter och 
författaren Bernhard Nordh
Carina Strömberg berättar
Se presentation sid 11

Ordinarie värdar

Utflykt till Sundsjöbygden där vi besöker Tafnäs föreningshus  och  Sundsjö kyrka.
Lördag 6 sept. Samåkningstid och anmälan enligt ovan.

   Torbjörn Marklin, Tavnäs, kommer att guida oss och berätta om Tafnäs föreningshus som byggdes 
av medlemmar i byns nykterhetsloge och stod färdigt år 1904. Byggnaden är både in- och utvändigt 
bevarad i sitt ursprungliga skick, vilket gör den unik i sitt slag. Lokalen användes flitigt fram till och 
med 1950-talet, men blev sen i princip stående i träda. Dominerande är stora salen med sin scen och 
dekormålade kulisser. Kulisserna restaurerades för flera hundratusen kronor på 1980-talet.
   2012, året för Strindbergjubiléet, spelades här en succéartad teaterföreställning som byggde på 
en pjäs av August Strindbergs farfar Zacharias Strindberg. Zacharias föddes i Sundsjö där hans far 
Henrik ar komminister 1741-1767. Zacharias har i sina memoarer berättat om sin uppväxt i Sundsjö 
och hur han hamnade i Stockholm.
   Vi fortsätter till kyrkan. Den kyrka som Henrik Strindberg verkade i är numera ruin. Den revs 
när nya kyrkan byggdes på 1830-talet för att användas som byggmateriel. Det mesta av de gamla 
inredningsdetaljerna finns som väl är kvar i nya kyrkan. En prästskrud som Strindberg bar finns 
bevarad, men intressantast är historien om hur tysken Gregorius Graaf hamnade i Sundsjö och 
anlitades som kyrkoutsmyckare i Jämtland, Medelpad och Ångermanland.

  Vi avslutar med kaffe och smörgås i Torsängs hembygdsgård (pris 50:-)

Torbjörn Marklin


