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Ordföranden har ordet

Kerstin Ellert

Hoppas Ni alla har haft en trevlig sommar. Vädret har varit omväxlande, både värmebölja och åska 
med störtregn som slog ut TV och modem. Besök av barn och barnbarn med sina respektive har 
också fyllt sommarens ledigheter. Två barnbarn hade pojkvänner med. Roligt att de vill visa upp sin 
barndoms sommarlovsplatser hos mormor och morfar för sina partners.
  Släktforskningen får som alltid ligga lite i träda under sommarmånaderna. Lite forskning har jag 
ändå gjort då och då. Jag får ofta förfrågningar från andra forskare som vill ha hjälp att lösa problem 
som de inte lyckats reda ut. Eftersom jag är road av detektivarbete så är det roligt att försöka hjälpa 
till. Många problem verkar till en början olösliga, men har man tur kan man hitta en ny ledtråd 
någonstans och kan då nysta vidare. En släkting ringde och frågade mig varför en kvinna i hennes släkt 
tog namnet Lagerheim eftersom hon hela tiden innan haft ett annat efternamn. Jag kunde lokalisera 
namnbytet till Luleå och vilket år det gjordes. Hon gifte sig inte och det står inget i kyrkboken om 
varför namnändringen gjordes. Bara överstuket och ändrat. Nu får släktingen forska vidare själv i 
papper från Luleå och se om det kommer fram något mer där, tex från sociala myndigheter.
  Vi kommer som vanligt att ha intressanta föredrag och möten under hösten, men vi har dock dragit 
ner öppethållandet på onsdagskvällar eftersom besöksantalet minskat. Ni har emellertid möjlighet att 
ta kontakt med någon i styrelsen så öppnar vi lokalen åt er om ni vill sitta där själva i lugn och ro och 
forska. Vi bestämmer då en tid som passar både er och oss.
  Välkomna till en intressant höst i föreningen. Jag hoppas jag får se er på några av våra aktiviteter.

Hjälp oss hitta ny föreningslokal i Östersund.

Jämtlands läns naturskyddsförening, som vi hyr lokalen på Samuel Permans gata av, kommer att 
säga upp lokalen från 1 september 2012. Det är de som står för kontraktet och vi hyr av dem. Det 
betyder att vi kommer att bli utan föreningslokal från hösten 2012 om vi inte hittar någon annan 
lokal centralt i Östersund som är ”lagom billig”. Viktigt är också att det finns kök, bussförbindelser 
nära och bra tillgång till parkeringsplatser,
  Vi skulle kunna ta över kontraktet på den nuvarande lokalen, men blir vi utan hyresgäster att 
dela med, så måste vi betala hela hyran själva. Vi delar nu kostnaden mellan tre föreningar, 
Naturskyddsföreningarna för länet och Östersund och oss. Det skulle innebära ett risktagande att ta 
över hela kontraktet och få tre gånger så hög hyra. Vi skulle inte klara av att betala en så hög hyra.
  Vi kan inte redan nu hyra någon annan lokal eftersom vi måste betala hyran för vår nuvarande 
lokal fram till september 2012. Har ni tips på någon billig, central och handikappvänlig lokal med 
plats för möten, styrelsemöten, kontor och bibliotek så hör av er. Om det inte finns plats för större 
medlemsmöten får vi hyra in oss någon annanstans för dessa och det blir då en extra hyreskostnad 
ca tio gånger om året. Lokalen måste vara ledig från sommaren 2012, inte tidi gare.
Det skulle vara tråkigt för verksamheten och vi inte har någon egen lokal att hålla till i. Så håll 
ögonen öppna och tipsa styrelsen!

Styrelsen
genom Kerstin Ellert



JLS - Nytt Nr 3 2011

4

Två år senare kom en yngling vid namn 
Olof Larsson från Ekshärad i Värmland 
till Kälen. Stina och Olof gifte sej den 
27 september 1874. Olof arbetade bl a 
som flottningsförman.
  Stina och Olof var 
kvar några år i Kälen, 
sedan flyttade de 
till Rind i Revsunds 
församling. Maria var 
nr 3 i en syskonskara 
av 5 barn. 1890 dog 
Olof så Stina och 
barnen hade det nog 
kämpigt att klara sig. 
De flyttade sedan till 
Ösjö där mor Stina 
blev en aktad person. 
  I Revsundskrönikan 
1982-83 fanns denna 
artikel om ”Mor Stina i Ösjö” skriven 
av Anna Håkansson i Ösjö. 
”Hon bodde ensam i en liten stuga 
oppe i skogen ovanför Antebuan.  Där 
hade hon en ko, en get och en kviga 
ibland.
  De´va roligt för oss barn att gå dit 
på sommaren. Då hade hon löv på 
golvet, ingen annan i byn hade så. När 
lövet var torkat samla hon ihop det och 
sparde till föda åt djuren på vintern. 
Hon gjorde även lövkärvar.
  Syföreningen för missionen var 
hennes stora intresse. Ösjö, Backe och 
Rind hade hon ansvar för. På hösten 
kom hon och bad om ull som hon spann 
till garn, och på missionsauktionen 
nyss före jul var de riktig folkfest 
med skänkta saker, sockerkakor, 
sylt, våfflor, grädde. Krokar tyckte 
vi mycket om och smörringarna som 
hade socker på röd, blå och vit glasyr. 
Vid syföreningsdags var det mor Stina 
som kom först, höll på från kl 11 till kl 
3, och det var för henne aldrig dåligt 
väder. Vägen över sjön höll hon öppen 
själv. Så fort det frös på sjön satte hon 
ner buskar för att veta var vägen gick. 

Min farmor Maria Zenobia och hennes mor Stina

Två starka kvinnor i min släkt

Min farmor Maria föddes i Rind Revsunds församling den 30 november 1879. 
Hennes mor Stina Andersdotter föddes i Gräsmark i Värmland den 24 augusti 
1849 och flyttade till sin bror Jöns i Kälen i Bodsjö 1872 och arbetade hos 
honom som piga.

När det kom snö trampade hon med 
trugor för att få bra väg.
  När det var skolavslutning kom mor 
Stina som åhörare, och det tyckte vi var 

agasamt.
  Hon var kry och duktig 
ända upp i hög ålder.
 Sommartid använde hon 
näverskor som hon gjort 
själv. Hon var änka så 
långt bakåt jag minns. 
Fem barn fanns. Var hon 
gick sommartid så hade 
hon stickningen i sin hand. 
Gnola och sjöng var hon än 
var. Jämt på gott humör.”
Tack Anna Håkansson för 
din fina berättelse om min 
farmors mor som tydligen 

var en underbar människa, och som var 
som ett ljus och ett levande Guds ord 
för sin bygd.
 Hon bodde kvar i Ösjö i sitt lilla torp 
tills hon dog den 17 februari 1940.

  Min farmor Maria flyttade till Gällö 
där hon blev piga hos familjen Forslund 
som hade bondgård. I familjen fanns en 
liten son, Algot, som Maria blev mycket 
förtjust i. 
 Under dessa år skrev 
Maria en skriftsamling 
till Algot. Det är helt 
klart att hon själv 
diktat en del av dessa 
men kanske en del är 
samlade från andra 
skrifter, det är svårt att 
avgöra. 

Exempel ur boken:

Det finns en sjö med 
många vikar,
dess namn är Rev
sundssjön,
som byar runt stränderna berikar
med fiskefångst och en natur så skön.

Se vågorna som smeker strand!
Hör vindarna, som med sin sång
sjunger i en snäcka uppå land
och sätter fart på vågors språng.

Se, nu går solen upp i öster
och speglar sig i varje våg.
Belyser granskog mörk i väster,
förgyller sädesfältens råg.

På Revsundssjön, där vaggar timmer,
som flottas utför Gimåns forsar.
Vid Revsundssjön man bäst för nimmer 
en bygd så skön och skog som doftar.

 Där finns också flera små tänkvärda 
dikter, som denna t ex
Det heligaste, som män´skan äger
en ren, uppriktig kärlek är.
Tro, hopp i vågskålen föga väger,
om trofast kärlek saknas där.

Även mor Stina skrev några roliga 
rader i boken:

Tag ålen i stjärten och Algot på orden, 
ej halare handtag du finner på jorden.

Gården, där Maria tjänade, låg granne 
med Kjelssons där Karl-
Erik var en av sönerna.
  Karl-Eriks föräldrar Kjel 
och Rachel Olofsson på 
gården Gällön nr 2 hade 
13 barn men utav dem 
var 10 st döttrar. Äldste 
sonen förolyckades i det 
militära och dog bara 21 
år gammal. Kvar fanns 
sönerna Karl-Erik och 
Johan Theodor så det 
blev dessa två som tog 
över gården. 

Karl-Erik och Maria 
gifte sej den 3 december 1904. Då 
var äldste sonen Olof Kilian redan 
född den 24 juni i Ösjö. Det dröjde 

Maria

Karl-Erik och Maria
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till våren 1905 innan Karl-Erik kunde 
hämta hem sin fru och son.
  Huset som 
Maria kom till 
var stort och där 
fanns Karl-Eriks 
föräldrar som då 
var 70 och 74 år 
gamla. Kvar i 
föräldrahemmet 
fanns de två 
yngsta döttrarna 
Margareta och 
Matilda som var 
26 och 24 år och även brodern Johan 
Theodor som hade gift sig samma år. I 
huset fanns tre lägenheter, en på nedre 
planet och två på övervåningen.
 Kjel och Rakel var säkert glada 
att sönerna gifte sig så de kunde 
överlämna gården till dem och själva 
flytta till en av lägenheterna på övre 
planet. Eftersom Karl-Erik var äldst så 
tror jag att han och Maria flyttade in på 
nedre planet och Johan Theodor och 
Brita till den andra lägenheten uppe.
  Som ung, nygift och med ett litet barn 
var det säkert skönt att vara två som 
hjälptes åt. Johan Theodor och Brita 
hade också fått en liten dotter. I maj 
1906 födde Maria en dotter, Rut, och 
hösten 1908 näste son, Karl. Brita fick 
även hon en dotter till 1907.
  Sedan hände en stor tragedi, Johan 
Theodor dog i maj 1908. Brita och de 
två små döttrarna 
bodde kvar i 
Gällö till augusti 
1910 då hon 
flyttade tillbaka 
till sin hembygd 
i Gåttne.
  Karl-Erik och 
Maria köpte ut 
Brita och blev 
ensam ägare till 
gården.
  10 barn skulle familjen utökas med, 
Olle 24 juni 1904, Rut den 3 maj 1906, 
Karl den 10 sept 1908, Hildur 14 jan 
1910, Tora 6 juni 1911, Emanuel 
(Manne) 5 maj 1913, Johan 19 jan 
1915, Anni 4 febr 1917, Greta 2 april 
1919 och Ingemar 27 okt 1921.
  Maria hade nog att göra med många 
barn, ca 6-8 kor i lagår´n, som skulle 
handmjölkas två gånger om dagen så 
det var säkert bra att ha en svägerska 

till hands. Den yngsta systern till Karl-
Erik gifte sej och flyttade till Grimnäs. 

  Maria 
glömde   
inte bort 
sin mor i 
Ösjö utan 
sände   
sina söner 
Olle och 
Karl som 
fick köra 
häst och 
kolrysch 

till mormor med mat när det hade 
slaktats, och pappa berättade att de fick 
saft och kakor som mormor 
hämtade upp från källaren 
som låg under en lucka i köks-
golvet, och de kunde inte låta 
bli att stänga luckan när 
mormor var där nere men 
mormor blev nog inte arg utan 
bara skrattade.
   Maria skulle inte heller 
sparas för många stora och 
svåra sorger och förluster. 
Utav sina 10 barn miste hon 5 
st och även sin man. Första 
barnet som dog var Hildur som dagarna 
före jul 1919 fick hjärnhinne-
inflammation, och min far har berättat 
om hur sjuk hon var, hon hade sådan 
värk i huvudet att hon skrek och att 
hennes far bar henne för att försöka 

lindra hennes 
plåga. När 
jag frågade 
varför man 
inte for till 
doktorn så 
svarade han 
att det inte 
var så enkelt, 
läkare fanns i 
Bräcke och 
Östersund. 

Maria var då med Greta som föddes 
den 2 april och hon blev bara lite över 
ett år för den 25 maj 1920 dog hon i 
något som kallades tandslag, vilket 
torde betyda att många tänder kom 
samtidigt.
  Nästa stora slag kom när Karl-Erik 
fick tbc och dog den 30 augusti 1925. 
Då var yngste sonen inte fyllda 4 år.
  Karl-Erik visste ju att han skulle dö och 
på dödsbädden bad han sonen Karl att 
hjälpa mor så hon inte behövde gå från 

gården. Det kunde tyckas vara hårt för 
en sjuttonåring att ta det ansvaret på 
sina axlar och en liten anekdot som 
berättats för mej är att när han skulle så 
vårsäden och inte ville visa bönderna 
sin osäkerhet så spände han för hästen 
och såmaskinen och provsådde uppe 
på ladugårdsbotten.
  Nästa stora sorg kom våren 1926 när 
yngste sonen Ingemar ramlade ner 
från ladugårdsbotten till foderbordet 
och skadade ryggen svårt. 
 Läkarens anteckningar från den 30 
mars 1926: ”Spandylit tbc. Skall 
gipsas och sedan till Barkåkra (eller 
Backåkra). 2-4 bröstkotan täml stor 

gibbus”
  Ingemar fick en stor 
puckel på ryggen 
och blev inte så stor, 
han blev inte större 
än en 10-åring. 
 Ett vykort som 
hans syster Rut fick 
från en flicka som 
jobbade på anstalten 
som Ingemar låg 
på. 

  ”Den 17 okt
Skickar här ett kort så pass ni får en 
hälsning. Ingemar är nu oppe och han 
är så duktig, han har varit ner till mej 
ett par gånger han springer vilt. Och 
så går han i skola eller kindergarten 
som det heter. Jag har tagit ett kort på 
honom som jag ska skicka sedan
Med varma hälsningar Jenny. Ingemar 
hälsar er alla”
Jag har själv minnen av Ingemar: han 
hade kaniner som han hade i burar. 
Varför han hade kaniner vet jag inte, 
om han slaktade dom och sålde köttet. 
Jag tror inte det var ovanligt i slutet av 
30- och början av 40-talet. Han var en 
mycket duktig tecknare och så minns 
jag när vi skulle till buan, på den tiden 
rodde man över sjön, så satt Ingemar 
längst fram i fören med metspöt ute. 
Om han fick någon fisk minns jag 
inte.  
  Karl-Erik låg ju hemma hela tiden så 
naturligtvis så smittade han ner några 
av barnen bl a Anni som blev sjuk 
någon gång 1932-33. Det finns brev 
bevarade som hon skrev från Sollidens 
Sanatorium mellan juli till nov 1933 
till sin mor och syster Tora. Av breven 
kan man utläsa vilken behandling hon 

Gällö nr 2

Ingemar
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genomgick, som inte alls var smärtfri. 
Men det verkade 
vara en riktigt rolig 
flicka som hade en 
stark tro och trodde 
att Gud skulle hjälpa 
henne. Men så blev 
inte och den 7 mars 
1934 dog hon.
  Även Johan skulle 
dö av tbc i början 
av 1942. Han var 
då gift och hade en 
liten dotter på  några 
månader.
  Jag minns när Johan dog och det 
skulle bli begravning. Min bror Sören 
var nyfödd och Ingemar älskade att stå 
och se på när mamma badade honom 
på kvällen. Så ock denna kväll så 
farmor ropade på honom i trappen att 
han skulle komma upp och äta. Jaa, 

jag kommer svarade han och gick så 
småningom upp. Vad som 
hände har jag hört berättas, 
när han kom upp och ätit 
la han sej på soffan och 
somnade in. Antagligen 
blev det för mycket för 
honom att gå på Johans 
begravning, för Ingemar 
tyckte inte om att visa sig 
för andra människor.
   Så det blev begravning 
med två kistor, jag kan se 
dem för min inre syn där 

i kyrkan, en större och en mindre. Jag 
minns även samlingen på morgonen 
före begravningen hemma hos farmor. 
Jag minns alla människorna som kom 
och särskilt farbror Strand som var vår 
söndagsskollärare.
  Jag har funderat många gånger på hur 
farmor orkade med alla sorgerna. Hur 

en människa orkar fortsätta kämpa för 
hemmet och barnen. Efter Karl-Eriks 
död fick hon ansvara för ekonomin, 
att det fanns pengar till alla utgifterna 
för Karl-Erik hade också lämnat en del 
skulder efter sig. Hon hade en bror, 
Jonas, som hjälpte henne en del och så 
fick hon sälja en utäga i Landsom.
  Men hon hade en stark gudstro, min 
syster Barbro och jag låg ofta hos 
henne sedan hon blivit ensam, och vi 
vaknade varje morgon med att farmor 
satt framför radion och lyssnade på 
predikan kl 0700 och med psalmboken 
i famnen sjöng hon med i psalmerna.
  Den 14 augusti 1949 dog hon efter att 
ha fått cancer i magen. Hon fick somna 
in i kretsen av sin familj. Två starka 
och prövade människor hade gjort sitt. 
Två kvinnor att känna stolthet över.

Mary Öhrbom

Jämtlandsträff med anby ten i 
Stockholm lördag den 1 okt kl 
10 - 15
För dig som kommer från Jämtland 
eller forskar på Jämtland. Obs! Ny lokal 
i år är Ander storpsv 16, Huvudsta, dvs 
förbundets adress. Lättare förtäring till 
själv kostnadspris som vanligt.
   Program kommer att med delas senare. 
Anmälan till Marianne Ljunggren 
marianne.086042837@telia.com

Sven Magnusson
Budet har nått oss att en av våra aktiva 
och engagerade medlemmar, Sven 
Magnusson, har lämnat jordelivet i sitt 
hem i Hara i en ålder av 72 år.
  Sven arbetade vid Lantmäteriverket 
på olika orter i landet för att 1979 
återvända till fädernegården i Hara. 
1983 tillträdde han tjänsten som 
ansvarig för lantmäteriarkivet vid 
Länsstyrelsen i Östersund. En tjänst 
som han innehade fram till sin 
pensionering.
  Sven var mycket aktiv i före-
ningslivet och då även i JLS, där 
han var styrelseledamot i många 
år. Vid ett flertal tillfällen visade 
han lantmäteriets arkiv för både 
föreningens medlemmar och för olika 
släktforskarcirklar. Sven anlitades 
också som föredragshållare om bl.a. 
kartor som var hans specialitet.
  Vi minns Sven med tacksamhet.

Här kommer en kort presentation av 
mig själv.
  Jag är gift och har tre barn och tre 
barnbarn. Jag är född och uppväxt i 
byn Tullingsås i Ströms församling 
och har förutom några korta perioder 
bott här i hela mitt liv. Jag har alltid 
varit engagerad i byutveckling i 
Tullingsås och började redan som 
13-åring att jobba ideellt genom att 
sälja tombolalotter på Åbacka, byns  
dansbana. Sedan har det fortsatt under 
årens lopp med olika projekt. Var med 
och bildade Tullingsås byförening för 
25 år sedan och är ordförande sen 
många år tillbaka. Jag ledde kampen 
om Tullingsåsgården (ålderdomshem-
met). Kampen om Tullingsås gården 
föd de Bykoopera tivet. Har alltid 
ordnat olika arrangemang i byn, för att 
hålla byn levande och stärka 
gemenskapen, t.ex. musikcafe, olika 
fester med tema 60-, 70- och  80-tal, 
påskbuffe, Tullingsåsdagen, spelmans-
stäm ma, julfester m.m. För ca 15 år 
sedan föddes tanken att vi skulle 
forska i byns historia. Under åren har 
vi samlat in material till boken. 
Bokgruppen har skiftat med åren. 
Själv har jag forskat, grävt, läst,  letat 
och försökt entusiasmera min 

omgivning. Aldrig har jag tvivlat (jag 
som fått både ”Brännlandstjejken” och 
”Norrmanstjurn”) att det så småning-
om skulle ge resultat. Vi började med 
Forskarstuga, där vi intervjuade 
”gamla” bybor om vad dom mindes 
och hört av sina föregångare. En del 
berättelser skrevs ner, andra spelades 
in. Sökandet har under åren fortsatt 
med varierande intensitet. Målet har 
varit att boken skulle vara klar senast 
2010, då byn firar (minst) 600 år.

 
Maud Persson

Tullingsåsboken
Bygdeboken om Tullingsås  kommer att presenteras 
på månadsmötet den 29 okober av Maud Persson.

Minnen efter Carl August Skog

Till vår hemsida får vi själva eller 
utomstående skicka in efterlysningar 
av olika typer. Nyligen skickade 
en jämtlandsättling in en förfrågan 
(fråga 555) och sökte personer 
som har minnen och berättelser om 
kyrkoherden i Brunflo, Carl August 
Skog. Han tjänstgjorde 1912 - 1934 
i Brunflo församling och dog 1935. 
Vad som skrivits i stiftets herdaminne 
är dock känt. Skicka dina svar genom 
redaktören (jamtrotter@gmail.com) 
som vidareskickar till frågaren.

Bo Svartholm

Annie
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Sorgebrev

När jag städade ur min 
mammas lägenhet hittade 
jag ett låst lite större skrin 
från 1872. Jag hade inte sett 
skrinet tidigare och när jag 
efter diverse prövande av 
nycklar kunde låsa upp det 
fann jag att skrinet tillhört 
min mormor Selma Wikström 
(1884 – 1963). Där fanns 
hennes vackra svarta sidensjal, 
en gammal psalmbok, diverse 
papper m.m. samt 30 stycken 
sorgebrev. Efter tio år har jag 
på nytt öppnat skrinet och 
tagit del av sorgebreven – 
kuvert med svarta kanter. Det 
kan inte ha varit lätt att få ett 
sådant och först inte veta vad 
det gällde. En strof av Hjalmar 
Gullbergs dikt ”Den tänkande 
lantbrevbäraren” kom upp i 
mitt minne.
”Den ville jag ge guld och 
diamanter,
som skördat stenar där han 
gått till fots.
Men ofta bar jag brev med 
svarta kanter,
till en som redan sörjde nog.”

    
Sorgebrev från 1935

Sorgebreven sändes ut som ett 
tillkännagivande av dödsfallet 
men också som inbjudan 
att närvara vid jordfästning 
och begravningskaffe. I ett 
brev inbjuds att övervara 
jordfästningen i kyrkan men 
också till åminnelsehögtid i 

byns skola samma eftermiddag 
– kanske tänkt för de som vill 
hedra den avlidna men inte hade 
möjlighet att komma till kyrkan 
som ligger 4- 5 mil bort.
  De flesta av de sorgebrev jag 
har gått igenom är skrivna på ett 
vitt dubbelvikt pappersark med 
breda svarta kanter med en flik 
på baksidan som fästes i ett litet 
sprund så att det blev ett kuvert, 
en all-i-ett-försändelse. Det 
finns också några med separata 
kort och kuvert. Det äldsta 
sorgebrevet är från 1921 och 
det senaste från 1950. Seden 
med sorgebrev levde kvar in 
på 1950-talet, men ersattes 
av annonsering i lokal- och 
rikstidningarna.
 På de flesta sorgkort finns 
ordet ”tillkännagives” vilket 
visar sorgebrevets syfte som 
information till släkt och 
vänner. I de äldsta breven talar 
man om jordfästning vilket 
senare utbytes mot begravning 
eller begravningsakt. Korten 
är prydda av symboler  hu-
vudsakligast ett kors.

                   
I brevet anges ofta direkt ålder 
”Johan ingick i den eviga vilan 
i dag å Backe lasarett i en ålder 
av 27 år, 6 mån. 14 dagar”. 
Ibland anges också klockslaget 
för dödens inträdande.
  I det brev som utsändes när 
min mormors far avled 1924 
anges också ett psalmnummer, 
Sv. Ps. 420 ”Din klara sol”.  I ett 
annat brev anges den avlidnas 
älsklingspsalm vara 355 ”Blott 
en dag ett ögonblick i sänder”

  Den 23 mars 1927 avled ”Vårt 
allt på jorden, vår oskyldige lille 
son” Harry i en ålder av 3 år, 9 
mån och 13 dagar. Om detta 
informeras i ett till storleken 
mindre sorgebrev. Lille Harry 
var en kusin till min mamma. 
Brevet avslutas med versen 
”Din blick ej mer sitt ljuva 
solsken skänker 
åt himlens värld, nu sänkt i 
sorgens natt
vårt hjärta där i stilla smärta 
tänker,
på dig vår rika oersatta skatt.”

Lilla Eivor Elisabet avled den 
19 nov. kl. 7.30 i sitt hem i en 
ålder av 5 månader. Hon var 
familjens första barn och de 
dabbade föräldrarna skriver 
”En liten ängel till oss kom, log, 
hälsade och vände om.”
  Ragnar Hugo avled i en ålder 
av 1 år 11 månader och  4 dagar 
efter att ha blivit illa bränd 
av hett vatten. Den olyckliga 
modern skriver till min mormor 
”Vi har haft otur förr, men detta 
var nog det värsta, men en del 
människor är född till att lida”
 En av de omkomna i 
Armasjärviolyckan kom från 
min mormors hemby och 
föräldrarna meddelar att sonen 
omkommit genom drunkning.
 Det ryms mycket sorg och 
dramatik bakom raderna i 
sorgebrev. Till exempel till-
kännagives den 27 juni 1921 att 
en ung kvinna ”efter ett långvarit 
lidande lugnt och fridfullt avled 
i tron på sin Frälsare i dag kl. 
3.30 e.m. i en ålder av 25 år, 
5 månader och 13 dagar” . 
Kvinnan sörjes av make och två 
små pojkar.  
Breven väcker mycket tankar 
både om människorna men 
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också om den tid de levde i. 
Trots att man ofta inte var så väl 
bemedlade beställdes tryckta 
kort. Där firmastämpel finns 
angiven är korten tryckta hos 
Schermans Tr. AB Strömsund.  
Vad ligger bakom orden 
”långvarigt lidande” – vilken 
sjukdom handlar det om? 
Ställde närsamhället upp i högre 
grad då än nu för att stötta de 
drabbade speciellt då fader- eller 
moderlösa barn?
 Två sorgebrev skiljer sig 
från de övriga, ett av dem är 
det sista (1950) i samlingen. 
Det är endast inbjudan till att 
övervara begravningsakten och 

därpå följande kaffe. Där anges 
också att man önskar svar om 
deltagande. Inbjudningarna gäll-
de min farmor (1950) och min 
farfar (1948). Här fick jag också 
se att min farfar begravdes på 
min 4-års dag. Det visste jag 
inte tidigare.
 Dödsfall kunde också till-
kännages i tidningar. Ett exem-
pel på detta är från 1918 då min 
farmor och farfar förlorade två 
flickor med kort mellanrum i 
spanska sjukan.

Inger Jonasson

Karin Larsson 
och Pensionat 

Esplanaden, föredrag  
10 september 2011

Kerstin Ellert
Jag är ordförande i Jämtlands 
lokalhistoriker 
och släktforskare 
och arkivarie 
och antikvarie på 
Jamtlis arkiv och 
bibliotek. Jag har 
släktforskat sedan 
1970-talet. De första 
åren tillsammans  
med min mamma, 
som också var 
släktforskare. 

  Jag forskar på 
min egen släkt 
som kommer från 
Torsåker och Ovansjö socknar i 
Gästrikland och Risinge socken 
med omgivande socknar i 
Östergötland. Dessutom forskar 
jag på min mans mammas släkt 
som är jamtar sedan hundratals 

år. De har bott bla i socknarna 
Berg, Oviken, Hackås, Näs 
och Brunflo. Det finns flera 
anknytningar till Skanke-ätten. 

  Jag försöker också leta reda på nu 
levande ättlingar till emigranter 
till både min man och mig. Det 

är trevligt 
för oss att 
få dessa 
kontakter    
”over there”. 
Ättlingarna 
i Amerika 
blir storm-
förtjusta vid 
kontakt.

  Jag kom-
mer att 
berätta om 
min mans 
mormor 

Karin Larsson från Hackås, som 
ägde Pensionat Esplanaden i 
Östersund. En stark och stolt 
kvinna som var egen företagare 
från 1920-talet och framåt i 
Östersund. Pensionat Esplanaden 

låg på Strandgatan 4 och revs när 
nuvarande Frösöbron byggdes.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      
Temakvällar om Disgen 8.2a
Under hösten tänkte jag 
arrangera några temakvällar 
då vi tar upp olika ämnen, som 
rör programmet Disgen. Är det 
något speciellt område som du 
vill att vi skall ta upp så hör 
gärna av dig till mig på telefon 
(063 – 44666).

   Vi startar med en kväll, onsdag 
5/10,  om dubbletter. Eftersom 
det finns många olika sätt att 
lösa detta problem så tänkte jag 
med hjälp av era databaser visa 
olika alternativ.  Detta är skälet 
till att jag vill ha anmälan.
   Den andra kvällen, 
onsdag 19/10, vill jag ta upp 
källdatabasen. Vad har jag för 
nytta av att använda mig av den?  
Hur lägger jag upp den?

Bodil Orremo
Disgen fadder
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 Brunflo gamla kyrka var byggd 
under 1100-talets senare hälft.  
Kyrkan var Jämtlands enda 
romanska korskyrka, vilket 
skulle innebära att kyrkan hade 
en speciell ställning inom den 
kyrkliga hierarkin i Uppsala 
stift. Den nya kyrkan byggdes 
1774 - 75. 

  I kyrkan finns en märklig 
dopfunt från medeltiden 
tillverkad av sandsten med 
huggen ornamentik. Den 
har daterats till 1200-ta lets 
första hälft och är av den typ 
som tillverkades i gotländska 
verkstäder. Altarmålningen, 
målad direkt på väggen, är också 
magnifik med  sin djupverkan. 
Bredvid kyrkan ligger kastalen 
byggd under 1100-talets senare 
hälft. Kastalen har troligen 
fungerat som magasin men även 
haft fortifikatoriska uppgifter. 
Flera deltagare klättrade upp i 

JLS:are på utflykt i Brunflobygden
Söndagen den 19 juni samlades ett 25-tal JLS-medlemmar vid Brunflo kyrka 
för att, under sakkunnig guidning av Kurth Malmborg, bese några av Brunflos 
sevärdheter. 

kastalen – en del tog den smala 
ursprungliga vägen, medan 
andra valde den breda vägen.  
Några nådde inte fram till någon 
av trapporna utan inväntade sina 
reskamrater bekvämt sittande på 
en bänk.

   Resan fortsatte sedan till Brunflo 
skolmuseum där Kurth visade 
samlingarna och berättade om 
hur skolan ursprungligen sett ut. 
Brunflo skolmuseum är inrymt i 
Lövbergets skola som var i bruk 
från 1865-66 till 1953. Det finns 
drygt 8000 föremål i muséet 
som speglar folkskolans till-
komst och utveckling från 1842 
fram till 1999. Nostalgifaktorn 
blev hög när vi återsåg kända 
böcker och andra prylar som 
hörde skolåren till. Inte minst 
de gamla skolbänkarna väckte 
minnen hos fler än en besökare.
 Kaffe intogs på Brunflo 
Hembygdsgård – ett gam malt 

majorsboställe med tingssal 
som pie tetsfullt restaurerats av 
Hembygdsföreningen.  Efter 
mycket gott fika besåg vi 
Lantbruksmuséet.  Där fanns 
en mängd gamla bruksföremål 
t.ex. olika typer av smörkärnor, 
gamla plogar, traktorer, harvar, 
forbondeskrindor mm. 
  Rundturen avslutades med ett 
besök i Ede by i Lockne där 
det finns ett antal gamla vackra 
välbevarade gårdar – varje gård 
med sin historia, som Kurth 
förmedlade bl.a. med hjälp av 
uppgifter från ”Svenska gods 
och gårdar”. Det var mycket 
intressant och roligt att få se 
denna typ av bebyggelse.

  Kurth avtackades med en varm 
applåd för en mycket trevlig och 
innehållsrik dag.

Inger Jonasson

 
Under 1980-talet verkade vår 
förening för att vi skulle registrera i 
första hand uppgifter om vigda och 
döda i socknarna i Jämtlands län 
för perioden 1860 – ca 1920-talet. 
Detta skulle vara en komplettering 
till de uppgifter till det ministerial 
register som fanns på kortsystem 
och senare på den CD vårt 
landsarkiv upprättade i samarbete 
med SVAR för tiden fram till 
ca 1860. En hel del socknar (14 
stycken) blev registrerade men det 
blev aldrig av att någon kontrolläste 
och rättade dem. 
  Jag har tänkt att vi skulle 
försöka göra detta och även 
nyregistrera det som inte blev gjort. 
Släktforskarförbundet tillhanda-

Ska vi tillhandahålla en CD med registrerade ministerialuppgifter för 1860 – 1900?
håller ett koncept och ett program 
inkl. sökprogram vi kan använda 
oss av. Jag är beredd att hantera 
detta program. Men jag klarar inte 
av att  kontrolläsa och rätta alla 
socknar. Det måste jag ha hjälp 
med av intresserade medlemmar.
 Föreslår att vi håller oss till perioden 
1860 – 1900 eftersom ”Dödskivan” 
tar vid från 1901. Vi ska inte i första 
vändan gapa över för stort avsnitt 
och kanske inte heller alla socknar 
inom Jämtland till en början. 
Internet och abonnemangen har 
förenklat att komma åt volymerna.
  Nya registret har jag tänkt ska 
kunna säljas för föreningens 
räkning. Inkomster till föreningen 
kan behöva ökas då vi kommer att 

få större lokalkostnader eftersom vi 
måste byta lokal. Dessutom tappar 
vi fler medlemmar per år än vi får 
in nya medlemmar.
  Är du intresserad av att hjälpa till 
så hör av dig till mig, både ni som 
var med sist och gjorde register 
och ni som vill pröva på. Man kan 
använda Works eller Excel eller 
annat kalkylprogram. Jag förutsätter 
att föreningen vill ge er en förmån 
för ert arbete.

/Bo Svartholm  jamtrotter@gmail.
com  Webbmaster, redaktör och f.d. 
datalärare.
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Dessa avskrifter har redan 
använts i ett större, internatio-
nellt, forskningsprojekt vid 
Uppsala universitet: Gender 
and Work in a longterm per
spective.

  De som närmast väntar på att 
bli klara är Undersåkers samt 
Offerdals tingslag. Nyligen 
påbörjade är också Lits, Sunne, 
Bergs och Brunflo tingslag. De 
som återstår att ta itu med är: 
Alsens tingslag (t.o.m. 1678, 
omfattar socknarna Alsen och 
Mattmar), Hackås (Hackås 
och Näs), Hallens (Hallen, 
Norderö och Marby); Ovikens 
(Oviken och Myssjö), Ragunda 
(Ragunda, Fors, Hällesjö och 
Håsjö) samt Rödöns tingslag 
(Rödön, Aspås och Näskott 
socknar).

 För Härjedalen finns dom-
böcker endast från ett fåtal år 
före 1700. Hede, Lillhärdals 
och Svegs tingslag har protokoll 
fr.o.m. 1667.

Avskrifter av domboksprotokoll
Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund driver sedan något år ett 
projekt som går ut på att skriva av domboksprotokoll från tiden 1649-1700. Fram till nu har 
två tingslags domböcker blivit klara: Revsunds och Hammerdals. De finns publicerade på 
Internet, i serien ”Källor till Jämtlands och Härjedalens historia”, se länk på Landsarkivets 
hemsida: www.riksarkivet.se/ostersund   Se även: www.fornskrift.se

Vill du vara med?
Arbetet utförs av ideella krafter 
(volontärer) med stöd från 
Landsarkivet. Avskriften görs 
direkt i datorn, från skannade 
bilder av de handskrivna 
dombokssidorna. Man kan 
gärna vara några stycken 
som hjälps åt med samma 
tingslag. Avskrifterna skall 
vara ”orienterande”, de be-
höver alltså inte vara helt 
bokstavstrogna. Du får hjälp 
med att komma igång, och tips 

som underlättar läsandet av den 
gamla frakturstilen.

  Om du är intresserad av att vara 
med, hör av dig till Landsarkivet: 
Georg Hansson, tel. 010-476 
8904 (vx: 476 8900).

Här är några av Domboks projektets 
volontärer: (fr.v.) Inger Jonasson, 
Ingegerd Richardsson, Karin 
Bark, Birgit Linderström och Curt 
Malting. Foto: Georg Hansson.

Gissa föremålet!
I förra numret publicerade vi lite 
huvudbry i form av 
en bild på ett avlångt 
träföremål som finns i 
Robert Fresks ägo. Vi 
gav också en kortfattad 
beskrivning och några små ledtrådar 
till hur det hade brukats. Det är säkert 
en del av er som har listat ut att tinget 
i fråga var ett tidningssvärd eller en 
tidningssprättare.
  Robert berättar att tidningssvärdet 
inhandlades av hans farfar någon gång 
i mitten av 1800-talet. På den tiden 
såldes och levererades tidningarna i 
ark. De var ihopvikta men osprättade. 

Familjen samlades i vardagsrummet, 
tidningen sprättades och arken 

fördelades ut till alla. Det blev sedan 
ett fasligt letande bland de 
olika delarna när den artikel 
man höll på att läsa fortsatte 
på ett annat ark!
Nu till en helt annan typ av 
föremål som också det ägs 
av Robert. Materialen är 
textil väv, läder samt snöre. 
Längden på den textila delen 

är omkring 25 cm, på det tillkommer 
snörena. Denna typ av föremål fanns 
att köpa en bit in på 1900-talet. Robert 
ger gärna ledtråden att tinget kan 
klassificeras till manlig skön hets vård.

Text och foto: Margareta Olsson
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Foto: Sandra Qvist

Onsdagen den 16 november kl 19.00
Ordenssalen, Gamla Teatern i Östersund. Inträde 100:-
Arr. Kulturföreningar i samverkan (Aktiva seniorer i Östersund, DIS-mitt, Föreningen Gamla 
Östersund, Föreningen Nordens Östersundsavdelning, Humanistiska föreningen i Östersund, 
Jämtlands läns konstförening, Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare och Kvinnliga föreningen 
Gamla Östersund)

Välkomna till ett föredrag med Christopher O’Regan
Att beskriva färger för en blind : om den gustavianska tiden.

Christopher O´Regan 
född 1971 i Stockholm av 
svensk mor och irländsk far. 
Han är historiker, föreläsare 
och författare. Han har varit 
sommarvärd i Radio och en 
omtyckt programledare på 
Sve riges Television.  Han har 
även varit historieberättare i 
pro g rammet Go’kväll. Med 
sin unika bank av kunskaper 
om 1700-talet och sin 

enastående passion lyckas 
han levandegöra det förflutna 
som ingen annan. 
 
Mer information om Gustaf 
III:s 1700-tal kan läsas  på  
O’Regans hemsida: 
www.oregan.se

Kort information om:
Gårdsforskning, skatte- och 
kronofastigheter
Enskilda arkiv, kan gömma 
oanade skatter
Sockenstämman
Skolor, betyg  
Bouppteckningar
Skattelängder  Jämtland  1600-
1645
Register som finns i 
receptionens bokhylla 
Pergamentsbrev
Generalmönsterrullor

Arkivets dolda skatter
Släktforskning är inte bara kyrkböcker! Under en dag på Landsarkivet får vi kunskap om många 
andra intressanta källor för släktforskare/lokalhistoriker.
Lördagen den 8 oktober kl. 10.00 - 16.00
Kl. 10.00 Introduktion av  Mats Göransson och Georg Hansson, Landsarkivet
Kl.11.30-12.00  Dubbelmacka med kaffe/te i fikarummet
Kl.12.00-16.00  Egen forskning

Soldatregistret ÖLA  Fältjägare 
1645 – 1901
Domböcker
Saköreslängder
Länsmansarkiv
Kronofogdearkiv
Gästgiverier
Landskansliets och 
Landskontorets handlingar

Under dagen kommer personal 
från Landsarkivet att hämta 
upp önskat material ur husets 
depå till egen forskning.  
Hämtning från extern depå kan 
inte göras.

Dagen är gratis och vi kan ta 
emot max 20 personer, om alla 
ska hinna få det material och 
den hjälp de önskar.
Anmälan (bindande) senast 3 
oktober till Pia Björnhed, 063-
10 27 76 eller
pia.bjornhed@comhem.se

Välkommen till en intressant 
dag !
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Avsändare:
 JLS
 c/o Maud Tornving 
 Nyponvägen 21
 831 62 Östersund

Tid Aktivitet Ansvarig

On 7 september kl. 18.30
Forskarkväll 

DIS: DISBYT och Att välja 
släktforskarprogram 
Bodil Orremo

Bo Svartholm

Lö 10 sep kl. 12.00
Månadsmöte 

Karin Larsson och Pensionat 
Esplanaden
Kerstin Ellert  Se sid 8.

Ordinarie värdar

Lö 8 oktober kl. 10.00  på 
Landsarkivet. Utbildning.
OBS: Tid, plats + anmälan

Arkivets dolda skatter
Mats Göransson och Georg 
Hansson  Se sid 11.

Anmälan till Pia Björnhed, senast 
3/10. Max 20 deltagare 063-10 27 
76 eller pia.bjornhed@comhem.se          

On 12 oktober kl. 14.00
på Landsarkivet 
OBS: Tid och plats!
Forskarkväll

Hur bevara gamla foton och 
dokument utan att digitalisera?
Georg Hansson

Maud Tornving

Lö 29 oktober kl. 12.00
Månadsmöte

Tullingsåsboken
Maud Persson berättar om bokens 
tillkomst. Se sid 6.

Ordinarie värdar

On 9 november kl. 14.00
JLS-lokalen OBS: Tiden!
Forskarkväll

Några pärlor i Landsarkivets 
bibliotek
Kjell Hoffman

Pia Björnhed

On 16 november kl. 19.00
Kulturföreningar i samverkan
Ordenssalen, Gamla Teatern i 
Östersund. Inträde 100 kr.

Att beskriva färger för en blind: 
om den gustavianska tiden 
Christopher O´Regan
Se sid. 11

Kerstin Ellert

Lö 26  november kl. 12.00
Julmöte

Inrikes pass
Hans Hanner, GF
se JLS-Nytt nr 4

Ordinarie värdar

Egen forskning
Vi provar ett nytt upplägg: Ring och boka tid för hjälp av en erfaren släktforskare! Platsen kan vara föreningslokalen 
eller Landsarkivet och tiden kommer ni överens om. Det vi vill uppnå är att ge mer effektiv hjälp och komma ifrån 
väntetiderna.
Ring Bodil, Brita eller Mary i programgruppen (se tfn eller mailadress sid 2) och berätta vad du vill ha hjälp med så 
försöker vi finna en forskare som kan hjälpa just dig.  
Forskarkvällar
På begäran har vi lagt ett par forskarkvällar på dagtid. Likaledes på begäran håller vi till på Landsarkivet ena gången. 
Den gången ordnar vi inget fika. De som vill kan nyttja Landsarkivets fikarum eller gå över till Jamtlis café. Vi hoppas 
förändringarna blir uppskattade.

Temakvällar om DISGEN 8.2a
On 5 oktober kl 18.00 Dubletter av inmatade personer?

 Se sid 8.
Anmälan (senast 30 sept) 
till Bodil Orremo, 063 – 44 666

On 19 oktober kl 18.00 Hantering av källdatabas. Se sid 8. Bodil Orremo
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Om inte annat anges 

PS. Utflykten till Talmansgården i Tullus 4 september blev 
inställd.


