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Ordföranden har ordet

Kerstin Ellert

I augusti var jag och Inger Jonasson på släktforskardagarna i Norrköping. Inger har skrivit ett 
reportage om föredragen och utställningarna i detta nummer.
Årsstämman ägde rum på lördagen och gick snabbt med proffsigt presidium. Jag och Inger var 
ombud för JLS.
Förbundet har i år bra ekonomi, framförallt pga bra försäljning i bokhandeln. Sveriges dödbok 5 
har sålts över förväntan, 8.900 exemplar.
Nättidningen Rötter är den mest besökta webbplatsen för släktforskning i Sverige. Hemsidan har 
haft 1.441.896 besök av 232.181 unika besökare under 2010, i medeltal ca 4.000 besök per dag. Om 
Du inte varit in på förbundets hemsida så gör det.
Wiki-Rötter – släktforskarnas encyklopedi -  nättidningen Rötters och Sveriges Släktforskarförbunds 
egen wiki för släktforskare är igång. Var med och utveckla Wiki-Rötter till en källa för släktforskare 
att ösa ur! Dela med er av ert vetande i smått och stort och samverka till att göra Wiki-Rötter till det 
viktigaste uppslagsverket både för nybörjare och för veteraner. Gå in och titta, läs och skriv!
Porträttfynd har varit den mest besökta databasen även 2010. Vid årsskiftet omfattade databasen ca 
106.000 bilder. Bra komplement till vår egen hemsidas porträttfynd.
Anbytarforum hade vid senaste årsskiftet drygt 14.000 registrerade konton. Det tillkom under året 
4.500 nya konton. 3.788 konton fanns vid samma tid i Förbundsforum.
Facebook – Sveriges Släktforskarförbund och Rötters vänner finns sedan 2010 på Facebook.

 Vad händer i Förbundet 2011?
Satsningen på Rötter ligger i den övergripande IT-planen.
Arbetet med hemsidan fortsätter under hösten 2011 och hela 2012.  Man har förstärkt kansliet med 
ytterligare en IT-tjänst. En tjänst arbetar med utveckling, den andra tjänsten med allt löpande, som 
uppdatering av Rötter etc. Databasen Porträttfynd ska uppdateras, 111.000 bilder gör databasen mer 
än proppfull och den behöver en ny bas att stå på. Det arbetet har inletts.
Den stora lanseringen kommer att vara Gravvårdarna, eller Gravstensinventeringen, som när den 
databasen är helt klar, kommer att uppmärksammas inte bara inom vår egen krets. När ”alla” kan 
lägga in släktens gravstenar för ”evigt” bevarade i vår databas, kommer det att läggas in 10.000-tals 
gravstenar.
Konsulatsarkiven, särskilt Nationalitetsmatriklarna, hoppas de få klart senast under 2012. 
  Nästa år i augusti blir släktforskardagarna i Gävle. Att besöka dagarna som ombud eller bara 
som vanlig besökare ger mycket. Man träffar många ivriga pratsamma forskare under dagarna och 
upptäcker att det är så mycket man vill göra. Det kommer upp många idéer inför framtiden.
Besök dagarna någon gång om Du har möjlighet. JLS ordnade dagarna 2004 och det var ett trevligt 
åtagande.

Samarbetande föreningen Datorn I Släktforskningen (DIS) riktar in sig på programpunkter med delvis 
tekniska tankar hur man hanterar dator och datorprogram. Vi har börjar med en kvällsträff där vi 
informerar både vad som händer inom DIS och DIS-Mitt och vilka nyheter som finns för de stödda 
programmen (Disgen, Min Släkt, Holger) och annat (DISBYT, DISPOS, Wiki-siter). Vi planerar 
också starta en flerdagarskurs för nybörjare av DISGEN men även också ett startmöte med repetition 
av vilka begrepp inom släktforskningen man behöver för att kunna hantera datorprogrammet. Sedan 
planeras 2 programpunkter med anknytning till datorprogrammet DISGEN vers. 8.2c; ett om 
programmets Källdatabas (repris) och ett om programmets Ortdatabas. De som är intresserade av 
nybörjarkursen ombedes kontakta Arne Ahlström, 063-10 97 19, 070-244 39 32, via  arne.ahlström@
comhem.se. Bevaka också vår gemensamma hemsida hos JLS.

DIS-MITT i Östersund

Bo Svartholm
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Sommaren 1922 
är kaffebordet 
dukat i Strånäset, 
Stugun socken i 
Jämtland. Från 
vänster sitter Per 
Hallgren och 
Ingjerd Ersdotter, 
två av de många 
värmlänningar 
som under se nare 
delen av 1800-talet 
kom hit upp och 
blev kvar. Syst-
rarna Alva och 
Lovi Lindström är deras 
barnbarn; Lovi har i famnen sitt 
förstfödda, några månader 
gamla, flickebarn som jag sedan 
länge är lyckligt gift med. Till 
höger gårdens ägare Axel Ferm 
med en grannpojke Henning 
Nässén.
    Per och Ingjerd bodde i en liten 
stuga i byn Fisksjölandet i södra 
delen av socknen. Tillsammans 
fick de tio barn men var inte gifta, 
vilket satte spår i kyrkböckerna. 
Husförhörslängden (Stugun 
A I:11 sid 30) berättar om åtta 
brott mot sjätte budet. Och det 
blev två till. När någon frågade 
varför de inte gifte sig svarade 
hon ibland att hon, Ingjerd, kom 
från en rysk adlig familj som 
inte tillät henne att gifta sig 
med den hon ville ha. För att få 
vara tillsammans hade de därför 

Moder och fader okända  eller

Rysk(?) adelsdam(?) från Värmland?
Av Robert Fresk

Sedan femton år har jag sökt efter min hustrus mormorsmors härkomst 
utan att lyckas. Vet någon något om Ingjerd Ersdotter från Östmark i 
Värmland?

rymt norrut och slutligen hamnat 
i Stugun.

”De e bäre fjask”
Det lät ju intressant om än något 
tveksamt. Alla hennes barn var 
döda men det fanns barnbarn som 
kunde berätta. De flesta hade inte 
hört något om rysk släkt men några 
kom med intressanta detaljer. 
En hade frågat sin mamma men 
fått svaret: ”äsch de där e bäre 
fjask”. Vilket på jämtska betyder 
att något betydelsefullt i saken 
är sagt men som åhöraren inte 
alls tror på. Hon visste också att 
Heiki Häkkinen på 1600-talet 
kom till Tandsbyn i Jämtland och 
började svedja skog som hemma i 
Savolax. Det gillade inte byborna; 
han motades bort och kom till 
Värmland där han odlade upp 
mark som blev byn Rattsjöberg, 
varifrån Ingjerd troligen här-

stammade. Det 
fanns mycket finskt 
blod i henne sades 
det.
 En annan hade 
hört att Ingjerds far 
kallades Bratten. 
Maria kunde ber-
ätta mycket om 
vandringen norrut 
där Per hade arbetat 
i skogen medan 
Ingjerd varit kocka 
eller skött barn. I 
varje ny socken 

uppsökte de präst eller länsman 
och berättade historien om 
hennes ogina släkt som fått dem 
att rymma hemifrån. Om det 
kom en efterlysning ville de få 
en vink så skulle de försvinna 
från socknen för att inte orsaka 
besvär. Den ryska släkten hette 
Stackel eller (von?) Stackelberg. 
Lovi hade hört ungefär samma 
om vandringen men namnet 
Stöckel eller von Stöckel. Som 
barn gick hon gärna dryga milen 
landsväg upp till Fisksjölandet, 
en lång vandring men mödan 
värd för väl framme fick man 
mormors goda pannkakor.
   Adela hade hört att Ingjerds 
farmor skulle tilltalas Hennes 
Nåd och att flickan bodde hos 
farmor tills hon var 7-9 år. Frida 
hade varit lärare i västra 
Värmland och rådde mig att sö-
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ka i norra 
Värmland. 
Hon påstod 
dessutom att 
Norden skjöld 
varit inblan-
dad i his tori en 
men kunde 
inte närmare 
förklara hur. 
Åt minstone 
fyra av de nio 
till vuxen 
ålder komna barnen har enligt 
denna lilla undersökning berättat 
för sina barn något av vad de 
hört om Ingjerds ursprung. 
Högst varierande saker men 
ändå något.

Född 1/1 1845?

Husförhörslängden i Stugun 
angav att Ingjerd föddes 1/1 1845 
i Östmarks socken i Värmland. 
Det var med viss spänning 
jag satte in mikrokortet och 
bläddrade fram till födda den 1 
januari 1845. Där fanns ingen 
Ingjerd! Några månader framåt 
och bakåt – ingen Ingjerd. Under 
perioden fem år bakåt och sju år 
framåt föddes i socknen ingen 
Ingjerd eller Ingegärd men 
några enstaka Ingeborg. De 
vanligaste namnen var Kjerstin 
och Hindrik. Ett frågetecken 
för födelsedagen alltså. Nästa 
kom när jag jämförde Ingjerds 
påstådda födelse den 1/1 1845 
med 4/9 1894 då hon fick sitt 
sista barn. Hon skulle alltså ha 
fött barn knappt fyra månader 
innan hon fyllde femtio. Strong 
prestation men hur trolig är 
den?
 Jag läste husförhörslängden 
sida upp och sida ner. Och 
plötsligt – Östmark A I:14 1846-

50 pagina 123 - hos torparen 
Wallström  i  Södra Metbäcken 
bor inhyses Erik Hindriksson 
och Kjerstin Hindriksdotter. På 
raden under står - med mycket 
svagt bläck och mindre stil – 
”oä Ingjerd Ersdotter 1/1 45 
S Metbäcken”. I denna längd 
används ganska regelmässigt 
”Barn, S(on), D(otter), Br(oder) 
för att visa relationen till 
familjeöverhuvudet.  I nästa fa-
milj längre ner på sidan står 
sålunda ”oä S”. För Ingjerd står 
endast oä men hon står dock 
utan något radmellanrum vilket 
normalt markerar förälder - 
barn. Observera också att en 
(flyttnings?) klammer kring 
Erik och Kjerstin inte omfattar 
Ingjerd. Hon har tydligen 
skrivits dit vid ett senare tillfälle. 
I anmärkningskolumnen står att 
paret tog ut lysning i oktober 
1847. De gifte sig året därpå och 
då tillkom med annat bläck ett 
”H” framför Kjerstin. I kolumnen 
finns också ordet Bratten vilket 
stämmer med uppgiften från ett 
barnbarn. I denna längd finns 
förövrigt åtskilliga anteckningar 
som Lusmarit, lögnaktig, utfattig, 
tigger och liknande. Den bör 
rimligen ha varit säkert inlåst på 
pastorsexpeditionen!

Är Kjerstin 
och Erik 

föräldrar till 
Ingjerd?

 
Men här fanns 
nu två personer 
som kan vara 
föräldrar till 
Ingjerd även 
om det inte 

klart anges. Erik var född i 
socknen och hade arbetat där 
som dräng.  Kjerstin kom 1840 
från grannsocknen Vitsand som 
piga och 1843-44 fanns båda i 
byn Mellmark, men på olika 
gårdar. Hösten 1844 flyttade 
båda till socknens prästgård där 
de antecknas bland gårdens tjän-
stehjon, dock inte tillsamman. 
Här skulle Ingjerd ha fötts den 
1 januari 1845 men hon finns 
inte antecknad hos Kjerstin. 
Troligen hösten 1845 flyttade 
paret till Södra Metbäcken och 
bodde där inhyses, alltså utan 
att ha tjänst i gården. Ingen 
Ingjerd finns antecknad och 
längden slutar vid årets utgång.  
  Platsbyten skedde ju normalt 
i oktober. Komministern, som 
bodde i prästgården, skulle 
alltså ha anställt en ogift 
piga, gravid i sjätte månaden, 
underlåtit att anteckna födelsen 
i födelseboken och sedan 
underlåtit att anteckna att barnet 
flyttade med modern till Södra 
Metbäcken. Varför skulle han 
göra så? Man kan också fundera 
över hur en piga och dräng i 28- 
årsåldern hade råd att bo inhyses 
utan att ha tjänst.

Stugun AI:11 (1881-89) sid 30. Ingjerd står som ensam förälder med åtta barn. 
Observera anmärkningskolumnens åtta sexor med vågstreck efter: hon har 
varnats åtta gånger för brott mot sjätte budet.
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 Har hon flyttat in?
Men Ingjerd kanske flyttat in från 
någon annan socken? I Östmarks 
inflyttningslängd 1840-60 finns 
dock endast några få Ingjerd 
eller liknande, samtliga vuxna 
pigor. Mest intressant var en 
Ingjerd Larsdotter som visade 
sig vara (eventuell) kusin till 
Ingjerd. Hon var dessutom 
född i april 1847 vilket 
skulle passa bättre ur 
barnafödandesynpunkt. 
Men denna Ingjerd 
flyttade tillbaka till 
Vitsand, gifte sig, fick 
barn och var sedan ur 
räkningen. I Vitsand 
var namnet Ingjerd 
ganska vanligt, sålunda 
hette den eventuella 
mormodern också 
Ingjerd.
   Flickan växte upp 
hos Erik och Kjerstin, 
blev i 16-årsåldern 
piga i grannsocknen 
Fryksände och fick 
där 1870 sonen Nils 
med en son i gården. 
Men snart antecknas 
hon som lösdrivande: hon har 
lämnat tjänsten. Sonen blir kvar 
på gården men tar sig artonårig 
upp till modern i Stugun. Ingjerd 
höll alltså på något sätt kontakt 
med sonen. Det finns inget som 
talar för att Ingjerd och Per 
haft någon tidigare kontakt. 
De träffades nog första gången 
i den ström av arbetssökande 
värmlänningar som med yxa 
och såg, häst och kälke, sökte 
sig upp till Norrland där stora 
avverkningar av gammelskogen 
gav arbete åt många. Första 
barnet föds 1873 i Hede i 
Härjedalen men dör efter något 
år. Fler barn föds i olika socknar 
tills familjen hamnar i Stugun. 

Ryskt adelskap? 
Flera av barnbarnen hade hört 
om ryskt adelskap men med 
växlande släktnamn. I Östmark 
kan jag bara hitta adelsläkten 
Fitinghoff (som var rätt stor i 
Ryssland). Conrad Fitinghoff 
(f 1804) byggde från 1838 
upp järnbruket Konradsfors i 
socknen, men var aldrig skriven 
där. Hans systrar Sofia och 

Wilhelmina var gifta med varsin 
komminister som efterträdde 
varandra i socknen på 1840-talet. 
En kusin Fitinghoff, gift med 
kronolänsman Robsahm,  flyt-
tade 1848 till en grannsocken 
men är väl ung för att vara 
aktuell i sammanhanget. 
   Det torde vara nämnda 
prästmän som fört socknens 
kyrkoböcker under den aktuella 
tiden. Den förste dog dock 
redan 1842 och den 36-åriga 
änkan Sofia (f 1806) flyttade 
med sina två barn till broderns 
bruk Konradsfors och 1847 till 
Karlstad där hon 1851 gifte om 
sig. Hon blev på nytt änka och 
återkom 1856 till Konradsfors. 

Systern Wilhelmina (f 1808) 
gifte sig 1843 med komminister 
Jonas Gabriel Frykman och fick 
barn åren 1843, -44, -46, -48 
och -53.
   Om någon Fitinghoff skulle 
vara förälder till Ingjerd bör det 
närmast vara Conrad eller Sofia 
medan Wilhelmina fick barn 
så tätt att det knappast fanns 
plats för fler. Conrad torde ha 

vistats mycket i socknen 
under uppbyggnaden av 
bruket från 1838 fram till 
1844 då det förstördes av 
en översvämning, Han var 
gift med en kvinna från 
Strängnäs 1847-54 då de 
skildes. Långt senare gifte 
han om sig med en 44 år yngre 
prästdotter som blev känd 
som författarinnan Laura 
Fitinghoff. Conrads syster 
Sofia, ung änka med två 
söner, har tidsmässigt visst 
utrymme för barnafödande 
men var naturligtvis noga 
observerad i den lilla 
bruksorten Konradsfors.

Vem skrev in och
 vem rev ut?

Ett stort frågetecken är vem som 
skrivit in den första anteckningen 
om Ingjerd troligen viss tid efter 
hennes födelse och med fel(?) 
födelsedatum/födelseplats. 
Dessutom tillsammans med två 
personer som inte uttryckligen 
anges som hennes föräldrar. 
Ordet Ersdotter är mycket likt 
samma ord sex rader längre ner 
på sidan och lutningen på och 
utformningen av jämförbara 
bokstäver tyder på att samma 
person fört pennan båda 
gångerna, vilket bör vara 
komminister Frykman som 
tjänstgjorde från 1842 till sin 
död 1878. Varför förde han in 
tveksamma eller felaktiga 

Östmark AI:14 (1846-50) pag 123. Observera det svaga 
bläcket i Ingjerds rad och att klammern omkring Erik och 
Kjerstin inte omfattar Ingjerd. Jämför hennes Ersdotter 
med samma ord 6 rader längre ner.
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uppgifter i kyrkoboken?
   Ett annat frågetecken är att 
husförhörslängden 1846-50 
respektive 1851-55 saknar 
blad 1 med sidorna 1-2 där 
prästfamiljen Frykman-Fiting-
hoff bör ha stått; den finns ingen 
annanstans i längderna. Kan 
Ingjerd ha stått där som tillfälligt 
boende hos sin eventuella 
släkting? Tidpunkten stämmer 
rimligt med ett barnbarns 
uppgift att  Ingjerd bott hos 
någon anförvant tills hon blev 
7-9 år. Vem hade tillgång till 
och intresse av att riva ut just 
dessa blad ur böckerna?
   Ett tredje problem är bläcket 
som är mycket svagt i den 
första notisen om Ingjerd, 
medan annan text på sidan är 
betydligt starkare. Vid denna 
tid blandade man ofta sitt bläck 
själv och kunde få många olika 
nyanser. Östmarks kyrkoböcker 
har många olika nyanser som 
växlar över tiden och mellan 
olika böcker. Det förefaller inte 
möjligt att med hjälp av bläcket 
med någon säkerhet fastställa 
när Ingjerd första gången 
noterades.
   Om Erik och Kjerstin är 
Ingjerds föräldrar stämmer 
uttalandet att det är mycket 
finskt blod i henne. Bara några 
generationer bakåt är det 
hos båda gott om Moilainen, 
Kähköinen, Karvainen, Rämä-
inen med flera släktnamn från 
Savolax.  Längst bak hittar vi, 
som ett barnbarn berättade, 
Hindrik (Heiki) Tomasson 
Häkkinen, den store röjaren 
och odlaren som 1646 tog 
första spadtaget i Rattsjöberg, 
nu en stor campingplats. Och 
i byn fanns Kjerstins mor som 
hette Ingjerd, vilket stämmer 

väl med seden att ge förstfödda 
flickebarn mormors namn. 
 Men å andra sidan: att ogifta pigor 
och drängar fick barn tillsammans 
var ju inte ovanligt. Varför blev 
det sånt hemlighetsmakeri i det 
här fallet med ingen anteckning 
i födelselängd och tvivelaktig 
födelseplats/tid. 

Per var redan gift
I Stuguns husförhörslängd står 
Ingjerd ensam med barnen 
medan ”arbetaren Per Hallgren 
från Ekshärad i Värmland” 
endast förekommer i födel-
seboken som far till några av de 
gemensamma barnen. Han var 
nämligen redan gift och hade ett 
barn i Ekshärad. Han hade rymt 
från hustru och barn och kunde 
därför inte få ut de papper som 
behövdes för nytt gifte. I femtio 
år bodde han i Stugun utan att 
vara skriven där och först sedan 
hustrun i Ekshärad dött kunde 
han skrivas där de sista åren av 
livet. Men då var Ingjerd redan 
död; de två som hållit ihop så 
troget fick aldrig gifta sig.
  Det ryska adelskapet kan 
ha hittats på för att användas 
mot myndighetspersoner. När 
man sedan kom till ro i Stugun 
användes historien för att slippa 
tala om att Per redan var gift. Men 
den ogina adelssläkten kunde 
knappast agera i förväg om de 
två träffades först på vandringen 
norrut. Några personer med 
namnet Stöckel, Stackelberg eller 
liknande återfinns inte i Östmark 
med reservation för tillfälliga 
besökare. 
  Men även om adelskapet 
läggs åt sidan återstår många 
frågetecken: Ingjerd finns varken 
i födelse- eller inflyttningslängd. 
Hon noteras med födelsedatum/

plats som barn(?) till ett ogift 
par där antingen datum/plats 
eller föräldrar är fel. Eller 
både/och? Noteringen sker viss 
tid efter födelsen. Två utrivna 
blad i husförhörslängder kan 
ha med henne att göra. Hon 
tycks komma från ingenstans 
och bli en människa av kött 
och blod som under ett långt 
liv föder och fostrar en stor 
barnaskara och gräddar många 
goda pannkakor. Frid över 
hennes minne där hon vilar 
under kyrkogårdens susande 
björkar.

Men – vem var hon?

Källor:
Berättelser av barnbarn och 
barnbarnsbarn 
Kyrkoböcker från Stugun, 
Östmark och Vitsand 
Jarl Ericson: Finnar i Östmark, 
Vitsand, Nyskoga, Södra och 
Norra Finnskoga, Arvika 1996

Utskriftstips
Ibland skulle man vilja 
spara en text, en bild eller 
ett dokument med bild och 
text till en fil när man är 
utan skrivare. Man kan då 
göra en PDF-fil på olika sätt 
men man behöver ett extra 
program. Ett gratis program, 
PDF-printer,  finns på www.
bullzip.com. När man 
tagit ned  och installerat 
programmet lägger sig 
den här möjligheten bland 
tänkbara skrivare. Det 
finns också möjlighet att 
göra bildfiler, typ JPG, med 
programmet. 
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Årets släktforskardagar hölls i 
Norrköping 27-28 augusti.  
Temat för dagarna var 
Norrköping – staden vid 
strömmen – industrialismens 
vagga i Sverige. Dagarna 
startade redan den 26 augusti 
med konferenser för 
ordföranden, redaktörer och 
cirkelledare. På förmiddagen 
var det skilda program och 
dagen avslutades med 
gemensamma föredrag om 
bl.a. DNA. Intressant föredrag 
om hur man har undersökt 
DNA hos Birger Jarl och 
Magnus Ladulås. Eva 
Daskalaki förklarade att 
arvsmassan DNA är ”hand-
boken om livet”. En viktig 
framtidsfråga är ”Vad kan DNA 
tillföra släkt forskningen?” 
Föreläsaren Olof Cronberg ser 
att DNA-testet kan vara ett 
viktigt komplement till 
släktforsk ningen bl.a. vid fall 
av okända fäder men också då 
man kan se att det finns 
sjukdomar som har en ärftlig 
komponent.

 Under förmiddagen fick 
vi bl.a. information om 
gravstensinventeringen och att 
det digitaliserade materialet 
kommer att läggas ut på 
Nättidningen Rötter - www.
genealogi.se. Det kommer att 
vara gratis och öppet för alla. 
En betaversion förväntas finnas 
ute i oktober.

 De officiella släktforskar-
dagarna invigdes 27 augusti 
med pompa och ståt i Louis 
De Geer Konsert & Kongress. 
Invigningen var både festlig 
och fullsatt. Hemvärnets 
musikkår spelade och väl-
komsttal hölls av både Li 

Släktforskardagarna 2011
Teske, Kommunfullmäktiges 
ordförande, och Barbro Stål-
heim, ordförande Sveriges 
Släkt forskarförbund, innan 
da garna officiellt invigdes 
av Landshövding Elisabeth 
Nilsson, vars dialekt skvallrade 
om att hon kom från norra 
Sverige. 

 Efter invigningen fick vi 
lyssna till kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth, som pratade 
om ”Ideella verksamheters 
betydelse för bevarandet av 
kulturarvet” och Christopher 
O´Regan, som före läste 
om den gustavianska tiden 
under rubriken ”Skimret över 
Gustavs dagar” – det skimmer 
som fanns innan ”Den vita 
silkesstrumpan ersattes av den 
blanka stöveln”.  

  Det var två intensiva dagar 
med ett stort antal utställare (ca 
70 st) och många föreläsningar 
som löpte parallellt, så det 
var omöjligt se och höra allt. 
Man fick välja som på ett 
smörgåsbord. Drygt 4000 
personer besökte dagarna 
och det var fullsatt på alla 
föreläsningar. Det gällde att 
hålla sig framme i tid för att få 
en biljett.  

 Det fanns mycket att lära. 
Michael Lundholm, natio-
nalekonom och forskare, 
poängterade i sin föreläsning 
vikten av att göra en bra 
källhänvisning. Han sade 
t.ex. att med en noggrann 
källhänvisning  underlättar man 
även för sig själv när man skall 
kontrollera sina egna resultat. 
Han visade med exempel 
hur fel det kan bli. Hans 
föreläsningsbilder finns att 

hämta på släktforskardagarnas 
hemsida.  Claes Westling 1:a 
arkivarie vid Landsarkivet i 
Vadstena berättade om ”Mindre 
kända källor i släktforskning”; 
exempelvis arkiv hos krono-
fogde, kronolänsman, lands-
fiskal m.fl.
  Leif Jacobsson, kulturarbetare, 
estradör och välbekant sörm-
ländsk radioröst höll ett mycket 
trevligt anförande i ord och 
toner på temat ”Foton och 
föremål berättar”. Han vill 
inspirera andra att dokumentera 
sin egen historia genom foton 
och föremål. Det är viktigt att 
inte bara anteckna namn på 
personerna på ett fotografi utan 
även deras historia. Skriv även 
ner släktföremålens historia. 
Om man inte kan skriva direkt 
på föremålet kan man göra 
en fristående anteckning som 
förvaras i närheten av föremålet. 
Det är också viktigt att prata med 
äldre släktingar och ta till vara 
deras kunskap om personerna 
och föremålen. Leif hänvisade 
till ett kinesiskt ordspråk som 
lyder ”Varje gång en människa 
dör brinner ett bibliotek” – 
tänkvärda ord. 

  Lördagens jubileumsbankett 
artade sig till ett födelsedags ka-
las för Sveriges Släktforskarför-
bund som fyller 25 år i år. 
I banketten som ägde rum i 
Värmekyrka, en rustik lokal 
som en gång varit ångcentral 
för Holmens pappersbruk i 
centrala Norrköping, deltog 
ca 400 gäster. Med anledning 
av jubileet gästades banketten 
bl.a. av tidigare ordföranden i 
förbundet. Gåvor över lämnades 
till förbundet och att antal 
hedersdiplom utdelades liksom 
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Myssjö församling under åren 1704 - 1910
Under åren 1946-75 noterade Karl Dahlén i Oviken uppgifter ur 
filmade födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder för 
olika församlingar. Karl antecknade uppgifterna i skrivböcker för att 
därefter registrera uppgifterna på arkivkort.

 Ur dessa anteckningar har Ivar Martinsson (Tosåsen) Älta, 
registrerat och kompletterat Karls uppgifter över födda personer i 
Myssjö församling - under tiden 1705 – 1910. För de flesta personer 
är föräldrar noterade, uppgifter om ”ingifta personer” och barn 
finns i mindre omfattning (barnen är då redovisade under dess far). 
Underlaget är inte komplett med avseende på dödsdatum. Det finns 
inga kopplingar mellan olika personer tex till deras föräldrar eller 
ingifta personer.

   Underlaget skall förhoppningsvis vara ett hjälpmedel till Er forskning 
och skall ses som en ”2:a handskälla” och skall kompletteras ur 
arkiverade kyrko- och församlingsböcker! Underlaget kan sparas på 
”egen” hårddisk efter godkännande av Ivar Martinsson.

Hälsning från
Ivar Martinsson
Älta
e-post: baumar2@telia.com

JLS har fått materialet på CD-skiva av Ivar och det finns inlagt och 
sökbart på föreningens två datorer.
Vi tackar honom för det. /Kerstin Ellert

Ny tjänst på GeneaNet:
Gravsten och Minnesmärken
 Geneanet har numera en 
kostnadsfri databas på 
GeneaNet: ’Gravstenar och 
Minnesmärken’, som kom-
pletterar bildgalleriet. Efter 
gamla porträtt, vykort och 
vapensköldar, kan du nu även 
dela med dig av och granska 
fotografier av gravstenar och 
minnesmärken. 
Meddelat av Laurent Mon-
pouet - GeneaNet.

pris till eldsjälar och till 
mottagaren av Örnbergpriset. 
Banketten avslutades med 
uppträdande av Norr köp ings-
bandet Li v  er  pool som spelade 
Beatlesmusik.  

 Sammanfattningsvis var 
årets släktforskardagar in-
ne  hållsrika, intressanta  och 
inspirerande. Det blev en 
helg fylld av trevliga och 
intressanta möten med släkt-
forskarkollegor från andra de-
lar av Sverige.

  Gävle hälsar välkommen till 
2012 års släktforskardagar 
som förbundet avser att 
genomföra i egen regi med 
hjälp av släktforskare på orten 
inkl. DIS-MITT..

/Inger Jonasson

Arkiv Digital skannar 
AD skannar ÖLAs kyrk-
böcker sedan febr. 2011. ÖLA 
har tagit bort Genline och satt 
in Arkiv Digitals tjänst på sina 
sökdatorer.

Gissa föremålet!
Här kommer svaret 
på hur föremålet 
som beskrevs i förra 
numret av JLS-Nytt 
har brukats. Vi gav 
ledtråden att tinget 
kunde klassificeras till manlig 
skönhetsvård och det vi visade var 
en mustaschformare. 
  En bit in på 1800-talet 
blev skäggmodet populärt 
och populariteten kom 
att hålla i sig fram till 
första världskrigets slut. 
Många män bar såväl 
skägg, polisonger som 
mustascher i en mängd 
olika varianter. En del 

vaxade och 
formade sina 
mustascher, och 
för att skydda 
och bevara 
formen över 

natten kunde 
man bruka en mustaschformare. 
Detta torde väl ha fungerat bra, 

åtminstone om man 
låg på rygg och sov!

/Margareta Olsson

Foto från Jamtli 
Arkiv.
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Karin Larsson - en 
modern kvinna som 

levde i fel tid

Vid höstens första månadsmöte 
berättade JLS-föreningens ord -
förande Kerstin Ellert om sin 
man Kjells mormor; pensio-
natsinne havarinnan Karin Lars-
son. Karin ägde pensionat 
Esplanaden med adress 
Strandgatan 4. Huset revs 1970 
i samband med Frösöbrons 
byggande. Det var beläget vid 
det nuvarande brofästet.  
Kerstins före läsning handlar om 
ett spännande livsöde som bl.a. 
tydligt visar på tidsandan ur ett 
genusperspektiv – att vara egen 
företagare och ensamstående 
mor var inte alltid lätt.
  Karin föddes i Bjärme 1891. 
När hon  var fyra år flyttade 
föräldrarna till Billsta i Hackås. 
Karin träffade den 15 år äldre 
änkemannen Jakob Petrusson i 
Månsta och när Karin i början av 
1919 blev gravid så gifte de sig. 
Karin lämnade föräldrahemmet 
och flyttade till Månsta och 
Jakob. I hemmet fanns också 
Jakobs 13 åriga dotter Märta. 
   Karin trivdes inte i Månsta. 
Hon tyckte det var tråkigt och 
saknade den kontakt hon haft 
med gästerna på gästgiveriet i 
föräldrahemmet. Äktenskapet 
med Jakob var mycket turbulent 
och Karin drev på om flytt in 
till Östersund för att öppna ett 
gästgiveri. 1925 köpte Jakob 
gästgivargården på Kyrkgatan 
11 i Östersund och familjen som, 
förutom Jakobs dotter Märta, 
bestod av de tre gemensamma 
barnen Olle, Kjell och Karin 
flyttade dit. Kyrkgatan 11 låg 
mitt emot Epidemisjukhuset. 
På gästgivargården fick Jakob 

tillstånd till att ha uthyrning 
av rum samt försäljning av 
pilsnerdricka. 
 Stämningen i äktenskapet 
förbättrades inte efter flytten 
till Östersund och 1927 
stämde Karin sin man till 
hemskillnad och målet kom upp 
i Rådhusrätten. Skilsmässor 
var ovanliga vid den här tiden 
och ännu ovanligare var att 
en kvinna tog initiativ till en 
sådan. Paret beviljades så 
småningom hem skillnad och 
Karin ändrade sitt efter namn 
till Larsson efter pappan. Un-
der hemskillnadsåret köpte 
Karin pensionat Esplanaden på 
Strandgatan 4.
 Den följande tidsperioden 
blev stormig för Karin. 
Skilsmässoprocessen blev hätsk 
och man stred om vårdnaden 
av barnen. Jakob beskyllde 
Karin för ”opassande uppträden 
med manspersoner” samt att 
hon hade ett ”häftigt lynne”. 
Flera personer vittnade om att 
Karin skulle vara en olämplig 
uppfostrarinna av sina barn. 
Efter domslut och överklagande 
stannade Olle och Karin kvar 
hos Karin. Dottern Karin skulle 
dock uppfostras av hennes 
föräldrar. Kjell vistades hos 
fadern.
  När det gällde närings-
verksam heten mötte Karin 
också motgångar. Hon ansökte 
om tillstånd att i samband 
med mat till gästerna även 
få servera pilsnerdricka. Det 
tidigare tillståndet gällde Jakob 
som ägde gästgivargården på 
Kyrkgatan. I de yttranden som 
Nykterhetsnämnden krävde 
in framkom att Karin dömts 
till böter för utskänkning av 

alkoholfri dricka och hyrt ut 
fyra rum på Kyrkgatan 11 
under hemskillnadsåret. Ja-
kob anmälde henne flera 
gånger i osedlighetsfrågor 
och nykterhetsfrågor. Enligt 
Kerstin Ellert var Karin en stark 
kvinna som, trots motgångarna, 
fortsatte att bygga upp pensionat 
Esplanaden och hon fick så 
småningom tillstånd att servera 
pilsnerdricka.
  Pensionat Esplanaden blev 
mycket populärt. Hackåsborna 
samlades gärna där vid besök 
i stan. De kände sig hemma 
eftersom Karin kom från 
Hackås.
  Karin drev pensionatet tills hon 
på grund av ålder inte orkade 
längre. Hon slutade sina dagar 
1975 och då var Strandgatan 4 
rivet sedan fem år.
 Kjell Ellert avslutade Kerstins 
berättelse genom att ge oss några 
minnesbilder från sina besök 
hos mormor. Hon var en snäll 
dam som bl.a. lärde barnbarnen 
spela kort och de kände också 
stor frihet hos mormor. De blev 
medbjudna på utlandsresor 
tillsammans med mormor som 
tog med ett barnbarn i taget som 
ressällskap.
 Kerstin sammanfattade be-
rättelsen om Karin med att hon 
var ”en modern kvinna som 
levde i fel tid”
  Kerstin och Kjell avtackades 
med en varm applåd för att de 
låtit oss ta del av ett kvinnoöde 
som inte ligger allt för långt 
tillbaka i tiden. 
  På Kerstins hemsida www.
nacksta.com under rubriken 
artiklar och uppsatser finns en 
berättelse om Karin Larsson 
och pensionat Esplanaden som 
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Månadsmöte 26 nov
Hans Hanner, projektledare 
för Genealogiska Föreningens 
projekt Inrikes pass, talar 
lördagen 26 november om 
passens historia i Sverige, om 
arkivbeståndet av olika typer 
av passhandlingar och om GFs 
projekt. Vem behövde pass? För 
vilka resor? När gällde dessa 
bestämmelser? Vad finns kvar 
i våra arkiv? GFs projekt avser 
att digitalisera arkivhandlingar 
om resande förr, upprätta ett 
personregister till det som 
digitaliseras och att göra detta 
tillgängligt för sökning på sina 
medlemssidor.

Gästföreläsare
 Rurik Löfmark 

överläkare i 
hjärtsjukvård och 

docent i medicinsk 
etik, berättar 14/1 
om jämtarna som 

blev skräddare i St 
Petersburg

Rurik är barnbarn till 
Andreas Lind qvist, 
som blev den ryske 
tsarens siste skräddare. 
Föräldrarna fick fly från St 
Petersburg när re vo lutionen bröt 
ut 1917/1918. Familjen bodde i 
Finland i tre år och väntade på 
att kunna åter vända och fortsätta 

arbeta med skrädderiet. Läget 
förändrades inte till det bättre 

och familjen återvände 
till slut till Jämtland. 
I tidningen ”Jul i 
Jämtland” skrev Agge 
Planting bl a följande:
”Tsarens siste 
skräddare
Andreas Lindqvist föddes 
i byn Djuriken, Brunflo 
socken i Jämtland den 
28 maj 1876. Vid ett 

besök som innehavaren av 
”hovskrädderiatelier N. Nord
enström” i S:t Petersburg (en av 
de många Nordenström som i 
nära hundra år bedrev skräd deri
rörelse i Ryssland), den galante 

Nicolai Nordenström gjorde i 
sin hembygd, besöktes också 
kusinerna i  Dju riken,  Brunflo, 
när Andreas Lindqvist var 
endast omkring fem år gammal.  
 Den pigge pojken vann lång
fararens hjärta och på skämt eller 
allvar lovade ”Ryssen” att när 
Andreas blev stor skulle han få 
fara till den stora landet i Öster. 
Detta löfte glömde ej den lille. Och 
när Nicolai Nordenström år 1888 
ånyo besökte sin hemprovins, 
påminde den nu tolvårige Andreas 
sin store släkting om löftet. Pass 
skaffades i en hast och kusinsonen  
gav sig ut i världen, innan han 
ännu trampat ut barnskorna, för 
att ta del av dess löften och dess 
möjligheter.”
  Se även Jämten 1983, s.71.

Efterlysning 
Du som vet eller misstänker 
att du han anor från Härjedalen 
och släkterna Ljungberg, 
Hedin och Rutencrantz. Jag 
försöker sammanställa en mer 
fullständig släkttavla för dessa 
Vasa ättlingar.
Kontakta mig gärna för mer 
uppgifter.
Urban Leijon
Urban.Leijon @ hem.utfors.se

också är publicerad i Gamla 
Östersund 2010.

   Där finns bilder på inredningen 
i pensionatet och porträtt av 
Karin själv, med sin familj samt 
med personal och gäster.

Inger Jonasson

Forskartips
Kungliga biblioteket har bör-
jat digitalisera äldre svenska 
dagstidningar.
 Länk: http://magasin.kb.se:8080/
searchinterface/browse_title.jsp

  Dödannonser och nekrologer i 
Sv.Dagbl, Östgöta Correspondenten 
(båda sep 1999 - juli 2008) samt 
provinstidningen Dalsland (1911-
1912, 1950, 1990-2005) kan hittas 
på http://www.abc.se/~m225
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Avsändare:
 JLS
 c/o Maud Tornving 
 Nyponvägen 21
 831 62 Östersund

JLS Program 2012
Aktiviteter i JLS/SNF-lokalen Samuel Permans gata 37 

Om inte annat anges 
Lö 26 november kl. 12.00
Julmöte

Inrikes pass
Hans Hanner, GF
Glögg och lotteri

Ordinarie värdar

Lö 14 januari kl. 12.00
Månadsmöte

Hovskräddarna i St Petersburg 
Rurik Löfmark Ordinarie värdar

On  25 januari tid 18.30
Forskarkväll

Föremålen berättar
Margareta Olsson och Anita 
Brandén 

Pia Björnhed

On 8 februari 18.30 
Dis-kväll

Nytt hos DIS och DIS-MITT
Bo Svartholm och Bodil Orremo Bo Svartholm

Lö  18 februari kl. 12.00
Månadsmöte

Krigsfångar - ryska i Jämtland 
1808 och svenska i Ryssland. Om 
krigslagar, politik och människo-
öden berättar Erik A. Egervärn

Ordinarie värdar

On 29 februari 18.30
Dis-kväll

Repetition av släktforskarbegrepp 
inför kurs i Disgen.
Bo Svartholm

Brita Brännström

On 7 mars 18.30 
Dis-kväll

Disgen 8c: Hantering av 
Källdatabas (repris)
Bodil Orremo

Bo Svartholm

Egen forskning.
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.
 

God Jul och ett Gott 
Nytt År önskar 
styrelsen och 
redaktionen!

Foto: Margareta Olsson


