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När Krångedeforsarna i östra Jämtland började byggas ut under 
1930-talet var det en rikshändelse. Bygget av dåtidens största kraftverk 
lockade arbetssökande från hela landet. Folkmängden i byarna Krångede 

och Döviken ökade kraftigt.

Bilden är från 1931 och visar den hängbro (till vänster) som först 
byggdes för att arbetarna skulle ta sig över älven. Nästa projekt var 

landsvägsbron för transporternas skull. 

Hela bygget dokumenterades av den kände fotografen Selim Sundin 
(1884-1961), som anlitades av Krångede AB. Kraftverksepoken i 
Krångede skildras av JLS-medlemmen Birger Ekerlid i en bok som 

kommer inom kort och i en artikel du hittar i detta nummer.
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Ordföranden har ordet

Kerstin Ellert

EFTERLYSNINGAR
Vi brukar skicka ut påminnelse • 
om JLS-mötena och annan lokal 
information med e-post till de som 
anmält sin e-post till föreningen. 
Vi skickar info till de medlemmar 
som bor i närområdet, dvs Jämtland, 
Härjedalen, södra Lappland och 
Medelpad.
   Får Du inget utskick kan det bero på • 
att vi inte har din e-postadress eller att 
din gamla ogiltiga adress finns kvar i 
vårt medlemsregister.
  Anmäl din e-postadress till vår • 
kassör Maud Tornving så hamnar du 
på utskickslistan.

Vi söker även dem som inte har • 
angett avsändare eller adress vid 
inbetalningen av årsavgiften! Det 
gäller de som gjort inbetalning 
den 28 februari och den 29 feb-
ruari i år. Hör av dig till Maud!
Föreningen kommer att deltaga i • 
Expo Norr den  27/6 - 1/7.
Vi efterlyser frivilliga som kan stå • 
i vår monter. Vi behöver 4 personer 
per dag men dessa hinner även titta 
runt på utställningen. Kontakta 
Maud för val av pass!

   /Styrelsen

Sommaren närmar sig. Trots detta har jag flera projekt med släktforskning igång som jag vill slutföra 
under sommaren, men trädgård, skolavslutningar och födelsedagar måste få ta en hel del av min tid 
framöver.

   Som ni säkert alla vet så kommer JLS att lämna sin föreningslokal den 1 september och fortsätta sin 
mötesverksamhet i Östersunds landsarkivs lokaler. Höstens månadsmöten kommer därför att bli på 
tisdagskvällar kl 18 eftersom det är den enda veckodagen som landsarkivet har kvällsöppet. De har 
öppet på lördagar endast vid speciella tillfällen.

   Onsdagskvällarna kommer att ersättas med en eftermiddag i månaden med möten på Landsarkivet 
eller med studiebesök. Medlemmar i JLS kommer även att hjälpa släktforskare några timmar en 
eftermiddag i veckan i arkivet.

    Årets årsmöte är avklarat och jag tackar för förtroendet att få leda föreningen ytterligare ett 
år. På årsmötet hade vi ett intressant föredrag av Sven Olofsson, som berättade om ”Jämtländska 
framgångssagor - om några familjers relation till varandra vid kontakter, handel mm under första 
hälften av 1800-talet. Det är nog intressant i alla släkter att kolla upp relationer och hur de olika 
personerna gynnar och hjälper varandra utifrån status. Sven nämnde bla dopvittnenas relation till 
familjen, ju mer man kommit upp sig i samhället, desto finare dopvittnen.

   Ha en trevlig sommar. Vi träffas i vår kommande verksamhet efter sommaren.
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Så var det när den stora 
utbyggnaden av de mäktiga 
Krångedeforsarna blev ett 
riksintresse i arbetslöshetens 
1930-tal. Under några årtionden 
upplevde byarna Krångede och 
Döviken en närmast explosiv 
befolkningsutveckling.

Folk vallfärdade till ”Jämtlands tredje stad”
av Birger Ekerlid

Människor köade utanför grindarna för att få jobb.
Kåkstaden Trångbo växte med rekordfart. 

Folk bodde överallt – i skjul, vedbodar och härbren.
Tidningarna talade om Jämtlands tredje stad och dåvarande
Ragunda kommun kunde kraftigt sänka kommunalskatten. 

 Planerna på att bygga ut den 
tre kilometer långa forssträckan 
hade väckts redan 
1897 av industrialisten 
Gustaf de Laval, mest 
känd som separatorns 
uppfinnare.Hanköp
te vat tenrätten till 
Krångedeforsarna 
och hade vidlyftiga 
planer på industrier 
i denna del av östra 
Jämtland. 
   På den tiden fanns 
ingen teknik för att 
överföra kraft, så tanken var att 
bygga i anslutning till for sarna. 
På de Lavals önskelista fanns 
sågverk, pap pers -
masse fabrik, tänd-
 sticks fabrik, järn-
vägs- och auto  mo-
bilfabrik, smält-
verk, vals verk, 
stålverk, elek tro-
kemisk fa brik och 
mycket, mycket 
annat. Drömmen 
om ett industriellt 
centrum i Krång-
ede gick i stöpet. I 
stället blev det en 
flera årtionden
lång och utdragen 
juridisk strid om 
vattenrätten.
  Det dröjde ända till 1931 innan  
dåvarande Krångede AB satte 

spaden i jorden. Ägare var då 
Stockholms stad och ett antal 
mellansvenska bruk. På kort tid 
myllrade hela bygden av aktivitet 
samtidigt som kraftverket blev 
ett riksintresse. Industrin i södra 
Sverige ropade efter energi. Det 
var dåtidens största kraftverk 
och en betydelsefull arbetsplats 
i en tid av arbetslöshet och 

depression. Folk från hela landet 
vallfärdade till Krångede för att 
få jobb.

”Det var svårt att se alla 
arbetslösa som samlades 

utanför grindarna”, berättade 
betongarbetaren Evert Åsell 
en gång för mig. Utbyggnaden 
var arbetskraftsintensiv och 
skydds anord ningarna minimala. 
Åt skilliga arbetsplatsolyckor in-
träffade,varavflerameddödlig
utgång. Men arbetet fortsatte 
effektivt och planenligt och den 
18 juli 1936 kunde kraftverket 
invigas av kronprins Gustaf 
Adolf, sedermera kung Gustaf 
VI Adolf.
   Utbyggnaden av både Krång-
edeforsarna och Gammel-
ängeforsen fortsatte sedan 
fram till 1947. Under hela 
perioden från 1931 och fram 
till slutet av 1960-talet var 
Krångede ett förhållandevis 
stort samhälle, med affärer, 
kaféer, serviceinrättningar och 
ett blomstrande föreningsliv. 
Skatteunderlaget steg och 
Ragunda kommun kunde på 
1930-talet sänka skat ten från 
12,40 till 9 kronor per be vill-
nings krona.

Om man stu derar mantals längd-
erna från den här tiden kan man 
få en uppfattning om befolk-
ningsutvecklingen. Kulmen 
nåd   des re dan 1935 med nära 

Först byggdes en hängbro och där ef ter en 
landsvägsbro för att klara tran sportena.

Kvarnforsen var en av sex forsar i den tre kilometer 
långa sträcka som byggdes ut. Den gamla kvarnen 
finns fortfarande kvar. Foto: Selim Sundin, Krångede 
AB:s arkiv.

1930-talets utbyggnad medförde en 
dramatisk befolknings explo sion i de 
berördabyarna.Grafik:BirgerEkerlid  
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kal las servicetek-
niker och sköter 
kraft verken Krång  -
ede, Gam melänge 
och Svart   håls-
forsen åt nuvar-
ande äga ren For-
tum. Några av 
dagens service tek-
niker är ätt lingar till 
de an läg gare som 
en gång byggde 
kraftverket. 

   

1200 
man tals-
skriv na i 
området. 
Därtill ska 
läggas 
al la som 
ar be tade 
till fälligt 
eller 
pendlade till 
Krångede 
från 
närliggande byar som 
Böle, Ammer, Krokvåg, 
Hammarstrandochandra
orter. Det betyder att sannolikt 
minst 2000 per  soner per i od vis 
vistades i om rådet.
  Förra året, år 2011, bod de 
sam    man  lagt 178 per   soner i 
byarna Krångede och Dö-
viken. På själ va kraft verket 
job bar i dag åtta personer. De 

Den gamla kåkstaden Trång bo 
är ett minne blott, men några 
husfinnskvar.Ienavdegamla
anläggarvillornafinnsKrångede
museum, som på ett fantastiskt 
sätt förmedlar kunskap, känslor, 
bilder och intryck från den tiden 
det begav sig för ”Jämtlands 
tredje stad”.
Fotnot: Uppgifterna i artikeln är 
hämtade ur en kommande bok av 
Birger Ekerlid med titeln ”Krångede i 
kraftens tid – en berättelse om byarna 
Krångede och Döviken i skarven 
mellan bondesamhället och industri-
Sverige”. Boken beräknas komma ut 1 
juni 2012.
Foton av Selim Sundin (1884-1961). 
Författaren har tillstånd av anhöriga till 
Selim Sundin att använda hans bilder.
Källor till diagram: Folkräkningar 1900, 
1910, 1930, mantalslängder 1931 - 
1866, Ragunda kommun (2011).
Mer info: www.birgerekerlid.se eller via 
birger.ekerlid@bredband.net

”Släktforskningens dag” fira des 
den 17 mars på Landsarkivet. 
Föreningen fick gott stöd 
av Landsarkivets personal. 
Cirka 120 personer passerade 
genom lokalerna denna lördag 
och det visar att intresset för 
släktforskning är något som 
”ligger i tiden”.
 Förutom föreningens med-
lemmar syntes många nya 
ansikten och som vi hoppas så 
småningom blir nya medlemmar!
  Britta Brännström höll en 
mycket uppskattad ”mini-kurs för 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG

nybörjare” där många intresserade 
trängdes i rummet. 
I ett annat rum fanns medlemmar 
som kunde visa olika dataprogram 
som kan användas av släkt-

forskare.
   Två föredrag fanns också med 
på programmet. Vår medlem Berit 
Jonsson berättade om fotografen 
och författaren Hildegard Löf-
bladh.
    Arkivpedagogen Eva Tegnhed höll 
ett föredrag om brott och straff och 
om det nu rivna Centralfängelset i 
Östersund .
  Många uppskattade att de under 
dagen kunde forska på egen hand 
eftersom en del har svårt att komma 
dit på vardagar. 

Text och foto: Maud Tornving

Gammalt och nytt möttes när ”Trångbo” 
bör  jade bebyggas. De två husen längst 
bort till höger finns fortfarande kvar. 
Foto: Selim Sundin

”Kalles”, där bussen stannade, var en av 
många mötesplatser i Krångede. Längst 
bort i bild syns Hilda Svenssons Café och 
Pensionat. Foto: Selim Sundin.

5

Intressant länk 
www.riksarkivet.se 
Klicka på Publicerat. Det finns flera sätt att sortera ut pub likationer nedan. Som stan dard listas allt publicerat mate rial, 
med tio produkter per sida, från a-ö efter titel. Vill du sor tera omvänt klickar du på rub riken ”Titel” över listningen, då 
sorteras listan från ö-a. Klicka på respektive rubrik för att sortera efter rubrikens innehåll. 
Vill du göra en sökning kan du välja utgivare inom Riks ar kivet, en kategori och/eller skriva in ett eget sökord. Tryck sedan 
på sök-knappen.

Intressanta dokument: 
Hitta-i-jordeböcker
Fader okänd

Bouppteckningar
Skolorna
Torp och gårdar
Skatter

Ingegerd Richardsson
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Petter Malmströms familj 
och bakgrund.
Petter föddes i Lövsta bruk i 
Uppland 1678. Fadern hette 
Stephan Pährsson och modern 
hette Catharina Matzdotter. Fa-
dern var rackarknekt vid bruket. 
Morfadern var hammarsmed 
och flera av Petters bröder blev 
hammarsmeder, hovslagare och 
goujarer (kolbärare) vid bruket. 
Fadern dog 1688 då Petter var 
10 år. Modern levde till 1724. 
Petter hade elva syskon födda 
mellan 1661 och l686, familjen 
var mycket fattig. När fadern 
dog 1688 så avskrevs skulden till 
bruket, ”eftersom denne man nu 
i herrans afsombnader och döder 
ähr och enkian med många barn 
efterlefwer uthi största fattigdomb, 
och kan alltså intet finnas…”. När 
modern dog 1724 fanns endast 
fem av barnen kvar i livet (två 
söner och tre döttrar), en av dem 
var Petter.

Hur kom det sig att en 
fattig smedspojke kunde 
bli officer vid Skaraborgs 
regemente?

Han kom till regementet mycket 
ung och blev furir 1700, fänrik 
1707 (han blev fänrik ”för 
dess capacitet och skickelighet 
skull”) och sekundlöjtnant I709. 
Troligen fanns en mecenat med i 
bakgrunden. En del av smedernas 
barn sattes i skola av bruksherrarna 
och blev bokhållare, militärer, 
borgare och präster. Bruket ägdes 
av familjen de Geer och ägaren 
1693 -ca 1730 var Charles de Geer. 

Karolinerofficeren Petter Malmström, 
 Bergs kompani,  Skede löjtnantsboställe i Hackås.

Namn:PetterMalmström
Född den 23 mars 1678 i Lövsta bruk i Uppland
Död i Berg, Jämtland den 28 april 1752
Kapten vid Bergs kompani l723-1742
BoddepåSkedelöjtnantsboställeiHackås1723I743

Hans bror Anton Gustaf de Geer var 
officer och kan ha tagit hand om den 
fattiga pojken Petter.

När det stora Nordiska kriget bröt 
ut var Petter officer vid Skaraborgs 
regemente. Han blev med sina 
kamrater utskickad i Karl XII:s 
krig. Han deltog i striderna i Thorn 
1703, i Warschawa, Meskowitz, 
Veprik och i Poltava 1709. Han 
blev inte sårad i något av slagen, 
men blev tillfångatagen den 1 juli 
1709 vid svenskarnas kapitulation 
i Perevolotjna vid Poltava. Efter 
tillfångatagandet blev svenskarna 
förda till Moskva. Petter hamnade 
tillsammans med en del andra 
svenskar i staden Klinow på gränsen 
till Sibirien. I staden Klinow byggde 
de svenska soldaterna och officerarna 
upp en svenskkoloni. I Klinow bodde 
47 gifta officerare och underofficerare 
med hustrur och sjuttio barn och 
dessutom många ogifta officerare och 
soldater. Det fanns få möjligheter till 

försörjning. Många av svenskarna 
var fattiga och levde bara på de 
bidrag som Sverige var skyldigt 

att skicka till fångarna i Ryss1and. 
Högst fjorton månaders underhåll 
utbetalades till officerarna under 
åren 1710-l715.
   År 1710 gifte sig Petter Malmström 
i Tjoboksary med Juliana Eleonora 
Clementeoff från svenska Inger-
manland. Hon var av rysk bojarätt. 
De fick barn tillsammans och 
ett barn dog annandag jul 17l5 i 
Klinow. I Klinow var det mycket 
våld och oroligheter, några 
svenskar blev dödade.
  Petter bodde kvar i Klinow med 
sin familj ända till fredsslutet då 
utväxling av fångar ägde rum. Han 
blev löjtnant när han blev frigiven 
och han kom hem till Sverige 
1722. Han fick då kaptens avsked 
från Skaraborgs regemente. Innan 
kan kom till Sverige kvitterade 
han, den 29 februari 1722, ut 
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pengar i Moskva. År 1722 fick han 
vid hemkomsten en halv årslön 
(123 daler silvermynt) och i stället 
för livstids underhåll, som han 
blivit beviljad, fick han utbetalt  
ytterligare 123 daler i silvermynt.

Hemtransporten från Ryssland 
skedde med slädar.

Petter for till Jämtland och tillträdde 
sin befattning som kapten för 
Bergs kompani 1723. Jämtland var 
fortfarande ett oroligt hörn av landet. 
Man litade inte på att jämtarna 
skulle ställa upp på Sveriges sida 
i ett krig. Jämtland blev svenskt 
1645 och man hade ännu 1723 inte 
klarat av att försvenska landskapet 
helt och hållet. För att kunna lita 
på en jämtländsk armé behövdes 
trogna officerare från det ”riktiga” 
Sverige. Petter Malmström var en 
sådan ”riktig” svensk officer. Han 
kom till Hackås för att styra över 
jämtarna i Bergs kompani. När 
Petter kom till Jämtland fick han sin 
bostad på Skede löjtnantsboställe i 
Hackås. Skede var  löjtnantsboställe 
från 1695.

Jämtland före 1722.
Under Kalmarkriget I611-1613 
omnämndes för första gången 
soldater från Hackås i militärt 
organiserade förband. Krig för-
klarades från dansk sida och 2000 
man skrevs ut i Trøndelag, som 
Jämtland tillhörde. I Jämt1and 
sattes två kompanier upp, det ena 
under befäl av Henning Jönsson och  

där ingick åtta Hackåssoldater. 
Jämtlands första förband i 
fredstid var Jämtlands kompani 
1624, underställt Trondheims 
regemente. Sju soldater från 
Hackås ingick i kompaniet, 

beräknat efter antalet gårdar. 
Huvuddelen av detta kompani 

ingick, efter 1645, i Tomas 
Gärffels svenska regemente, som 
hade åtta kompanier.  
  I september 1657 intogs 
Jämtland av en norsk styrka under 
Jörgen Bjelkes befäl. Den norska 
ockupationen varade endast till 
26 februari 1658, då fred slöts i 
Roskilde. I freden fick Sverige 
tillbaka Jämtland-Härjedalen 
och fick även Trondheims län. 
Bjelke hann utskriva 300 jämtar 

som skulle till Trondheim.
 Översten Anders Planting 
Bergloo fick 1670 till uppgift att 
genom värvning uppsätta ett nytt 
regemente i Jämtland - Jämtlands 
regemente till fots. Det fanns även 
ett kavalleriregemente - Jämt-
lands kavallerikompani. Jämtarna 
skick ades att kriga i Tyskland och 
de led stora förluster under bl.a 
försvaret av Stettin. Regementet 
förintades praktiskt taget. Endast 
175 man återkom till Jämtland.
    År 1692 fick Bergs kompani sin 
trossbod i Galhammar, som blev 
kompaniets samlingsplats.
Åren 1718-1719 blev Jämtlands 
dragonregementes och Bergs 
kompanis olycksår. Då genom-
fördes det Armfeltska fälttåget till 
Norge och den därmed följande 
fjällkatastrofen med soldaterna 
som dog på fjället.

 Vad hände i Bergs kompani 
1723-I742 när Petter Malm-
ström var kapten?
Under dessa år var det fredstid i 
Sverige. Soldaterna drogs sam-
man till de årliga mötena på 
Frösön och ibland for de iväg 
till Sundsvall på möten. Arvid 
Horn, som satt vid makten, förde 
en konsekvent fredspolitik. Han 
sökte undvika alla storpolitiska 
förbindelser som kunde leda till 
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krig. Vid 1738 års riksdag segrade 
hattarna över mössorna (Arvid 
Horn) och Carl Gyllenborg blev 
kanslipresident. År 1741 förklarade 
Sverige krig mot Ryssland och 
1742 kapitulerade svenskarna 
utanför Helsingfors. Bergs kompani 
deltog inte i kriget, men åren 
1741-1743 befann sig kompaniet 
på vakttjänst i Stockholm. Under 
denna kommendering dog elva 
Hackåssoldater av epidemier.

Skede löjtnantsbostälIe

Petter Malmström flyttade dit 
1723 och skötte enligt besikt-
ningsprotokollen stället mycket 
bra. Han reparerade husen och 
skötte ägorna föredömligt.
    År 1723 infördes en ny förord-
ning om särskilda boställesyner 
och raden av innehavare och 
brukare sedan år 1700 skulle 
rekonstrueras. Man skulle teckna 
ner nybyggnader, eldsvådor och 
vanhävd. Omkring 50 boställen i 
Jämtland besiktigades 1724, bl.a 
Skede, och de resterande följande 
två år. Skede hade även besiktning 
1735 och 1743. Boställets storlek 
och avkastning skulle vara i pro-
portion till innehavarens totala 
löneförmåner och familjen skulle 
tillgodogöra sig gårdens avkastning. 
Eftersom en överste hade dubbelt 
så hög lön som en överstelöjtnant 
och tjugo gånger så stor som en 
löjtnant så blev skillnaderna mellan 
bo ställena stora. Bostadshusets 
stor lek och utseende speglade 
alltså innehavarens placering i den 
militära hierarkin. Bostadshusen 
kallades därför karaktärsbyggnad 
(karaktär = rang och grad).
  När Petter Malmström flyttade 
in, så bodde han till 1734 i det 
bostadshus som redan fanns där. 
År 1733 började han bygga en ny 
karaktärsbyggnad, som blev klar 
1734. Petter Malmström flyttade 
från Skede 1743. Han fick avsked 
från Bergs kompani pga ålder 1742. 
Skede var löjtnantsboställe fram till 
år 1835. Då hade 21 löjtnanter bott 
där från 1700. Efter 1835 hyrdes 

huset ut på arrendekontrakt. Skede 
löjtnantsboställe är mest känt för 
att vara den plats där den skotske 
lorden M’Clure blev mördad på 
1830-talet.

Familjen i Hackås

Petters första fru, som han gifte sig 
med under fångenskapen i Ryssland, 
hade stannat kvar i Ryssland. Petter 
fick pass 1724 för att inom två 
fjärdedels år åka till Livland och 
hämta hem henne till Hackås. Hon 
dog 1725 innan hon hann komma 
till Hackås. 

Medan han bodde i Hackås gifte 
sig Petter för andra gången med 
kyrkoherdedottern Helena Drake 
från Berg. Hennes far var Johan 
Drake, kyrkoherde i Berg 1729 - 
1744. I och med detta gifte Petter 
in sig i en av de finare familjerna 
i Jämtland, Drake – Blix, med 
anor ända tillbaka till landsprosten 
Erik Andersson i Oviken och 
två av hans döttrar. Familjen 
Drake var kyrkoherdar i många 
generationer i Brunflo och Berg 
och en av kyrkoherdarna var även 
riksdagsman. De var människor 
med makt, nitiska och kraftfulla, 
trots att alla i Drakesläkten var 
småväxta.

  Petter Malmström och Helena 
Drake gifte sig den 26 juli 1730 
och Helena flyttade till Skede 
löjtnantsboställe. Där föddes 
alla deras barn utom det yngsta. 
I kyrkböckerna anses familjen 
”berömliga och välkända för allt 
gott”. Barnen heter Joannes f. 1731, 
Pehr f. 1733, Fredrik f. 1934, Helena 
Catharina f. 1734, Magdalena f. 
1739, Maria Elisabeth f. 174l och 
Adolph Johan f. 1745 (född i Berg, 
Stenhammar).
  Sonen Joannes studerade vid 

Härnösands gymnasium från 1748. 
Han blev student 1752 och skrevs in 
vid Medelpads - Jämtlands nation 
vid Uppsala universitet 1753. Han 
utbildade sig till lantmätare och tog 
examen 1758. Sonen Pehr (Petter) 
följde i faderns fotspår och blev 
officer vid först Ovikens och sedan 
Revsunds och Brunflo kompanier. 
Han var gift med Margareta Sunne 
från Berg. En av de andra sönerna 
for utomlands och försvann. 
Alla fyra sönerna har gått i Frösö 
trivialskola.
    Dottern Helena Catharina gifte 
sig 1770 med bonden Göran 
Nilsson, Rätansbyn 6, och flyttade 
dit. Dottern Magdalena gifte sig 
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1767 med inspektor Olof 
Hofdlander och hon bodde i 
Hovdsjö, Revsund.
Dottern Maria Elisabeth 
gifte sig 1774 med föraren 
Knut Södergren och hon 
bodde i Fanbyn, Sundsjö.
  Efter avskedet som militär 
1742 flyttade familjen till 
Drakes residens Stenhammar 
i Berg och där bodde sedan 
Petter med familjen tills han 
dog 1752. Hustrun bodde 
där med de hemmavarande 
barnen fram till 1754 då 
hon och barnen flyttade 
med sonen Petters familj 
till Sundsjö och senare till Hälle 
fältväbelboställe i Brunflo.
  Petter Malmström dog den 28    
april 1752 i Stenhammar, Berg, 

av blodstörtning  och han betecknas 
i kyrkböckerna som ”ädel och 
välbördig”.
Petter Malmström har många nu 
levande ättlingar i Jämtland.

Ljuskrona
Det finns en malmljuskrona i 
Hackås kyrka som är skänkt 
av Petter Malmström. Den 
har en ljusrad med åtta ljus 
och är skänkt till kyrkan 1737 
som en votivgåva. Text:
Gudz heliga namn till ähra
och Hackås kyrka prydnad
är denna ljuscrona af Herr 
Capitainen
Petter Malmström om sig 
och sine
arfwingar till åminnelse
förährad
åhr 1737

Kerstin Ellert

Karolinerna i uniform är från boken 
Åberg:Karoliner. Fotot på släden är 
från en tavla av d’Auteroche, 1768.

Gravstensinventeringen nystartar
Gravstensinventeringen, som började redan i slutet av 1970-
talet, har nystartat med en helt ny databas. Ny� utseende,
nya sökmöjligheter och framför allt – nu matar inventerarna
in alla uppgifter direkt i databasen! 

Den nya databasen är efterlängtad och efterfrågad. Nu kan
inventeringsarbetet ta fart på ny�. Och det arbetet är vikti-
gare än någonsin. På många håll försvinner gravstenarna i
rasande fart. 

Sveriges släkt- och hembygdsforskare har sedan starten in-
venterat cirka 1.200 kyrkogårdar. Inledningsvis var det en-
dast gravstenar från tiden före 1900
som skulle ingå i inventeringen, men
senare sa�es gränsen vid 1940. 

Det har dock visat sig a� senare stenar
nu tas bort i allt snabbare takt och det
är därför oerhört viktigt a� invente-
ringen omfa�ar alla stenar. 

Under tiden som den gamla invente-
ringen steg-för-steg görs tillgänglig on-
line, fyller vi nu på med nya inven-
teringar. 

Du kan göra en insats! Gå in på Rötters hemsida - läs mer om Gravstensinventeringen, 
vilka kyrkogårdar som behöver inventeras och hur du kan hjälpa till!

Tel 08-440 75 50 Epost info@genealogi.se webb www.genealogi.se

Foto: Kerstin Ellert



JLS - Nytt Nr 2 2012

10

Detta till synes alldeles 
vanliga porträttfotografi 
föreställer barnmorskan 
Brita Johansson, född 
Edfeldt, 26 februari år 
1870 i Lövvik, Stam-
gärde, Undersåker. Hon 
gifte sig 29 december 
1890 med torparen Johan 
Petter Johansson, född  3 
maj 1868 i Staa, Duved. 

Brita Johansson avlade 
barnmorskeexamen i Stock-
holm i december 1892, för 
övrigt tillsammans med en 
annan jämtländska vid namn 
Matilda Karolina Jönsson, 
båda med betyget ”berömlig”. 
  Familjen, där också dottern 
Annika Kristina, född 24 maj 
1890 ingick, flyttade från Åre 
till Salom Prästbordet nr 1 
Hackås den 15 oktober 1894, 
där Brita tjänstgjorde som barnmorska 
fram till år 1913. Familjen utökades 
med en son, Johan Henrik, född 7 
december 1896. Enligt uppgift ägde 
Johan Petter ett torp mellan Kårgärde 
och Hackås, som senare gick på 
exekutiv auktion. Johan Petter rymde 
från familjen och blev efterlyst i hela 
Sverige. Därför dömde Domkapitlet 
till skilsmässa år 1905. Per hamnade 
så småningom i Halland och gifte om 
sig år 1908. Brita Johansson lämnade 
Hackås år 1913 för en tjänst som 
barnmorska i sin hembygd Undersåker 
och fick tjänstebostad i Missionshuset 
i Nyland, Undersåker.

Porträttfotografi som förbryllat

  På hösten 1922 reste Brita till 
Stockholm för att besöka sin dotter 
Stina Jacobsson och hennes man, 
tecknaren Karl Agnar Jacobsson, känd 
under signaturen ”Jac”. I Stockholm 
lät Brita fotografera sig hos fotograf 
Wolfenstein. Alla hennes syskon 
och några av hennes syskonbarn fick 
senare, genom Stina, varsin kopia av 
detta fotografi. 

   Brita insjuknade efter endast en veckas 
vistelse i Stockholm i blödande magsår 
och blev inlagd på Sofiahemmet, där 
hon genomgick en svår operation. 
Operationen lyckades, men tyvärr 
tillstötte lunginflammation och hon 
avled där den 14 oktober 1922.

    Fotografiet som blev taget 
i Stockholm har förbryllat 
släkten i flera generationer. 
Men vad var det då för 
speciellt med porträttet? Det 
märkliga med bilden är att 
man också kan tolka in en 
profilbild av hennes före detta 
make Johan Petter, en profil 
bildad av veck, skuggor och 
dagrar på hennes blus.

  Min far Lars Olsson, född 
år 1911, berättade om vilken 
uppståndelse fotografiet 
väckte bland släkten och 
runt om i bygden. När folk 
studerade porträttet fälldes 
kommentarer som ”Brita 
tänkte så skarpt på sin man just 
när hon blev fotograferad”, 
”Det var säkert ett varsel 
om hennes förestående död, 
”Några veck har bildat en 
slags bild och det är då inget 
märkvärdigt”, ”Men vad säger 

fotografen?” undrade en annan. 
Ett par av syskonbarnen kontaktade 
fotografen personligen men denne 
kunde inte ge någon förklaring till 
mysteriet.
   Hur som helst, de äldre var övertygade. 
Det var verkligen Johan Petter i profil 
på hennes blus. Ett porträtt i porträttet 
helt enkelt. Så länge min far levde 
visade han ofta detta porträtt och 
berättade dess historia och nu har jag 
förmedlat den vidare.

Margareta Olsson

Källor: Artikel av Lars Olsson 
”Historien kring ett porträtt. Para-
psykologi eller vad?” Stig Edfeldt 
muntliga uppgifter. 

Under våren hade vi en kurs i bildhantering och en repeti tons kurs i senaste DISGEN.
Till hösten skall vi tillsam mans med JLS ha en kväll med Bength Lindfors som visar hur man använder 
DISBYT för att hitta forskare med delvis samma anor som dig själv, detta oavsett om du använder DISGEN 
eller ej.
   Vid annat tillfälle skall vi ha ett möte för att nybörjare ska kunna välja mellan flera släktforskarprogram.
  Bodil vill gärna lära ut hur man gör en släktbok för CD, internet eller för bokform. Kontakta henne om 
intresse finns: bodil.orremo@bredband.net
   Vill någon lära sig DISGEN som distanskurs kontakta undertecknad för tips. 
                Bo Svartholm

DIS-MITT nytt
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Släktforskardagarna i Gävle 25-26 augusti

Varthän - Resor i tid och rum

Huvudsponsor

Det har alltid funnits människor som drömmer om något
annat, som har en önskan a� resa bort, a� se världen eller
kanske bara närmaste stad. A� resa är temat för Släktfors-
kardagarna 2012, med tåg, med hästskjuts, med båt eller på
annat sä�. Oavse� vilket färdsä�, alltid mot e� ny� mål i vil-
ken tid det än skedde. 

Lördag kl 9.00-17.00

Invigning kl 10.30
Huvudtalare Maja Hagerman 

”Om konsten a� uppfinna sina förfäder”

Stämmomiddag på Sveriges Järnvägsmuseum 
bland lok och vagnar - en kväll utöver det vanliga

Gävle Big Band underhåller

Söndag kl 9.30-16.00
Plats: Högskolan

Läs mer på
www.sfd2012.se

Sidan uppdateras löpande

Arrangörer är DIS MITT i samarbete med 
Sveriges Släktforskarförbund

Släktforskardagarna är som vanligt en mötesplats - fylld av
utställare och föredrag. Fullständig information finns på
Släktforskardagarnas hemsida - www.sfd2012.se

Under släktforskardagarna presenteras Sveriges Släktfor-
skarförbunds �ärde handbok - Soldatforskning - något som
berör nästan alla släktforskare.
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Avsändare:
 JLS
 c/o Maud Tornving 
 Nyponvägen 21
 831 62 Östersund

Tid Aktivitet Värd/Ansvarig

Avslutning
Onsdag 23 maj
Kl. 18.30

Utvärdering och framåtblickande
Utförsäljning inför flytten.
Vi kommer att sälja böcker, möbler, utrustning 
och apparater. 
Se hemsidan för mer information.

Programgruppen
och styrelsen

Expo Norr
28 juni - 1 juli

JLS finns på Expo Norr
Välkommen att besöka vår monter!
Behov av medhjälpare, se sid 3.

Styrelsen

Gävle
25 – 26 augusti

Släktforskardagarna i Gävle
Passa på och gör ett besök! Det kommer aldrig 
närmare oss än så här. 
Se sid 11.

DIS-Mitt och
Sveriges 
Släktforskarförbund

Utflykt
Lördag 1 september
Samling kl 11.00 vid JämtTinas 
café.

Människor och händelser vid en å
Historievandring längs Slandromsån.
Tomas Lindberg guidar oss och berättar om 
studiegruppens arbete som ledde fram till 
upplägget av historie vand ringen. Vi avslutar 
med fika i Jämt Tinas (havtorns-)café.

Anmälan senast den 26 
augusti till Ingegerd 
Richardsson 
063 - 12 30 52
eller Maud Tornving
063 - 10 19 41
(anmäl gärna per mail)

Program sommaren 2012

Expo Norr – folkfest
Expo Norr och underhållning går hand i hand. 
Mässfakta 2012 (OBS! Nedanstående fakta kommer att uppdateras) 
Datum: 27 juni - 1 juli 2012 
Plats:ZHallen,Curlinghallen”GamlaExpoNorrområdet”
Öppettider 
Onsdag:10.0017.00 
Torsdag:12.0020.00kvällsöppet 
Fredag:10.0017.00 
Lördag:10.0017.00 
Söndag:10.0017.00
Entré 
En biljett gäller mässans alla dagar och kostar (ej klart kr).
Barn upp till och med 14 år fri entré i målsmans sällskap.
Arrangör 
Svenska Mässkonsult Nord AB


