
www.anhalten.se Tre bilder från Jamtli_20210409 Sida 1 (3) 

Ett fotografi används inte sällan som en illustration till en text. Jag blev nyfiken på om jag kunde 

vända på ordningen och från ett fotografi undersöka om jag var släkt med den eller de som avbildats. 

Jag har utgått från fotografier med anknytning till byarna Klaxåsen och Bryngelhögen. Bilderna är 

hämtade från Jamtlis fotosamlingar som enligt https://www.jamtli.com/samlingar-

kulturmiljo/samlingar/fotosamlingar/ ”är en av Sveriges största med cirka 10 miljoner fotografier från 

1860-talet fram till i dag. En unik berättelse om Jämtland och Härjedalen träder fram i porträtten av 

samer, bönder, stadsliv och turism.”  

Från sökning i bildarkivet https://jlm.kulturhotell.se/ valde jag följande tre bilder. 

 

Bildtext: ”Brita Larsdotter, Mon, Klaxåsen, (1838-1930). Gift med Olof Johansson, Klaxåsen, 1860. 

Brita var dotter till Lars Larsson och hans hustru Anna.” 

Brita födde enligt ”Släkter i Rätan 1690 – 1900” tabell 516 åtta barn. Hennes farfars farmors farfar är 

Gussorm Kilelsson född i mitten av 1600-talet. Han är min: 

1. Farfars morfars farmors morfars far men även … 

2. Farfars farfars mormors farmors farfar och det slutar inte med det för han är även min … 

3. Farfars farfars farmors farfars farfar och till sist även min … 

4. Farmors farmors farfars farmors farmors far. 

Gussorm en stamfader? 
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Min bildtext: ”Familjen Halvarsson i Bryngelhögen tar upp potatis omkring år 1910. Från vänster syns 

Mattias Halvarsson, född 1861, okänd, möjligen en dräng, Mattias barn Gudmund född 1899, Halvar 

född 1885, Maria född 1896 och Kristina född 1894. Längst till höger syns Mattias hustru Brita född 

1857.” Uppgiften kommer 2020 från Ingvar Harladsson, Rätan. 

Mattias farfars farfars morfars far är Gussorm Kilelsson. 

Minsann de fotograferade är även de släktningar stammande från Gussorm. 

Mattias hustru Britas farmors farfars farfars far är Gunbiörn Olsson från Säter i Överhogdal född 

omkring 1634. Han är min: 

1. Mormors mormors mormors farmors farfar men även … 

2. Farfars farfars farmors mormors farfar och det slutar inte med det för han är även min … 

3. Mormors mormors farmors farfars far och till sist även min … 

4. Mormors farfars farmors morfars far. 

Är Gunbiörn ännu en stamfader? Han och Gussorm kanske träffades någon gång och tog en öl på 

Vitvattskrogen, skjutshållet mellan Överhogdal och Gussorms hemby Böle. Det är svårt att veta vem 

av dem som ska anses vara stamfader när jag inte vet vem som är äldst. 
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Bildtext: ”Kristina Mickelsdotter född i Bryngelhögen. Hon bodde i gården Banken i Rismyr och var 

mormor till författaren Bo Jonasson från Rismyr. Kristina var djupt troende vilket Bo beskriver i sina 

böcker. Fotot är taget omkring år 1910.” Uppgifterna är från 1988 och kommer från Folke Pålsson i 

Ängersjö. 

Rismyr är en by i Älvros socken som ligger fyra kilometer öster om Älvros gamla kyrka vid norra 

stranden av Ljusnan. 

Kristina föddes den 24 juni 1862 och hennes farfars farmors farfars far är Måns Persson från 

Bryngelhögen född i mitten av 1600-talet. Han är min: 

1. Mormors farmors farmors farfars far men även … 

2. Farmors farfars farmors farfars far och det slutar inte med det för han är även min … 

3. Farfars farmors farmors farfars far och till sist men inte minst min … 

4. Farfars farfars farfars farfars far. 

Måns torde kvalificera sig som min anfader. 
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