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Denna skrift har mångfaldigad i 30 pappersexemplar, med stöd i tryckfrihetsförordningen 1949:105. 
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Bengt Hagblom (1920-2004) och Inga-Britt Melin 
(1920-2011) träffades på danspalatset Runeborg, på 
Frösön i Jämtland. De förlovade sig i december 19451 
och gifte sig i juni 1946 i Östersunds gamla kyrka2, 
med militär ståt. Bröllopsresan förlades till Gotland. 
 

 
 
 
Bengt 
 
Bengt Uno föddes den 7:e januari 1920 i Östavall, 
Haverö, på gränsen mellan Jämtland och Medelpad. 
Han var andra barnet till bokhållare Oskar Hagblom 
(1883-1963) och Lea Åberg (1897-1971)3. Dottern 
Ingrid föddes året innan, men dog efter 19 dagar4. 
 
Familjen Hagblom bodde i Östavall fram till 19275, 
då de flyttade till Stavre i Revsund6. Där kom de att 
bo i Stenbecksgården7 till 19478, då de flyttade till Er-
iksberg i Mordviken, Bräcke9. 
 
Bengts 79-åriga farmor Kristina Svensdotter (1852-
1931) gick bort i Torp i Medelpad 193110. Två år se-
nare avled hans 75-åriga morfar Olof Åberg (1858-
1933) i Alnön i Medelpad11. I maj 1934 konfirmera-
des Bengt i Bräcke. Två år senare dog hans farfar, 
Carl Oskar (C.O.) Hagblom (1854-1936) i Torp12. 
C.O. blev 81 år. 
 
Bengt gick först i skolan i Stavre och sedan i Bräcke, 
där han avgick med realexamen från den kommunala 
mellanskolan 1937 13 . Under somrarna 1935-1938 
jobbade han i skogen för Sundsvallsbolagen, bland 
annat med stämpling, bläckning och avsyning14.

I hemmet fanns ett taffelpiano. Bengt lärde sig troli-
gen själv att spela både piano och fiol, inspirerad av 
mor Leas musikintresse. Han gillade bland annat vi-
sor av Dan Andersson och Evert Taube. Den senare 
slog igenom 1931 i rundradion med Calle Schewens 
vals. 
 
Under åren 1937-1940 studerade Bengt vid högre all-
männa läroverket i Härnösand15. Efter studentexa-
men från realgymnasiet där, antogs han till artilleriets 
officersaspirantutbildning i Kristianstad 16 . Kanske 
var det där han lärde sig röka pipa? 
 

 
 
I maj 1942 anlände Bengts blivande lillasyster Siiri 
Helena Aaranto Häyrynen (född 1938) till Stavre, 
krigsbarn från Norra Österbotten i Finland. Fyra år 
senare var hon adopterad av familjen17 och tio år 
gammal blev Helena svensk medborgare18. 
 
Bengt utnämndes till fänrik vid Kungliga Norrlands 
artilleriregemente (A4) i oktober 194319. Samtidigt 
gifte sig hans kamrat Gunnar Hultgren (1919-2007)20 
med Märta Åhlén (1921-2013)21 i Engelbrektskyrkan 
i Stockholm, med Bengt som en av marskalkarna22. 
 
I januari 1944 flyttade Bengt till Östersund23 och be-
fordrades till löjtnant i september 194524. I november 
samma år flyttade han till Östermalmsgatan 20III i 
Stockholm, inneboende25 hos musikdirektör David 
Åhléns (1885-1969)26/27 och hans fru Märta (1889-
1970)28 – den nygifte Märta Hultgrens föräldrar.
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Inga‐Britt 
 
Inga-Britt föddes den 15:e december 1920 i Luleå 
stad i Norrbotten, första barnet till förste postiljon 
Valdemar Melin (1894-1977) och sömmerskan Ingrid 
Sedin (1899-1966)29. Två år senare föddes systern 
Maj-Britt (1922-2015)30. Familjen var bosatt i Bergvi-
ken, Luleå stad, fram till 192831 och i Skurholmssta-
den, Nederluleå, fram till 193132. 
 
1924 avled både Inga-Britts 68-åriga farfar, Anders 
Nikolaus Melin (1855-1924)33, och hennes 65-åriga 
farmor, Ingrid Katarina Johansdotter (1858-1924)34, 
båda i Arnäs i Ångermanland. 
 

 
 
Under åren 1927-1931 gick Inga-Britt i skolan i Lu-
leå. Då familjen flyttade till Östersund 193135 började 
hon i Odenslundsskolan och gick därefter i stadens 
flickskola på Rådhusgatan åren 1933-1935. Hon del-
tog också i Odenslunds baptistförsamlings söndags-
skola. Lillebror Jan kom till världen 193436. 
 
1943 flyttade familjen från Skolgatan 8 till Ringvägen 
15 i Östersund. I hemmet fanns ett piano av märket 
Zeitter & Winkelmann37, som mor Ingrid spelade på. 
Inga-Britt lärde sig också att spela och gillade bland 
annat operettmusik, såsom Glada änkan (1905) och 
Csardasfurstinnan (1915). Även hennes far Valdemar 
var musikalisk och var engagerad i flera körer. 
 

Efter flickskolan fick Inga-Britt tjänst vid Postverket 
i Östersund och genomgick därmed postexpeditörs-
kurs i Stockholm. Arbetet gjorde henne snabb i hu-
vudräkning – en förmåga som satt i livet igenom. 
 
 
Familjen 
 
I oktober 1946 flyttade Bengt från Stockholm till Ös-
tersund och den tvårumslägenhet på Ringvägen 1338 
där de nygifta satt bo. I porten bredvid (No. 15) 
bodde Inga-Britts föräldrar. Där hände det att Inga-
Britt och mor Ingrid spelade och sjöng tillsammans. 
 
Inga-Britts lillebror Jan kallade Bengt för professorn, 
eftersom han hade svar på Jannes alla frågor. Bengt 
införskaffade också en motorcykel – en Husqvarna 
125 cc – som Janne så småningom fick tillgång till. 
 
På Ringvägen kom dottern Gunilla till världen i april 
1947. I november samma år gick Inga-Britts 67-åriga 
mormor Ida Kristina Karlsdotter (1880-1947)39 ur ti-
den i Borgsjö, Medelpad. 
 
Familjen flyttade 1950 till en trerummare på Rådhus-
gatan 112CII i Östersund. Samma år avled Bengts 88-
åriga mormor Nanny Augusta Sandelin (1861-1950)40 
i Alnön, Medelpad, och sonen Håkan kom till världen 
i november. Bengt befordrades till kapten 195241. I 
augusti 1955 utökades familjen med sonen Per och 
ett piano av märket Grotrian inköptes42. 
 
Till en början fortsatte Inga-Britt att arbeta vid Post-
verket, med barnflickor som tog hand om barn och 
hushåll. Detta visade sig dock fungera dåligt, så Inga-
Britt blev hemmafru från mitten av 1950-talet. Hon 
fortsatte likväl att umgås med sina arbetskamrater li-
vet ut, under beteckningen ”Juntan”. 
 
Bengt engagerade sig från 1954 bland annat som kas-
saman i officerssällskapet vid A443. Under en tid ja-
gade han också älg med A4:s jaktförening, med en 
älgstudsare av rysk modell (8x57JS), som ska ha be-
slagtagits vid Torne älv under andra världskriget. Han 
hade även en hagelbössa i kaliber 12 och en revolver. 
 
Nästintill all mat i hushållet tillagades av Inga-Britt, 
från grunden. Halvfabrikat, färdiglagat eller restau-
rangbesök var mycket ovanligt. Köksbestyren kulmi-
nerade inför julen med tillagning av skinka, grisfots-
aladåb, sillsallad, köttbullar, leverpastej, dopp i gryta 
med mera. Hon bakade också, bland annat bullar, ka-
kor, matbröd och skorpor av allehanda slag. Dessu-
tom såg hon alltid till att allt var rent och snyggt.
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I mitten av februari 1957 arrangerades världsmäster-
skap i skridsko för herrar på Fyrvalla i Östersund, 
med 32 569 betalande åskådare fredag-söndag 44 . 
Bengt var funktionär där. Samma år flyttade familjen 
till den enplansvilla i tegel de låtit bygga på Högåsvä-
gen 11 i Östersund. Familjens första bil anskaffades 
också – en svart Volkswagen typ 1 av årsmodell 1956. 
 

 
Ett semestermål för familjen var Åkersjön, där offi-
cerssällskapet ägde ett hus. Sommaren 1957 var 
Bengt lärare vid Artilleriskjutskolan (ArtSS) i Vil-
lingsberg, på gränsen mellan Närke och Värmland. 
Familjen följde med och bodde då i ”tvättstugan”, 
nära herrgården. 
 
Inga-Britt fick struma den sommaren och lades in på 
Örebro centrallasarett för operation. Bengts syster 
Helena kom och passade Gunilla och Håkan medan 
Per bodde hos en kollega till Bengt och hans fru. Fa-
miljen återvände somrarna 1959 och 1960 och bodde 
då utanför Villingsberg, på gården Håkas. Där dispo-
nerades boningshusets övervåning. 
 

 
 
I mars 1960 dog Inga-Britts 81-åriga morfar Jonas 
Konrad Sedin (1878-1960) 45  i Borgsjö. På hösten 

samma år införskaffades hushållets första televisions-
apparat och i mars året därpå föddes sonen Henrik. 
 
I juni 1963 utnämndes Bengt av Hans Majestät Ko-
nungen till riddare av kungliga svärdsorden, första 
klassen46. I december samma år dog Bengts 80-åriga 
pappa Oskar. Från 1964 bar Bengt titeln major47. 
 
Villingsbergs skjutfält flyttades i mitten av 1960-talet 
till Trängslet i Älvdalen, Dalarna. Där hade just ett 
vattenkraftverk färdigställts och arbetarbostäderna 
övertogs av ArtSS. Familjen bodde i en av dessa villor 
– ingenjörsvilla - sommaren 1965. 
 
 
Ut i världen 
 
Major Hagblom tjänstgjorde 1965 vid amerikanska 
förband, stationerad i Västtyskland. Inför detta för-
kovrade han sig i engelska på distans48. Samma år flyt-
tade dottern Gunilla hemifrån och villan på Högås-
vägen byggdes ut. I mars 1966 dog Inga-Britts 66-
åriga mamma Ingrid, efter en längre tids sjukdom. 
Samma år tog Inga-Britt körkort i vänstertrafik. 
 
Bengt var observatör för förenta nationerna (FN) vid 
Suez-kanalen 1967-1968 49 . Runt jul 1967 flyttade 
Inga-Britt med sönerna Per och Henrik efter, först 
till en lägenhet i Ashkelon i Israel och från mars 1968 
till en villa i Gaza City, nära FN:s klubb vid medelha-
vets strand. I januari 1968 tilldelades Bengt FN-me-
daljen50. 
 
Inför hemfärden från Israel inköptes en fabriksny 
ljusblå Volkswagen typ 1, skattefritt, som familjen bi-
lade hem till Sverige i. Resan gick via Golanhöjderna 
och Damaskus i Syrien, Beirut i Libanon, Ankara och 
Istanbul i Turkiet, Bulgarien, Jugoslavien, Venedig i 
Italien, Schweiz, Tyskland, Köpenhamn i Danmark 
och Bakkens nöjesfält via Linköping, där Inga-Britts 
lillebror Janne med familj var bosatt. Hemma igen 
förkovrade sig Bengt i franska på distans51. 
 
Efter en tid vid Värnpliktsverket 196952 tog Bengt 
uppdrag i West Pakistan, genom delegaten Erik 
Bjertnes i Schweiz53. Från början av 1970 var Bengt 
tjänstledigt från A4, fram till sin pensionering i april 
samma år. Han var dock krigsplacerad till 199054, tro-
ligen som bataljonschef med överstelöjtnants grad.  
 
I och med uppdraget i Väst Pakistan flyttade Bengt, 
Inga-Britt, Per och Henrik till en villa i Karachi, KDA 
Scheme No. 1. Under Bengts många tjänsteresor 
hade Inga-Britt att arbetsleda hushållets sju anställda 
– utom chauffören55. Per återvände dock snart till 
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Sverige för studier, medan Henrik placerades i ame-
rikansk skola på plats. 
 
I Pakistan medverkade Bengt bland annat till en affär 
värd 350 miljoner kronor, främst avseende flygplanet 
SAAB 10556 - en affär som godkänts med sedan stop-
pats av den svenska regeringen57. 
 
I mars 1971 dog Bengts 74-åriga mamma Lea i 
Bräcke. Samtidigt utbröt Bangladeshs befrielsekrig 
och i december samma år det Indo-pakistanska kri-
get, varpå familjen flydde hem till Högåsvägen. Året 
därpå flyttade sonen Håkan hemifrån. 
 
Under tiden i Asien vidareutvecklade Inga-Britt sitt 
intresse för handknutna mattor, om vilka hon tidigare 
lärts sig mycket. I flyttlasset från Karachi fanns 
många orientaliska mattor. För Bengts del ägde han 
bara SAAB-bilar efter äventyret i Pakistan. 
 
 
Hemma igen 
 
Åter hemma i Östersund tycks Bengt ha fortsatt att 
arbeta för Värnpliktsverket. Dessutom engagerade 
han sig lokalt i Moderata samlingspartiet, Korpen, 
Medborgarskolan och Fritidsfiskarna. Under en tid 
var han rektor för en fiskeskola i Rörvattnet, Hota-
gen, och medverkade även till bildandet av fiskeklub-
ben Jämtflugan 1977. 
 
Bengt studerade även engelska och svenska på di-
stans vid Umeå universitet58. Därutöver ägnade han 
sig åt att skriva, slöjda (näverdosor, slidknivar, kåsor 
med mera), åt flugbindning, flugfiske, längdskidåk-
ning och åt villans trädgård. Han planterade även den 
allé av contortatallar som löper från Talldungen mot 
nordost, på villans baksida (”Major Hagbloms allé”). 
Han plockade dessutom hundratals liter lingon och 
blåbär i skogarna varje höst, som han och Inga-Britt 
rensade hemmavid, varefter hon syltade och saftade. 
 
Inga-Britt engagerade sig i Lotta-kåren, lärde sig sy 
lampskärmar, väva, växtfärga och ägnade sig åt sina 
aktieaffärer. Ibland kopplade hon också av med en 
patient och ett äpple. Hon var även skrivvakt vid So-
cialhögskolan i Östersund under en tid. Inga-Britts 
82-åriga pappa Valdemar dog i mars 1977. 
 
Bengts lust för språk skapade många texter. Under 
1990-talet bytte han skrivmaskinen mot dator. Några 
av hans skrifter har också publicerats, bland annat en 
bok om fångstgropar59 och en artikel om utspisning 
av Engelbrechtdivisionen60. Han var även redaktör 

för boken inför A4:s hundraårsjubileum61. Inga-Britt 
lämnade inget skrivet efter sig. 
 
 
Barnbarn 
 
Dottern Gunilla erhöll filosofie kandidatexamen vid 
Umeå universitet 1971, gifte sig 1975 med Lennart 
Arvius (född 1945) och bosatte sig i Västerbotten. De 
fick barnen Åsa (1973-2016) och Pär (född 1974). Se-
dan 1980 bor de i Lit i Jämtland. 
 
Sonen Håkan blev furir 1971 vid A4. Efter filosofie 
kandidatexamen från Uppsala universitet 1976 gifte 
han sig 1979 med Kerstin Lundin (född 1954). De 
satte bo i Täby i Uppland och har barnen Cesar (född 
1986) och Louise (född 1989). Paret skiljde sig 2008. 
 
Sonen Per blev doktor i medicinsk vetenskap vid 
Umeå universitet 1984 och gifte sig med Ann-
Michelle Francoeur (född 1953). De bosatte sig i 
Uppsala och har barnen Ronja (född 1985), Elin 
(född 1986) och Robin (född 1989). Paret skiljde sig 
1990.  
 
Sonen Henrik blev furir i signaltrupperna 1981, tog 
ekonomexamen vid Umeå universitet och flyttade till 
Uppland 1985. Han och Lena Edling (född 1958) har 
barnen Oscar (född 1998) och Emma (född 2000). 
Paret lever tillsammans i Uppsala. 
 
 
Slutord 
 
Bengt dog den 1:a mars 2004 på Östersunds sjukhus, 
vid 84 års ålder. Inga-Britt flyttade därefter till en lä-
genhet på Genvägen 4 och sålde villan 2006. I festlo-
kal i sitt nya hem firade hon stort sin 90-årsdag med 
släkt och vänner. 
 
Inga-Britt kom att uppleva barnbarnsbarnen Moa, 
Max, Alvin och ytterligare tre på distans i Kanada. 
Hon dog fyra dagar före sin 91-årsdag, på Häradsgår-
dens äldreboende i Lit, den 11:e december 2011. 
 
Både Bengt och Inga-Britt är gravsatta i minneslun-
den på Östra begravningsplatsen i Östersund. 
 

Uppland den 6:e december 2019 
Gunilla Arvius, Håkan Hagblom, 
Per Hagblom & Henrik Hagblom
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Noter med källhänvisningar: 

Denna biografi baseras dels på hågkomster från Jan Melin (född 1934) 
och Helena Haglund (född 1938) – Tack för hjälpen! – dels på minnen 
från Gunilla Arvius (f. 1947), Håkan Hagblom (född 1950), Per Hag-
blom (född 1955) och Henrik Hagblom (född 1961). Därutöver hänvi-
sas till följande källor: 
 
1 Svenska dagbladet 1945-12-29. 
2 Östersunds kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker: 
SE/ÖLA/11109/E I/5 (1932-1946) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012233_00391 
3 Haverö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: 
SE/HLA/1010067/C/6 (1916-1941) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0013852_00049 
4 Haverö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: 
SE/HLA/1010067/C/6 (1916-1941) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00197107_00036 
5 Haverö kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/HLA/1010067/A II a/2b (1911-1922) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0013848_00450 
6 Revsunds kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/ÖLA/11088/A II a/3b (1916-1928) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012414_00085 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012414_00111 
SE/ÖLA/11088/A II a/4b (1928-1937) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012416_00106 
7 Stavre, Bengt Hagblom, odaterad (privat arkiv). 
8 Revsunds kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/ÖLA/11088/A II a/5b (1937-1948) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00143423_00135 
9 Bräcke kyrkoarkiv, Församlingsböcker:  
SE/ÖLA/11046/A II a/5c (1937-1948) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00143056_00162 
10 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
11 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
12 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
13 Betyg över undergången realexamen, Bräcke 1937-05-29 (privat ar-
kiv). 
14 Arbetsintyg, C. Aug. Calrsson, skogvaktare, 1948-02-01 (privat arkiv). 
15 Betyg över undergången studentexamen å realgymnasium, Härnö-
sand 1940-05-29 (privat arkiv). 
16 Avgångsbetyg från artilleriets officersaspirantskola, Kristianstad 
1941-06-07 (privat arkiv). 
17 Sundvalls Tidning 2014-12-29. 
18 Bräcke kyrkoarkiv, Församlingsböcker:  
SE/ÖLA/11046/A II a/5a (1937-1948) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00143054_00011 
19 Chefen för armén, Stockholm 1943-09-30 (privat arkiv). 
20 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
21 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
22 Svenska dagbladet, 1943-10-31. 
23 Östersunds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder: 
SE/ÖLA/11109/B I/3 (1944-1948) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012211_00011 
24 VI Gustaf, Stockholms slott,1945-09-27 (privat arkiv). 
25 Östersunds kyrkoarkiv, Utflyttningslängder: 
SE/ÖLA/11109/B II/4 (1940-1945) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012218_00302 
Engelbrekts kyrkoarkiv, Inflyttningslängder: 
SE/SSA/6003/B I/40 (1945) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00017259_00077 
26 Stockholms stad, Stadsarkivet, Register till mantalslängder och man-
talsuppgifter 1901-1935, http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bil-
darkiv/Egenproducerat/Allm%c3%a4nna%20regist-
ret/Allm%c3%a4nna%20registret%201901-
1935%20pdf/Allmreg19011935_1099.pdf (sidan 19). 
27 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 

28 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
29 Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: 
SE/HLA/1010117/C/12 (1917-1925) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013186_00146 
30 Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: 
SE/HLA/1010117/C/12 (1917-1925) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013186_00194 
31 Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/HLA/1010117/A II a/11 (1910-1925) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013227_00081 
SE/HLA/1010117/A II a/13 (1910-1925) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0031638_00538 
SE/HLA/1010117/A II a/20 b (1925-1942) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0062624_00074 
32 Nederluleå kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/HLA/1010132/A II a/4g (1920-1936) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0062628_00376 
33 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
34 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
35 Östersunds kyrkoarkiv, Församlingsböcker: 
SE/ÖLA/11109/A II a/3e (1925-1937) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012200_00227 
36 Frösö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker: 
SE/ÖLA/11051/C/8 (1926-1936) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80009394_00159 
37 Zeitter & Winkelmann, AB J. Ad. Fogelqvist, Norrköping. 
38 Östersunds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder: 
SE/ÖLA/11109/B I/3 (1944-1948) 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012211_00116 
39 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
40 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
87676-64-8. 
41 VI Gustaf Adolf, Stockholms slott 1952-09-17 (privat arkiv). 
42 Grotrian Steinweg, serienummer 74317. 
43 Intyg, Kungl. Norrlands artilleriregemente, regementschefen, 1965-
07-06 (privat arkiv). 
44 Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993.Bengt Hagblom 
(red.), AB C O Ekblad & Co, Västervik 1993 (ISBN 91-630-0870-X). 
45 Sveriges dödbok 1901–2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-
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