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vi lar aldrig få veta nar den första marken bröts ute på Ohn, eller når den
första gården byggdes upp. Redan under vikingatiden (omkring år SG) -

IOIX) e.Kr.) fanns det dock 'relativt betydande bygder' i Ström och Hammer-
dal. enligt .lamtlands och Hårjedalens Historia

Stroms forsta kyrka uppfördes i slutet på l2(I)- eller i början på 13%-talet.
Hammerdals annexforsamling (-Ström) nämns år l3l4; det bör ha funnits
åtminstone ett tio-tal bönder i socknen för att klara kyrkobygget, och en eller
ettparavdemboddeantagligenpåÖhn.

Forsta gången Ohn narnns i bevarade dokument år i jordeboken från
omkring l550 (se Fornvårdaren l:4). I denna år den uppburna skatten
antocknadbyvis,medettnamnförvarjeby.Ingebr1'griQvn betalarlvåskinn
(lekatt) i skatt och ett skinn i avrad

De råkenskaper som fördes under den svenska ockupationen av .Iamtaland
åren 1564-1571 finns bevarade och utgivna i tryck. Under denna tid fanns på
Ohn tre hemman. och enligt 1566 års tiondelangd brukas dessa av 'Carltan'na.
Olaf] och B;0m'. Åren lS68-71 år namnen Nils Persson, Bidm och 0lu]]'. Att
placera in dessa på ratt gård år dock inte möjligt.

Från l6(I)- talets första halft finns några uppgifter om jordågande på Ohn,
dår man ej kan ange vilket hemman det rör sig om. l Råfsten med jårntarna
(s 208) får man veta att Nils Mogensson i Faxenelff (Faxnålden i Nåskott)
ager två målingars utsade på Ohn, 'som år ungefär en fjårding' (-I/4 spann
I I/8 tunna). Av bygsellångden 1632 framgår att en Anders Jonsson betalar en
daler för tre fjardingars utsade i Ohn, som Sivert Persson i Vallen blev
fråndömd.

Åren tott-tz mia Jamtatana ockuperar av Musta. trupper. satan tam-
skapet återtagits av Danmark/Norge blev de flesta jamtarna betraktade som
forradare av den danska överheten. Resultatet av 'rafsten" med jamtarna år
l6l3 blev, att alla som - på ett eller annat satt - gått de svenska ockupanter-
na till mötes miste sin odelsratt till de hemman de arvt och brukat. och dessa
tillföll den danska kronan. staten. Genom att erlagga en årlig avgift. 'land-
skyldcn". fick de dock bo kvar på gårdarna som kronans arrendatorer. Varje
gång en ny brukare kom på gården skulle också 'förste-bygsel' erläggas.

De som förbrutit sina hemman dömdes dessutom frodlösa, men redan efter
några år hade de flesta 'återköpt' sin frihet genom en särskild avgift,
'freds-kiöb". Efter Jamtalands överlåtelse till Sverige år 1645 återfick nåstan
alla bönder sina arvejordar.

På lS(X)-talet fanns alltså tre gårdar på Ohn Från l6(l)-talets början och
anda till l7(l)-talets slut. nar hemmansdelningarna började bli vanliga, fanns
det fem stycken De nya gårdarna år troligen de som fått numren två och tre.
och som tillkommit genom nyodling, eller genom delning av någon gård År
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l64$ardessatvademinsta,med l resp. l Vi tunnas utsade. Ett tunnlandpa
denna tid var inget egentligt ytmatt. utan ett slags taxeringsvarde. Pa en gard
som skattar för tva tunnland, kan man sa ut tva tunnor kom (ungefar 292
liter) på åkern.

l den "danska" jordeboken som upprattades l633 finns uppgifter om bla
djurbestandet pa gårdarna. De hemman som inte var helt 'förbrutna' efter
'Rafsten" ar l6l3 finns dock inte med. Utsadet anges i tunnland och angarnas
storlek i lass hö.

É
É

r
É

É

(kbkl_-

Olof .lonsen
Anders Olsen
Anders Mortensen
Jens Jonsen

IQININIIQ

$'S

8888

a-ro\o~

oooouroo

De fem bönderna hade ett gemensamt kvarnstalle, i någon back pa andra
sidan sjön.

Bmket av hemmansnummer kom till under 170)- talet, innan dess sarskiljdes
gårdarna genom brukarens namn och gårdens storlek. För enkelhetens skull
anvander jag dock hernmansnumret redan fran början

För senare uppgifter om gardama pa Ohn, an dem jag redovisar har. han-
visas till Suómsbokzn, del ll. hafte 2l och 22 (utg. 1964-65).

ÖIIN - Nr I

De tre 1500- talsgardarna lag alla uppe pa höjden ovanför Hemviken. Pa den
som senare fick numret l bodde Erik Olsson. l-lan star som brukare i
tiondelangderna l60l och 1608. samt i 'Rafsten med jamtarna l6l3'. Av
bygsellangden för l6l9-20 framgår, att Oloflonsson har övertagit hemmanet.
och han brukar det fram till sin död 1670.

I det gardsarkiv som f. hemmansagaren Lennart Sjöberg överlamnade till
Landsarkivet i Östersund, finns en handling daterad Hamnrerdals tingsplats
den 30 november 1652. Dar framgår. att Erik Olsson testamenterade sin gard
till systersonen Oloflonsson. mot 'syttning' och underhåll till dödedagen. Olof
hade i 'godvilja' betalat sammanlagt l4 riksdaler till sina 'syskonebarn'
(-kusiner), och avstått sin arvejord i Åspnas och Tullsas. Kusinerna var
Daniel och Olof Perssöner i Åspnas. Karin (gift med Pal Andersson iTullsas).
och Marit (gift med Per Mickelsson i Garde).

I. Erik Olsson, överlat ar l620 till systersonen:
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2. Oloflonsson. ågare 1620 till sin död 1670
gift rned Ingeborg Ersdotter

s Erik. nåmndeman, ägare 1670-83
s Per. gift. bosatt på Olin.
d Benedicta, gift med .löran Andersson (Ohn:16)
d Ingeborg, gift med Grels Nilsson i Grelsgård
d Seborg. (i Norge?)
d Karin. ogifl. död i Norge 1681.
s Erik (Ohn:3), ligare 1683-95

samt ytterligare två systrar i Norge.

Efter faderns död brukades hemmanet av sonen Erik. den åldre. Denne
overlat år 1683 på brodern Erik, den yngre. (Det var ovanligt. men ingalunda
sällsynt att rvå syskon har samma förnamn!) Av fastebrevet i gårdsarkivet
framgår att Erik d y löst ut sina hemmavarande syskon De fyra systrarna i
Norge hade försumntat sin arvsratt och deras parter tillföll kronan såsom

'danaarv'. men Erik fick lösa in dessa och behålla gården odelad.

3. Enl: Olsson, ligare 1683 till sin död. begravd 1/11 1695.

gift med Gunilla Mårtensdotter, troligen lödd 1649 och död 1737.

d Ingeborg, född 1677 (Ohn:5)
d Anna
s Olof, fodd omkr. 1682 (Ohn:4)
d Karin
s Månen. född 1690. övertog Tullsås Nr 6 år 1717 (1'-ås:35)
s Erik. född 1693

Ankan Gunilla stod for hemmanet efter makens död fram till hösten 1702, når
aldste sonen Olof Ersson övertog gårdsbruket. Erik Olssons åldre bror. Per
Olofsson. hade år 1675 avtalat med komministem Mattias Modenitß anka i
Jonsgård. att bruka hennes hemman på 'landbowij.r' detta år. Per överlåt dock
saken på Sven Jöransson i Viken, Hammerdal, eftersom han 'den riden
gijfrade sig annorstädes”. Per stannade kvar på Öhn. och finns i 1683 års
husfolkslångd tillsammans med hustrun som 'ha1vgårdsman'. troligen hos
brodern.

4. Olofßrsson, född omkr. 1%, död 22/6 1741. Ågare 1702-41.
gm med ams Jonsa°mf(0tm=21).ßaa 1692. om nn ms

d Gunilla, född 17137, gift med Anders Mkltelssön i Ttillsås
d 81118, 10dd 21/3 1717, död 1010 1756
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s Jöns, född 1722. Ägare 1742-91
d Elin, född 16/l 1725, gift med dragon Erik Persson Öberg. från Åspnas
s Olof, född 27/11 1729, gift med Elin Göransdotter. från Åspnås
s Per, född 4/11 1732, gift med Gunilla Nilsdotter från Tullsås
s Månen, född 7/10 1735. död 14/12 samma år
d Kerstin

I
Hemmanets dragon var på 1680-talet östgöten Jeremias Olofsson Swahn. Han
fick avsked år 1692, såsom 'bracklig och utgarnmal". Swahn ersattes av
sventjanaren:

S. Lars Mickebson Oman. född i Jamtaland, död 1719.
gift 29/12 1707 med Ingeborg Ersdotter (Öhn:3), född 1677, begravd 3/5 1741.

d Gunilla, döpt -1/10 1708
d Kerstin, född 10/9 1711, gift 1738 med Sven Persson i Strand.

I den rulla som upprattades nar Majorens kompani drogs samman till möte i
Hammerdal 8-11 oktober 1706 finns noterat för dragon nr 120: 'Lars
Miclrelsson Oman, jemple. Siulr, hemmaliggiandes. har huggir sig i bena.
I-'allas halsdukar och handskar. Rdcken mest förslirera'

Lars Oman deltog i Armfeldts ödesdigra 'falttåg" mot Norge, och omkom på
fjället i januari 1719. Hustrun Ingeborg bor kvar på gården, som 'husfolk",
med några kor och småfå som hjalp till sin försörjning.

Efter Lars Oman går bonden Olof Ersson sjalv som dragon för sitt hemman.
I 1721 års rulla står antecknat: 'Wacht i Chronstad skantz i landet”. alltså på
Frösön. I oktober 1724 installdes Chnsuan Jonsson Beckman som dragon
Han var son till föraren Jonas Backman i Tullsås

ÖIIN - Nr 2

Man skulle kunna tro att Sve-gården år den aklsta gården på Öhn, eftersom
namnet lngebngr - som finns i jordeboken 1546 - återkommer på den gård
som senare får numret Två Min teori år dock att den i stallet år den yngsta
av de fem stam-hemmanen på Öhn! Jag grundar det dels på gårdens lage, och
dels på namnet "Sve'. Nar nya gårdar togs upp sökte man sig främst till
höjdlagen som år torrare och mindre frostlanta. De andra fyra gårdarna ligger
alla högre an denna Namnet Sve kommer av verbetlsubstantivet 'svedja' (på
jarnska: te svei/ei sve). För att få ny åkermark tvingdes man branna svedjor.
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0rsakernatillennyodlingkanvaraf1era.Kanskevardenursprungliga
gården for liten; kanske tvingades man sälja. och börja om på nytt.

Den Erik Björnsson som finns i tiondelängden 1601 är troli
Bjorn, som nämns i de svenska räkenskaperna 1566-71. Erik
V2 spann i tionde. och i längderna for 1608 och 1609 finns han ej
Gärden är liten. endast en halv tunnas utsäde, och jorden kanske
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Enligt Räfsten med jämtarna innehades gården är 1613 av lngebrigt Ersson

och hans syskon Bjom och Kerstin; av allt att doma Erik Bjornssons bam.
lngebrigt har den stone delen och står som brukare (Ohn:6). 1 tiondelängden
1617 finns namnet Segri. anka. Kanske är det barnens moder.

Ingebrigt Ersson blev 1611 utskriven till det ena kompaniet bondeknektar
(Johan Vesslings), som skulle hjälpa de norska trupperna med forsvaret av

Jamtaland. Stridsviljan var dock inte särskilt stark och landskapet ockuperade:
av svenska trupper. lngebrigt frändoms sin halva av hemmanet, for att han
'wariu swenscltert tillgedahrt '. Hans syskons halva blev dock 'befriad'.

År 1613 anges hemmanets storlek till V: tunnas utsäde, är 1645 1 tunna, och
frän 1649 1'/1 tunna

6. Erik Björnsson, dod fore 1617?

gift med Segri?
s Bjorn
s lngebrigt (Ohn:7)
d Kerstin

7. lngebrigt Ersson. ägare omkr. 1612- 1655.

gift med Seborg Simonsdotter, levde ännu 1670.

s Erik, dod 4/4 1700

d Seborg/Sigrid. fodd omkr. 1622, dod 6/12 1698
s Lars, bonde i Åspnäs 1665-79, brukare av Öhn nr 2 1679-85.
d Gertrud. fodd omkr. 1627, gift med .loran (Svensson i Risseläs?)

s Per (Ohn:8), brukare 1655-78
d Karin

Sonen Erik ar bonde i Fyrås är 1645, gift med Ragnhild Svensdotter. Senare

äterftnns han i Hallen (Hallviken) 1652, Risseläs 1666, Hallen igen 1672 och
i Grelsgård 1677, varifrån han tvingas flytta är 1680. Han dor. fattig, i april
1700 - enligt egna uppgifter 94 år gammal
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Dottern Sigrid blir 'lackad och beldgmd' av en drång från Torp i Medelpad.
AndersGabrielsson,somocksåvardragonförÖhn. Barnetföddes166S.men
Anders ville inte infria åktenskapslöftet. På 1680-talet bor Sigrid inhyst hos
Jöns Arvidsson (Ohn:9), 'dar hon sin odeludrr ha/'u". Hon dör. ogift. i
december 1698.

Dottern Gertrud år piga i Vallen år 1645. Att hon var gift med Jöran
Svensson år inte helt klart, men ganska troligt. Hon hade dottern Carin (född
test. om 19/12 mo), som var gm mi Amen cuism pa Am i
Hammerdal Förmodligen år hon den 'Giertrud på kiörkio-wallen' som dog
den 4/12 1698. 71 år gammal

En mårklig sak med dena syskon år att Erik. Sigrid och Per ibland kallas
lngebrigts och ibland Broddes barn. Gertrud och Lars nåmns bara som
Broddes dotter/son. Förklaringen år nog att lngebrigt Ersson ibland kallas
Brodde. åven om det framkommer bara två gånger. På tinget i Hammerdal år
1636 sitter en Brodde Ersson från Ohn som nåmndeman; i tiondelångden
1647 finns också namnet Brodde Ersson. Namnen lngebrigt och Brodde
återkommer ej. varken i Ström eller Hammerdal. lörrån på 1850-talet.

8. Per Broddesson, brukare omkr. 1655-78. Död före 1685.
han var gift två gånger.

s Olof, född 1666. död 1728. Dragon Hummer i Sikås. gift med Meret
Henriksdotter.

d Scborg. född 1658? (Ohn:10)

Lars Broddesson (Öhn:7) såljer år 1679 sitt hemman i Åspnås till linnen Mats
Jöransson. och flyttar tillbaka till Ohn. Han har dock svårt att klara hem-
mansbruket, och nar han år 1685 saljer gården till Jons Am'd.r.ron (Öhn:9) år
den i dåligt skick. Året efter begår Lars hos pastor .lon Salin att få bli
'sockenstufvu-karl".

Sockenstugan låg intill Ströms kyrka. på kyrkvallen. Dår fanns en inhågnad
för kyrkoherdens hastar. når han kom från Hammerdal. Sockenstugan. som
1703 kallas för 'kyrkoherdens hus', bestod då av en enkelstuga med kammare,
dessutom en bod och stall samt ett litet lrhus. Dit hörde också ett kål- och
rovland för sockenstugumannen och några små slåtterångar (som gav 1/5

'parm" hö). men ingen åker. Sockenstugan utnyttjades alltså av kyrkoherden
vid dennes besök i sin annexlörsamling; dar hölls också sockenståmmorna och
andra sammankomster.
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Sockenstugumannen var en slags vaktmåstare. det var nog inget "dr0mjobb'.
men andå en möjlighet for en egendomslos att Rida sig. och kanske en familj.

9. Jons Anidsson, (Ohn:26) dod ll/2 l7S0. Ägare 1685-96.
gift med Kerstin Mårtensdotter (Ohn:20). fodd l6S2, dod I7/6 l726.

d Anna
d Bengta, döpt 23f¿ I696

Jons Arvidsson köpte hemmanet "oskyld" (utom slåkten). Efter håradsråttens

utslag återgick gården i slaktens ågo omkring år I696. till Per Broddessons

dotter Seborg. Jons Arvidssons kop hade godkänts av Seborgs farbror Lars,

av fastern Seborg (Sigrid), halvbrodern Olof Persson Hummer och av Anders
Olsson 'på des warmoders, hustru Gertrud Broddesdotter vagnar”. men Jons

fick andå tråda ifrån
Efter husesyn och vardering av hemmanet år I696 fick Jons dock ersåttning

for sitt nedlagda arbete. Familjen flyttade sedan till Hallen. Hammerdal

IO. Erik Persson, från Hallen, född omkr. l656, dod l725. Ägare 1696-l7l7.
gift 27/ l2 l693 med Seborg Persdotter (Ohn:8), född omkr. 1658, begravd 4/4

l75l.
s Per (Ohnzl l). ligare l7l7-29
d Karin. fodd 7/I l700, gift med dragon Olof Persson Sundberg, Bredgård
d Ingrid. fodd 22/ll 1703. gift med Olof Mårtensson (Ohn:22). Brukare

l729-64.
d Sara. född I/ll l708, begravd 29/5 l725.

Karin hade en dotter, Seborg. lbdd 2-lf! l730. gift 1757 med dragon Jons

Jonsson Oberg (fodd 6/l l733). Dessa två slog sig ner som nybyggare i
Gaddede år l7S9.

I all sin enkelhet berättar Kyrkoboken for I698 om en tragedi som drabbade

gården i horjan av vintern: 'Den I Drcemb. dddde Erich Persons dnlng i Öhrn
Hart: Mårtensson, I7 dr'. och genast därefter: 'Den 2 ejusd. dddde han: piga
/Inna Andersdotter [ódder i Hallen, ll dr”.

Ejusdem - samma (dag. månad. etc).

ll. Per Ersson (Ohn:l0) Ägare l7l7-29, dzlrefter bonde i Hallen nr 3.

l729-4l. Familjen flyttade till Norge l74l.
gift 6/l l723 med Ingeborg Andersdotter
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sErik.född2l/2 l724.död29/5 l72S
sEl'iK.fbddl729
dKil'$tirI.föddl734

ÖHN - Nr 3

Olofflnderssonbrukardettahemmanframtill l620,nårsonenAnderstar
över.IRåfstenmedjåmtamafårvivetaattocksåAndus0Lrsonvarmedi
Johan Wesslings kompani l6ll.och atthanshustru Anna ågdejordiGårde.
Hemmanetvardåpål'/xtunna,menfrånl649påtvåtunnorsutsåde.

12. Olofndersson. överlåt l6Ä) på sonen:

l3. Anden Olsson. död omkring I644.
gift med Anna, från Gårde.

s Erik?

Ar 1642 mmm Anden otmn min gången. och 1645 ar annu. Anm ramen
för hemmanet Av mantalslångden detta år framgår att tjånstefolket på gården
heter Peder Svensson, samt Ingeborg och Marette Jonsdotter. Som husfolk
anges Erik Andersson och Marette Andersdotter; förmodligen år det sonen
och sonhustrun.

I4. Erik Andersson. ågare I646-l660. Gift med Margareta

Erik Andersson satt som tolvman (nåmndeman) vid tinget i Hammerdal den
29 november l6S8. Hela nåmnden fick då avlågga en trohetsed till Sveriges
kung och krona. sedan den norsk/danska armén misslyckats i sitt försök att
återerövra Jamtaland. l tiondelångden l66l finns anmårkt att Erik Andersson
år 'utfattig. husarm och ålåndig'. Från l66l heter hemmansbrukaren:

IS. Nils Andersson. gift med Gunhild Hemmingsdotter (l6-15). de hade en ung
son år l665.

Nils Anderssons hustru var troligen från Hammerdal. de hade en "arvspart'
i Solberg, Nils slog sig först ner i Åspnås ('en öde plats') år 1636. men
flyttade redan l638 till Berget och 1639 till Bregård. Också nar han bur på
Ohn kallas han 'Nils i Bregñl'. År l66$ saljer han hemmanet till:

l6.J0ran Andersson. född l6l0'.' (Ohn:l9) Ägare l665-87
gift med Benedikla Olofsdotter (Öhn:2)
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s Olof
s Erik
d Maria, piga i Lit. Dömd för stöld I688 och l69l.
d Maten, gift med Daniel Jönsson (Öhn:l7)
dAnna.gift meddragonpånr l04iTullsås - PålLarsson'l1tunmanfràn

Medelpad - som rymde 28/9 l689. Anna Flyttade senare till Hälsingland.

Joran står antecknad i tiondelangderna för Öhn nr 4. år l669. -61 och -63.
Troligen delar han gárdsbruket dar med sin bror. Mårten (Ohn:20).

.lorart Andersson tankte salja sitt hemman till en blivande mâg. Abraham
Ersson från Stamsele. år l68$. men det blev i stallet Daniel Jönsson från
Tullsås som kopte. den 5/2 I687. Fyra av barnen och Pål Thunman skrev
under köpebrevet. som finns i avskrift i Ströms Hembygdsförenings arkiv.

I7. Daniel Jonsson (T-às:3-l). född omkring l660. död l743. Ägare I688-
l726. Gift mal Maten .Iöransdotter (Ohnzló).

d Benedicta (Bengta). döpt 8/9 l69S, gift med Jöns Mårtensson (Öhn:20).
Jöns brukade hemmanet l726-63.

d Karin, född omltr. l709, död 24f7 1757. Gift med Per Zakrisson i
Ringvattnet.

Bada döttrarna vigdes på samma dag. den 26/l2 l726.

Dragon på hemmanet var på l690-talet vastgöten Lars Hansson Ltjkagod.
Efter honom kommer angermanlanningen Johan Johansson Gmnarlt. och från
l703 ar det upplanningen:

l8. Mars Persson Roos (Rosendng). född l663, begravd 20/ ll 1738.

gift med Anna Carlsdotter från Risselås
ett barn dog I692,
s Per. född 1695. Dragon. omkom på fjallet i januari l7l9.
s Jon, fodd 22/6 I699.
s Carl. född 27/ I l70l. Dragon, gift med Sigrid Jonsdotter.
s Mattias (Mats), född 28/2 1704. Dragon, gift med Mana Andersdotter.
d Karin, född 6/8 l708.
s Johan. född 25/8 l7ll. Dragon, gift med Ingeborg Joransdotter. född

omkr. l7l2. från Tullsås
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Mats Rosenäng 'kasserades' i november 1718, han ersätts dä av bonden.
Daniel Jönson. som är l72l dock anses 'gammal och oduglig'. Frän december
l722 heter dragonen Erik Jacobsson 0/Ztlr.

I mönsterrullan l728 får viveta att denne är 23 är. född i .lamtaland och har
varit i tjänst i sex är. Han är dock 'svag och klen. sätts till ]örbdttr|'ng'. och
han avskedas l732 för 'bräcklighet (enögd)'.

Näste dragon pä garden blir Per Persson Esping. född i Aspnäs omkring
l7l4, senare en av de fyra nybyggarna i Gärdnäsbyn

ÖIIN - Nr' 4

'Knut i knut' i en rad läg de tre gårdarna frän lS00-talet. som fick hem-
mansnumren I. 4 och 5. Troligen är detta också platsen för den allra forsta.
fasta bebyggelsen på Ohn. På hemmanet nr 4 bodde änkan Anna vid l6(D-
talets början. Efter henne brukas gården av mägen, Anders Månensson. I
'Räfsten med jämtarna l6l3' fär vi nämligen veta, att hemmanet om två
tunnors utsäde är hustruns arvejord.

l9. Anders Mårtensson, död före l64$. Ägare l607-43.
gift med MarenlMareta. dotter till änkan Anna

s Mårten?
s Jöran (Jörgen) (Öhn:l6)

I mantalslängden 1645 finns en Mårten Andersson upptagen bland gärdens
'husfolk'. Det kan vara en son. möjligen gift med Anna Olofsdotter. Ankan
Maren erlägger tiondet är I6-15. och därefter:

20. Månen Andersson, ägare l6-16 - omkring l670.
s Anders?
d Maret? gift med Erik Nilsson i Näset.
d Elin
s Olof?, död i Norge före 1704
d Kerstin?. född l652, gift med Jöns Arvidsson (Ohn:9)

I tiondelängderna för ären l659. -6l och -63 stär brodern Jöran som brukare.

Dottern Elin dömdes är l662 till döden, misstänkt för barnamord Hon hade,
utan föräldrarnas vetskap. fött ett barn som dog. och gömt det. Alla döds-
domar hänsköts till Svea Hovrätt. och den 3l oktober meddelade denna: 'Har
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fostret varit fullgånget vid födslen skall hon halshuggas och brannas, om så

icke var fallet skall saken ånya behandlas av Kungl. Råtten'.
Den S juni l663 togs målet upp igen i hovrätten. Först noterades: 'Barnafa-

demtillikametlstscknertsedsvornemanbederförhenneßamafadernlovar
ta henne till akta om hon benådas' Hovråttens beslut blev sedan: 'Hon be-
frias från livsstraffet och skall stå uppenbar skrift.'

Tyvårr finns inga ytterligare uppgifter om varken varken Elin Mårtensdotter
eller barnets far. ryttaren Anders Persson, i tillgångliga kållor.

En Olof Mårtensson bodde på Ohn på l670-talet, men 'drog till Norge' år
1674. Enligt uomboken sf 1104 mm Månen Andersson (ötuuzz) på mer
efter Olof. av dennes 'slaktingar' Nils Ersson i Naset och Jöns Arvidsson i
Hallen. och deras 'medarvingar'. Olof ar troligen en son till Månen
Andersson (Ohn:20). och Jöns Arvidssons hustru Kerstin. år hans syster.

21. Andas Mammsm. med 1636. begravd tt/2 nos Agm 1610-not.
gift med Mareta Olofsdotter?. död i Garde 14/3 |7|7

s Mårten. född omkr. 1670 (Öhn:22)
s Olof. född omkr. l67l. Hyttade till Tullsås (T-ås:l0)
d Marit, fick barn 31/3 1698 med dragon Erik Malmberg (Öhn:29).
<1 Anm? (Orm=23)
d Ingrid? g l706 med Helje Persson i Gårde

22. Månen Andersson, född omkr. l670. Ägare l70l-30.
gift 28/l0 l7(X) med Mttreta Jonsdotter. född 1679. från Aspnas

s Anders, född l5/8 l70l. Agare l730-62
s Jons, dop: tt/t 1703 (Ormar)
s Otur. food 23/2 1705 (Otm=t0)
s Per. född 26/4, död 26/5 l707
s Nils. född 24/4 1708, dragon på gården Död l3/4 l743.
d Anna. född l7l0. Gift med Sven Nilsson i Näset.
d Gunilla, född l6/l l7l6, död 6/6 l7l8.
d Kerstin. född 26/1 l7l& Gift metl Erik Göransson i Tullsås.

På l740- och l750-talen brukades tre av de fem gårdarna på Ohn av Mårten
Anderssons söner!

Gårdens dragon på l690-talet var Per Andersson Kaxe. son till sockenprofos-
sen Anders Danielsson (T-ås:I9) och hans hustru Kerstin Persdotter, från
Tullsås
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23. Per Andersson Kaxe, Rädd omkr. 1661, begravd 27/3 1709.
gift med Anna Andersdotter, förmodligen dotter till Anders Mårtensson
(Orm=2t).

s Anders? dragon, död 1718
d Kerstin. född omkr. 1693
s Olof, född 2/6 1699

Annas bror, Olof Andersson. kopte hemmanet Tullsås nr 2 av Per Kaxe år
1698. Kaxe valde alltså att förbli soldat i stallet for bonde. Dalkarlen Mats
Morman (Ohn:30) ersatte Per Kaxe som dragon, rnen flyttade sedan till
granngården. År 1715 står Anders Persson Kau for dragontjansten, han gifte
sig i mars 1718 med Kerstin Larsdotter från Hammerdal, men omkom i en
drunkningsolycka redan i augusti samma år.

Bonden Mårten Andersson (Öhn:22) går darefter som dragon några år, tills
sonen Anders ijanuari 1722 tar tjänsten Sedan Anders blivit bonde går hans
bror, Nils Oberg, som dragon fram till sin dod 1743.

ÖIIN -Nr 5

År 1611) heter ågaren av hemmanet nr fem Jon Pedersen. År 1607 har
gårdsbruket tagits över av:

24. Jens Joenssen. agare omkring 1605- 1643.
s Jon (Ohn:25)
s Nils, soldat, nåmns i rulknrna 1657-58
s Arvid (Öhn:26)

I bygsellångden 1643 får vi veta att sonen Jon tar over hemmansbruket. Enligt
mantalslångden 1645 heter .Ions hustru Kerstin Pedersdotter. antingen ar då
hennes namn felskrivet. eller så ar han senare omgift. Enligt kyrkoboken heter
hon Brim Persdouer.

25. Jon Jonsson. begravd 23/12 1687. Agare 1643 - omkring 1680.
gift med Brita Persdotter, ßdd 1610, begravd I/I l708

s .lóns (Öhn:27), ågare 1680-1713
d Gunborg, fodd 1638. dod 8/8 1720

Gunborg fick en dotter (Cola Larsdom-r. fodd 1674, gift med Per Andersson
i Grenås) med Lars Nilsson i Nåset. men det blev inget äktenskap. trots Lars
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lofte. Gunborg bodde som husfolk hos brodern Jöns. till sin död. Av 'hus-
folkets boskapslangd' år l695 får vi veta. att Gunborg hade en ko, fyra får och
två getter. Möjligen blev hon gift, hon anges som 'hustru' i mantalslangderna
l695 och I699.

26. Arvid ldnssson, (Öhn:24), dñd fore l692.
s Jons (Ohn:9). dod i Hallen. Hammerdal llfl l750
d Golu. gift med Mats Joransson i Aspnâs.

Efter Arvid Jonssons dod tvistade Mats .loransson med sin htßtrubroder. Jons
Arvidsson (Ohn:9), om arvet efter svarfadern. Enligt Mats bestod arvet av Zl
daler silvermynt. en ko och sex får. en handkvarn, en kokgryta samt andra
karl och något korn. Jons svarade att det bara fanns l8 daler i pengar. Han
berattade också for htlradsratten, att 'fadcm var hos Matts så längre han
orkade arbcra. och sedan så gáu som forskiurcn, och gav sig alm! hoos sonen,

där han längre lågh siuk i sin höga ållder. och behövde .rroor skiócell. och t'

gode mans nàrvam tcsramenrerat honom all sin ringa àgendom'. Protokollet
i detta mål avslutas sedan:

'Parrcme /örlijchres sâllcdcs. ar Jöns Arfvedsson ullâfvadhe tillndstkomman -
de Kindzrsmassa i en for all: baalla are daht S.m.-u :ill Malm Joransson.
hwanncd han forprdrcndcrade ar' war nogdcr. och därpå gaflóns honom sin
handh.'

27. Jons Jonsson (Öhn:25), agare omkring l680- l7l3.
gift med Brita Persdotter. fodd 1652, begravd 8/4 1706.

d Kerstin. fodd 1687, gift med Anders Ersson (Öhn:28)
d Martea
d Brilß. fodd 1692. gift med Olof Ersson (Ohn:-1)
S Per, född 1694, död N/12 1698

gift 2:a ggn 27/IO 1707 med Elin Andersdotter

Jons Jonsson var också smed. och utlorde en del arbeten for Ströms kyrka
l70l-2 År I7l3 overtas hemmanct av rnågen:

28. Anders Ersson, fodd l688 i Grenås. Hammerdal. Brukare l7l3-49.
gift med Kestin Jonsdotter (Öhn:27). Paret fodde l2 barn.

Av uppgifterna i Stromshoken. del ll sid 285. kan man få uppfattningen att
Anders Erssons foraldrar bodde på Sundnaset på Öhn. Erik Hansson Blix
bodde dock i Grcnås anda till sin dod l733.
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Sedan hemmanets dåvarande dragon, Anders Andersson Fnkkopp, rymt i juli
l688 installdes upplanningen:

29. Erik Ersson Malmberg, född i Estuna socken i Roslagen
s Mattes, döpt den Zl/3 l698, begravd 6/ll samma âr.

Modern var Marit Andersdotter (Ohn:2l)

Sedan Malmberg blivit bonde i Uppland I699 var dragonerna på gården
följande: Marre: Roos, Johan Granath. Nils Swahn, Svdn Tluatman. Per
Åkerman och från l7l3:

ao. mm otoßm Mmm, man 1 Hmmm 1659, 46.1 1 Hmmm s/12
ms. om 1692 men iom» suffmtoncf. 16611 1661 1 H6gs§6.Ang«m6n1m1.
om 1136

<1 ams, man 1/1 1698 1 Hammcmat. ucgmva 1699.
d Wallborg, född 7/l l7(I), i Hammerdal

Mats Morman gifte sig först med Sewal Carlssons i Risselâs dotter Marit.
sedan de fått bam tillsammans år l68$; barnet avled dock snart. Nar Marit
dog l687 stamde hennes mor och systrar Mats inför tinget for att få ut hennes
fåtaliga ägodelar. De ville inte att Marits klàder skulle bdras av Mormans nya
kvinna.

Mats Morman kom till Ohn år l7l0. närmast från Tullsås Han var tydligen
en tropliktig soldat; i rullan l72l - när Mats år 62 år gammal - finns
antecknat: 'Pâ wacltr ildrpen. Gammal. men [nLrk. Vill rjdna.' Han får avsked
i rnars l725. och ersatts av förre bonden:

31. Enl: Olsson Buller. född omkring l69l. Han var formodligen gift med
Jonas Bàckmans (T-ås: IS) dotter Ingrid.

d Anna. född 30/4 l72-l
s Sven. fodd l6f7 l727

Erik Olsson var en son till Olof Abrahamsson i Siljeåsen (tidigare i Garde).
På l720-talet tog han over Siljeåstorpet efter sin bror Per. som tvingats flytta
till Norge. på grund av någon tjuvjakt. Erik bytte dock, år l7Z3, åt sig det
hemman i Gilrde. som linnen Jacob Nilsson kopt av hans far, omkring l70-l.
Erik antog också dragontjtlnsten på sitt hemman. och fick soldatnamnet



Bullcr. Han ”avstod” dock snart sin går

Om-|s

d lill bondcn i Alanàsct. Jon Persson,
och ylladc ut på Ohn som dragon.

Av mllan 1728 framgår. an Erik Buller ar 37 år. har fem njansxcár. och an
han år gin I rullan 1735 fanns anlccknat: 'Erik Obson Buller år huvudsvag.
För avsked 1731.' I hans stállc korn /dns Andersson Oman, '21 år. jàmlc,
ogií|'. Oman dog den 8f2 1742
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Mnlvvr Inch undortlcknnt al Stronn boornn

anannnt rlchtlqt for brofood tullen och

unrqloaynn ponnlnoor hnoqln dalarna for ßhr 1656.

Donno postor inch don har nod qultor Actun
Stron don S nprlllln lb57

Johan Hlcholnon
Bnchhof

Jnøh undortlcknatt qlor har nodh vlttnrlloltt unrn akyldloh Olul
Jonnon I Ohn på vårt hcnnnnn klop 22 rlxdzr ln lpoclo
har pl holuor laq loíunrnrtt honon ll rlxdzr och ll rontoror
altnl nanlnrdlot vara botyqor Ino nndh Qqltt nnnpn och honor-

kln Al Olordn d. 23 nørll lhr l664.

Pndhnr Jf Annnrnon

Olof! Jonsson I Ohnn hnlzr botolt :ln l672 lhrn hnllvn rnntha nnhnl 7

thzr l oro n|Jlln;t. Dotto Inch qultorn. Ont. Stron d l0 auql l672.

Johnnnon Lnncklluh. H P la
l67J d. 27 nortll hnlzr betalt 7 thar
2 oro l|)l|n.t. och nunstnrpønoorành

Bhr nlt rlchtlq 96 l672.

Avskriflcr av några handlingar ur gårdsarkivct
Ohn nr I (sc sid 2).
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M.l.0H NIIIIJOUI ACIlTÅl)(l'1 HlJS(H OCH HÅLL-

forslandloon son dunno nln rlnqha lkrlfuolaac handor
forckoana. LA boklonnur laqh aloh Erik Olufsaon l
Ohn hafua af frl) ulllla och boràdda nodho Tostolantoral.
och olfult :ln syslor san Oluff Joonanon l Ohn :ul
och holffl Lunnolondh Jordh nodh qardhon och andra un-
derlloqlanda laqanhaotor l Oylo bclaona. för hullkol han

forpllchtadt vara shall aloh ln Llll dodha daqhan vall
och ahnsuarlloon sytha fodha och opoohalla non han

vlll och shall ln for Cudh och huar rodolloh aan

Llll suars standha. Och på dedh sanna affhandllno
och tostcnonto doato krafftloara vara och bllfua ahulla.
hafuur bozdo Oluff Joonxson l stilla och vllloodho qlfult
slno syahonnebarn. Danlell och Oluff Padhorx sonnar l

Bspnaas saapl huutru Karln sal. Pauall Anderssons l
Tylssasan och hustru Harll sal. Podhar Hlckllsaona l Glardha
alla Llllhopa flortton spoclo rljkz dal:r aaapt fyra
aallnoer :ln lodhars moderna jordh l uoatar qardhan l Tylaa-
ass balaqln och :ln odolss hallar børdha part! l fbrbozda
Eapnaaa; Nuarforo afhandho forahzo lfran alqh forbozta
25 Lzl nodh oardhan l Oylo och Llllaqnadha soc hanhu-
ladho under ofuanbo:do Oluff Joonanon och han: arf-
ulnooo och offtorkoanandoa aodh alla tlllydandho
laoanhootar bddhø lnnan och uthan card: l vatho och tarro
nahr och flarran son af bldor underloqat hafuor hallar
har afftar aadh raLLa Llllulnnas och laoqlaa kan. att
dar aodh afftor coon qodh Lycklo handla. olora och la-
Lha. Och pa dadh att detta dosa krafftloara vara och bllfua
shall. boqlara ulj aff var undorlaohnan han detta
nodh handh och alqnota har under laapta dee tolff
odhsuoornoa l noabdon bokraffta ulllo. Actua Maa-

aardalz tlnqzplatz don 30 Novolbrls anno l6S2.

Pohr Classon

k I
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Arlnkllou Iam olllor Snhl. lirlch Oíofson I

Ohn ooollnn hann barn non befann M
arlßkllílcl omlr that byttes och mood 96

hvar och con nl bcrmn M lopp u|.I hvar-
Iøhando pnrzodlar Slcll :In Iornyndoro.

|S:øI. '
Oloíf Itrlchnonn crf: port,

ßonluw

I too uardornl før J d-r 24 oro J 24

I (Mr Iør I2 oro I2
I cnolh I0r 6 oro 6

En andohl I ou. canal! :too 2I 8

Koppar och olurn nmdulmp
§ vari. I on koppar kIoI.loII 2

Aunlullm owrnundlo lo: 26 lb
uu :zoom och trl Iuarlllu I 5 8

ULI snnq klndor otor vlrdormq 2

utoor och ull
Nolh och nath roodnluw olltor varder-
nlm J d. 2I oro 8 Lhzr J 2I 8

En ondohl I och 0430! bàth 8

8 I r hulbla (Or 2! 8

Anders Hnruonuons QIBII I 7 8

Pn ohdohl I vem bonus. for ll
En ahdohl I drnqounø lundorlnonn I6

och det Olrma alkortoa I bol.nInInqon UI 
bytas -banorna Sunne l7:22I: 8

Sßlodoa olílor ylornlo lornâqa vara rlltnllol. uth-
rlchnndt botyooändornkrolm Pehr Christenson
Jons I Broord Jon: Arfvodnonæ
Jon: Anderson 'FM III: Crellon M'

Ohn d. 28 norlII l698
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1708 d. 30 nartj S S.

A9 l707 d. 30 xopt. ar følllt tlll erfz àth Bråte Jons-
dótlnr | On cfftcr dess Sehl. noder Br
Hfftorfollyunde aqundon hullkon aqondon fedren Jons Jonson
1 On. forcståår. som ar hennes nblslon

lto Porn :r.

ßrltn lgns dàttors tlllfollne erf Slllfuernynt
Nullun kåpporklettolen 20 lzk. emot Ch

Ett about Aklade 2.8.-
5 half fall lod fodren - 24 -
En huus nofwer - -

lerstln
noe fadren he

En llu 5. ett poor nkafft 5. on c yttu . en
en napp 4. et feet 2. 2 tnllrlcher 2. en kbpo 2.ett
trooh 2. on stafun 2. ..3; -

2 ull ekokooqnr och en llten bulle.
Ett qrl hyen 4. tub orofue hendkllden 8. et kelfekln

- - I 13 -
Et xtuonfnnt. 5 per knflor ned Cheratln. en :eo
korn 21 skyl o 4 kzr lb tunna e J d. 4.161

bokonlt 6 k:r korn En koo och sklßllen 3.4 -
Eon skyl ráqh. En olalloxe hofr han :Allt l.- -

- .lb 8 30 16Ett fààr
lfnot snedje redskapen - En hluhlràk 1 d.

En handqworn - 16 1.16 --lo-5 ohltra med Chlerstln
En flektrl

2 st bleoerns sakkur

Podron skall lose och betala for
Sven tlenar hund:

d:o for noten

-s- -la--e- za-
- 10.16
- 16.-

for slejpnteen och jern Oeen - 4.10

Aln 3 syskonen aqe tlllhopa en fljnksllde. och en
lorn skloffell. -son koster 16 (oro) Sznt.

Theron noder: klador ar tee eeellen bytt och dolt.

N8 Ett soeot Aklnde ar for full uarderlno
uppfordt nen var oj flrdlot. uthen :kulle S n

och of the andra syskonen flrdlot qlorae.

Maten uoro obyttot. E. Noll Utro-
Jons Arfuenon l

3 10 16

“X.É

toll

Per Anderson l Grlnbe

Af det festa elzr jordepzr arfver Brlte

4 ezr ull tlllhopo.

I

31 2

19 10

6 21 B



Källor:

Tlytkla:
Fornvärdaren, band I. häfte 4 (uygivcn l926)
Jämtlands och Härjedalens historia, arkeologisk inledning (utg. 1962)
Jämtlandska räkenskaper IS64-l57l (utg l944-48)
Rafsten med jämtama l6I3 (mg, 1959)
Strämsbolten (utg. l944-l972)

Ouyclua:
I landsarkivet, Östersund:

Hammerdals kyrkoarkiv, vol Czl
Hammerdals tinçrätts dombocltcr (i Jämtlands domsaga)
Jämtlands regemcntes monsterrullor (mikrokort)
Mantalslängd 1645 (avsltriftsamlingen)
Sakäres- och bygsellängder l60l-l645 (avsltriftssamlingen)
Ströms kyrkoarltiv, vol Czl och Llzl
Öhn nr I, gärdsarkiv

I lantmäteriet. Östersund:
Bykartor

I riksarkivet, Stockholm:
Norska länsräkenskaper l60l-1645
Tiondelängdcr l646-76 (i Iandboksvcrifikationerna)

I krigsarkivet, Stockholm:
Jämtlands regcmcntcs motcsrullor.

november l990

9 Georg Hansson
Östersund



"Byarna i Ström pa 1600-talet” skall
användas som en komplettering till de

hatten - Strömsboken - som Ströms
Hembygdsförening gav ut aren 1944-
1972.

Följande hatten är planerade i denna
serie:

1. öhn
2. Tullsas
3. Äspnls - Strand - Bregård
4. Berge - Garde - Näset
5. Risselas - Vallen
6. Jonsgard - Grelsgard
7. Nybyggen - Sockenstugan
8. Soldater

Pris 20:-


