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Åffnas var länge den nordligaste utposten i landskapet Jamtland. Längt
in 1711)-talet beskrevs byn som liggande 'opp under [jdllet'. Det var
förmodligen svart att li marken sä bärkraftig att den kunde föda en familj
underenlängretid.DärkanskedärförÅspnäsunderlängaliderangessom
'ödegärd'. Byn var helt saken bebodd före digerdöden (omkr. B50). men att
det-enligtsagnen-fannstregärdardäarknappasttroligt.

Deförstauppgiftervil1arombynru1sijordebokenfrånl550.Därnämns
att 'Lasse 1' Espnds' betalat 2 skinn (lekatt) i skatt samt I skinn och 4
gräskinn (ekorre) i avrad (Avrad är arrendeavgiften för kronans mark -
avradsland.) Det är dock inte helt saken att Lasse var ensam brukare i byn.
Ocksälördestörrebyarna.t.e11.TullslsochOhn.angesendastett namn.

l de svenska räkenskaperna frän ockupationsñren (1564-l57l) nämns
Åspnäsbaraijordebokenßrärl568.ocl1däsomödeg,ärd.Enligt
tiondelängderna för dessa lr finns alltsa ingen brukare i byn. Skatten betalades
av någon bonde i en annan by. .lordeboken IS99 ger heller inga namn, men
skatten för Åspnas är unger densamrna som l550 och l568. och gärden
fortfarande öde

Fran 1600-16161; 666611 6611 mmm af 1161161611 1116 mer utronsyt A1 1611
anges byn som "ödesböle'. men är l6l3 nämns en 'ödegärdsman'. Erik. Åren
1621-23 116161 umwm o16r. 6:11 1625-26 Pm svmm Af 1629 uttas
ödegärdsmannen 'Jens 1' Qui". och dä vet vi vem han är: .lens Joenssen.
brukare av hemmanet nr S pä Öhn. aren l605- l643 (se häfte nr I. Öhn:24).

Odegårdsmännen bodde förmodligen inte pä garden. men de utnyttjade
11m1=6111111=1s11=f6c116111111g,A11636116m66c1~sma1116f611f6j66u1
bygga tvä gårdar i Åspnß. Det varJon!a1ssa1(Åsp:l)och N1'l.rAndus.ren
(Åspzd). som betalade 4 daler var i bygsel-avgift (till danska kronan).
Gärdarna var bland de mindre i Ströms socken, de skattade för endast ett
tunnlands utsäde vardera

Bönderna i Åspnäs behövde inte utrusta och underhålla nägra soldater
under indelningsverket. l stallet betalade de en avgift (ärliga räntan) direkt till
ofliceramas avlöning.

ÅSPNÅS - Nr l

l. Jon Jenssen (Jönsson), ägare l636 - at 1675
gift med Mareta .Iörgensdotter

s Jölß. född 1632 (Åsp:2)
d Göle, gift till Hillsand. Död 1697
s Jöran (T-as:27)
d Kirstin?, född 1645, ogift. begravd 4/6 1721



4-Aspass

Jon Jönsson år rned all sannolikhet son till Jens i Oyen På annat satt kan
man inte lösa de svårtolkade slakthanvisningarna som framkommer i en
arvstvlst på höstetinget i Hammerdal l7l6. Det innebar att Jon i Äspnas har
en bror på Ohn. som också heter Jon och som förmodligen ar något yngre.
Det var inte ovanligt på l6fX)- talet, att två (eller t.o.rn. tre) syskon bar samma
namn I bl.a. Libygden i Norge var det vanligt också på l7(X)-talet (se Jamten
l957, s l26). Barnen gavs namn efter far- och morföraldrar, och efter andra
slaktingar enligt bestamda regler. som noggrant foljdes

Dottern Göle var möjligen gift två gånger. hon har två soner med olika
efternamn Är 1681 anges hon som anka i Hillsand, och flyttar darefter till sin
bror i Äspnås Hon begravdes den l6/5 l697. Jöran Jonsson var under ett
tjugotal år brukare på hemmanet nr 5 i Tullsås, gift med förre agarens anka.
Efter hennes död flyttade Jöran tillbaka till brodern i Äspnås

Ären omkring 1660 var svåra för många av Strómsbönderna Är l6S9
anmårktes i tiondelångden för 12 av socknens 33 bönder. att de var 'ur/'arrt'ge.
husamre och dlàndr'ge'. dåribland Jon Jönsson i Äspnas

Zion: Jonsson. född l632, död 2/IO 1705. Ägare l675-l702
gift med Anna Persdotter, född omkr. I648, död 7/3 l705

d Måreta, född I679. gift med Månen Andersson (Ohn:22)
s Per. född l682 (Äsp:3)
s Jott. flyttade till Hillsand l7l8
d Kerstin, gift 1709 med Nils Carlsson Swan

l maj 1696 hölls husesyn i Äspnas På Jons Jonssons gård fanns då två ston,
tio kor, fem ungnöt. nio får. nio getter och tre svin. De flesta byggnaderna var
i gott skick. förutom att 'hemlighus' saknades På gården fanns också två
pigor i tjånst. Det gemensamma kvarnstållet låg i Ällån. en halv mil från byn.
Fabodarna fanns på södra sidan sjön, vid nuvarande Bu-naset.

3. Per Jönsson. född l682, begravd IS/4 I748. Ägare |702-39
gift med Sigri Persdotter. född omkr. l687, begravd 4/5 l769

s Jöns. född omkring l7ll. Ägare l7-10-86. Begravd 3l/l2 I797
s Per, född omkring l7l4. Dragon. Esping
d Änttß. född 6/6 l7l6
a scgri. road 10/3 ms. ucgma 31/s mt
s Jon. med 13/6 mo. begrava 14/9 1150
s Erik. född l0/3 l723. Dragon. Oberg

Ströms kyrkobok saknar helt anteckningar för åren l7l2 och - l3. Åren 1714
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och l7lSåroft1lbtåndiga.,liltaom l7l9. Viltandårforinte såga når Per och
Sigrigiesig,dlerexaktnårdeförstabantenlbddes.Sór1emaPerochEñk
hadevaritdragonerpåOhn.Årl749slogdesigdocknersomnybyggarepå
varsingårdpåGårdnßeL

ÅSPNÅS - Nr 2

4. Nils Andersson, ågare l636-38

Nils rojde och byggde en del på gården. men redan efter ett par år flyttade
han till Bregård (Bgd:4) då han gjorde ett hernntansbyte med Olof Persson.
På sin 'ålders h0st'. år l668. ville Nils bosatta sej på Åspnas avradsskog.
Åspnas-ntånnen besvarade sig, och syn skulle hållas nåstltontmande år.
Ärendet återltornmer dock ej. och Nils fick troligen inte bygga dår.

S. 0lo]'Pus.ron (Bgd:3). ågare l638 - omkring 1665. Död fore l668
gift rnod Golin (Gulle) Persdotter

s Per. dragon Esping (nåtnnd år l668)

OlofPerssonhadeavalltattd0rnaenbror,Daniel.Dessatvåvarkusinernted
Olof Jonsson i Ohn (Ohn:2). Olof Persson var möjligen gift en andra gång.
tnedAnna.Ionsdotter.sornårl667vargift tnedenOlofCarlsson.Annal1ade
nåmügendelihemnmtet,mettckyttaeftersomgården'ickekanrdIa2ne
dboenda'.Densornckboltvar.ochlosautAnnaochOlofCarlssonvar:

6 Lars Bmddesson (Ol1n:7). Ägare omltr. 1665-79. Lars flyttade tillbaka till
Sve-gården på Ohn, och sålde Åspnåshernmanet till:

7. Mars Idmnsson. finne. Ägare 1679-l7l2. dod 2/9 l7l7
gm men som Awusaotm (ottmzo). Fond 16s3.ao<1 1124

s Jöran, född i november l685 (Åsp:8)
d Walborg, gift till Grelsgård?
<1Go1u,aoptz3/s1o96,<1oa1a/51691
<1 Karin. man zs/11 1698. begrava 24/121701

Vid husesynen I696 fanns på gården en drång och en piga Av boskap fanns
två håstar. tio kor, åtta ungnot, 16 lår. åtta getter och ett svin. Mats .Ioransson
var tydligen en god jågare, åren l702 och l703 fållde han satnntanlagt fyra
björnar.
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8..ldmn Matsson. ägare 1713-43. Född i november 1685. dñd 8/8 1765
gift omltring 1713 med Marin Ersdotter, född 1689. begravd 17/1 1773

d Gñle. född 1713. gif! med Per Persson Esping (Åsp:3)
d Marin. född 11/9 1716.begravd 10/7 1748
s Erilt. född 1722? ägare 1743-96
d Karin. lbdd3l12 l725,gm Mårten J0nssoniÖhn
dElin,f0ddl4I8l729
s Jöran, född i oktober 1733. död 4/1 1750

Enligt notisen i begravningsbolten hade Jöran Matsson lätt sju barn. Det barn
somsaltnasbor havariten son,fbdd nágongång1'I14-15.oehd0pttill Mats,
efter Jórans far. Dottem Gole lr uppkallad efter .lórans mor. och sonen Erilt
efter htßtruns far. Dottern Marin ar säkerligen döpt efter hustruns mor.

Jöran: hustru. Marin Eradotter. kan dlrfbr ha varit dotter till Erik
Joransson iTul1sás (T-às:3), vars hustru hette just Marin (Andersdotter).
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Strd omnamns ßrsta gangen l$33, men byn kan naturligtvis vara
mycketaldrelïnligtjordebokenfrånomkring l5S0betalarHöck iStrandett
skinniskattochettgrâskinniavrad.Dennasummaarbaraknappthalften
avvadt.ex. BrcgårdochNLseter|ade,vilkabådavaren-gardsbyar. l56Soch
l$68 betalß dock full skatt.

Av tiondelangden 1566 framgår att skörden varit dålig det âret. De två
brukarna, Geronimu: och I-Iaulr. betalar tillsammans endast 5 fjardingar korn.
samma sr tv.-mm Mimi i amgm ensam 12 tj. A: uses :ragga tm
Geronimus tionde, 2 fjardingar mot Mickels 4. Det året kallas ena gården.
vmemnm, for Af 1511 var nom.-gmma sym stycken, som
tillsammans betalade l0 ljardingar mot Mickels i Bregárd 6 li. Från år l6(X)
och framåt ar tiondegivarna alltid två.

Huralltdettaskatolkasarovisstbetkanskebarafannsengård från
medeltiden, och den andra var nybruten på l500-talet. men fortfarande svag
Byns lâgevar nogannarsganska gott. Under andra hälften av 1600-talet hade
de två Strand-gårdarna många gånger de största skördarna i socknen.

STRAND - Nrl

Detta hemman, Vasterstrand, innehades under l6(X)-talets första år av Jon
Laursun. Han erlägger tiondet år l6(X), men iövrigt finns inga uppgifter om
honom Nbte brukare på garden lr:

I. Sjul (Sivar) Persson, brukare fram till l6Sl?
s Per (Str:3)
s Olof
s Anders (Str:2)

Sjul står antecknad som tiondegivare fram till l65l. Enligt domboken 1647 ar
dock Anders Sjulsson brukare av hemmanet. Texten lyder: 'Ingemari Bórdng
pd Alnd r' Medelpad. [ordnar eer Olof Persson. barnidd i Strand r' Ströms
rocken. [arta jord-ägor som Ander: .ulssøn i Strand. bmdenonen. besulen'

AnderssvaradeatthansfarhadeersattO|ofPerssonmed|östarvegods.
men han kunde inte bevisa det. Han dömdes därför att istallet betala 8
riksdaler. Möjligen innebar det att Sjul Persson var död redan år I647.

2. Anders Sjulrson. troligen död efter l6$6. Änkan omgift med Grcls Nilsson
i Grelsgård före 1662 En son Sjul Andersson.
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Anders nämns 1649 som delägare i Fiskå avradsftske. samt i tiondelängden
1654, rnen ej senare. Uppgifterna om änkan och sonen är osakra De
förekommer i en arvstvist idomboken 1688, men .sammanhanget är svårtolkat.

3. Per SjuLrson, brukare 1652(?) till sindöd före november 1679
dAnna?född 1658
dMärit,giftmcddragonE1iasDrakeiSo1berg.Hammerdal

Per Sjulsson anges i tiondelängden 1652-53. brodern Anders 1654 och Per
igen från 1655. Namnväxlingen kan bero på att bröderna delade på
hemmansbruket. Per står också i tiondelängden 1679, möjligen dog han på
hösten, efter skörden. Längderna för åren närmast före 1679 saknas tyvärr.

Märit Persdotter är den som kräver arv efter Sjul Andersson (Str:2). år
168& Resultatet av tvisten framgår dock inte av domböckerna. En Anna
Persdotter. född i Strand 1658 (död 18/1 1738), var gift med Månen Larsson
i Sikås. Hon bör ha varit Per Sjulssons dotter.

Efter Pers död köper Anders Jönsson (Str:11) in både Pers och Sjul
Anderssons delar i hemmanet

4. Per Andersson (Strzll). fodd 1655. begravd 8ß 1747, brukare 1680- 1724
gift med Ingeborg Ersdotter. född 1660. begravd 26f7 1724

S Andcß. född 1681, död 1709
d Brila. född jan. 1686. död 29/10 1698
d Anna. född 1691. gift med Anders Ryss (Str:14). omgift med Sven

Persson (Str:$)
s Erik. född i april 1693, död 29/ 10 1698
d Brita, döpt 31/8 1702. gift med dragon Carl Jonsson Svedberg. från

Gärde
omgift 25/3 1729 med Brita Larsdotter från Tullsås, född 1693. död i Tullsås
1772. begravd den 26/7.

Anders Jönsson är alltså den egentlige ägaren av detta hemman fram till sin
död 1691, men Per Andersson är den som brukar gården. Efter faderns dod
löser Per ut sina syskon. och blir ensam ägare, 'enligt konrrukr den 27/ll
l69I'. År 1699 erhåller han fastebrcv på hemrnanet.

Sonen Anders fick år 1706 betalt av Strönts kyrka för att han. tillsammans
med dragonen Olof Härtling 'rtmbmr up nya wapenltuset. nämt det samma
och sacrirrian '_



Strand-9

Dottern Brita gifte sig rned Carl Svedberg den 25/ll l729. Redan den l4/2
l730Riddehonenson.Erik.Fademvardockintedennyblivnemaken.utan
bondeniGrelsgård.CarlDanielsson.Carl-somvargift-domdestill80
daler (silvermynt) i b0ler.oeh Brita till 40daler. 'samt 3:ne sóndagar :tända
pdplt'lapallai'.Carlskulleoeksabetalaarllgt underhåll.'3d.-r8dæSmru'll
bamer[yllll2droehimodaruskdLreLddIealbÅda:anvdnbtad-omder
lever".

Brottet ansågs mycket svart. och boterna blev noga. Förmodligen
omvandladesdessatill någon formavkroppsstralniendombóekerna namner
ingetomdet.

DombokeruprotokoügeroeksåandminbIickarivardagsüvet:CarlSvedberg,
somvarnyssíyllda23lr.b0rjadefriatillBritatredjedagpingst(27maj),'men
blev rfelæslurarndgotddmrnßmln 8dagar]Zre Mikaeli. då deeer/ördldrar:
.ramlytke irlovade .rt'g'. Protokollet namnet också att 'Swedberg hade
beblandebe med Brita också efter det hon benlrmde om banta. intill 3 el. 4
veckor [öre [ödzlun'. Paret ek sedan tre bam tillsammans, och aktenskapet
boll - åtminstone till I7-ll, då Svedberg rymde från sin dragontjanst.

Domboken upplyser också. att Brita Persdotter var slakt med Carl
Danielssons hustru. Marin .loransdotter (dotter till Jöran Ersson i Tullsås) 't
3dje led av .rt'dol|'njen. nembl. rremdnning .rom man hdrkallaf. Slaktskapet gar
dock inte att klarlägga helt.

5. Sven Persson, lodd l695. begravd 5/l0 I777. Brukare l724-S6
gift l3/8 l72l med Anna Persdotter (Str:4). lbdd 1691. begravd 24/4 1737
omgift 2l/l0 I738 med Kerstin Larsdotter (Ohn:S), begravd 22/9 ITII

Sven hadefyrabarnmedlorsta hustrun. och lemmedden andra. Var Sven
kommerifrånharejgñttattläfram.

Gårdens dragon var linnen Hindnïr En'lr.r.ron Östman, som år 1695 ersattes av
sventjanaren:

6. Olo/Persson Strandberg, lódd i okt. 1676, dod 28/4 1739
gilt i Hammerdal 2/ll 1702 med Anna Abrahamsdotter, 'från Stnøm'

s Pader, ßdd 2/ll l703 i Hammerdal. dragon Hallbom
S Mmmm, dop: isuom 3/311m
d Karin
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Olof Persson var född i Ohn. troligtvis en son till Per Olofsson (Ohn:2).
Familjen övertog ett hemmansbruk i Hallen (Hallviken) år 1704. och Olof
ersattes av:

7. Jdmn Jacobsson Strandberg, född omkr. 1681. död i mars 1719
gir: men Anm Jomorm. (Ohm)

s Jacob. född 24/2 1714
s Jöns, född 10/2 1716
d Kcßlill. född 13/101718

Jöran var en son till Göle Jönsdotter (Åspzl) och (förmodligen) torparen i
l-lillsand. Jaeob Jöransson. Jöran Strandberg fick avsked från militartjansten
i juli 1718 för att överta svarfaderns (Jöns Arvidsson) gård i Hallen. Efter
Jörans död gifte ankan om sig med dragonen .lohan Olofsson Ivybag. Johan
och Anna flyttade omkring 1730 och blev nybyggare i Ormsjön. Dorotea
socken, i södra Lappland Johan Nyberg begravdes i Ström den 14/4 1769.
sedan han hastigt avlidit 'pâ ivägen emellan Tullsds och Ströms kyrka'.

Från september 1722 heter gårdens dragon:

8. Mats Matsson Rosenwald (Ohn:18), född 28/2 1704, död 23/2 1735
gift 2/11 1729 med Mllreta Andersdotter från Hammerdal

s Mais. född lll 1731
d Karin. född 25/3 1733

STRAND - Nr 2

Vid 1611)-talets ingång brukas detta hemman av Mickel Håkansson. Det ar
ganska troligt att den Häck/Haak, som namnsi rakenskaperna på 1560- och
-70-talen. ar far till denne Mickel Hemmanet skattade för 2'/z tunnland
(utsadet uppgick till 2Vz tunnor korn), men från l6(X)-talets mitt för tre
tunnland.

Av protokollen från 'rafsten med jllmtarna' år 1613 framgår, att Mickel
ocksahadeen 'panprll-Iide',dar hansåddeentunnasad. Kanskear det
denna hemmansdel som idag utgör fornlamningen på laholmnaset vid
Edsviken. Den består av fossil åkermark och antas vara ett ödesböle. Dar
finns 2-3 åkrar med mellanliggande röjd, och möjligen odlad mark. Man kan
också skönja ett s.k. odlingshak, och ett tiotal övervaxta odlingsrösen.

På denna gård i Strand gjordes ett mycket intressant myntfynd år 1837 (se
sidan 20).



Strand - ll
9. Micke! Håkansson, brukare fram till 1623

s Håkan. flyttade till Berget
s Jöns (Str: 10)

Hann Mscketmn sauomamgisimm nagra: pa16zo-1a1c1A11629
betalarhanbygsel-avgiftförhalftenavdetlillahemmanetpñßergeusom
varitendelavGrelsgÅrd.Sistaarethannan1nsdararl64Z

10. /om Micketrson. ligare 1623-1656
gift med Gulle/Göle Andersdotter

s Mickel (Bgd:6)
s Anders (Strzll)
d lngierd
d Kerstin
d Anna
s Jon, i Norge

Domboken från ofredsáret 1657 saknas, så vi vet inte exakt hur överlåtelsen
av detta hemman gick till. Det troliga ar dock att Anders Jönsson år Jöns
Mickelssons son Av domboken 1666 framgår att Anders skött sina gamla
föräldrar på gården, och dessutom litt 'mycker uLrrÅ', under krigsaren. Av den
anledningen bör Anders besitta hemmanet, och inte brodern Jon. som tidigare
varit i Norge.

ll. Anders Jönsson (Str:10), ligare 1657 till sin död 1691
gift med Brita .|öns(Hans?)dotter, född 1630, begravd 2/7 1710

s Jöns (Str:l2)
s Per, född omkr. 1655 (Str:4)
d Göle. född 7/4 1659. död 8/S 1744 i Hammerdal
d Anna, gift med .Iöns Jönsson (Bgd:7)
s Mickel. född omkr 1669 (T-ås:29)
d Lisbet?. gift med Christian Strandberg (Str:13)

Av tiondelangderna från 16(X)-talets senare del kan man konstatera att detta
hemmanoftagavdestörstaskördamaiStrömssockerL Anderslönssonvar
rofmoaugenenvaiuugaa mm M1664 kopiera» Bfcgsmmmmm 1211120
famat. men omm: aa am nagra sf pa sin 6161, 1111161161 Af 1619 um
han in Vasterstrand-hemmanet, och lat sonen Per överta gårdsbrukct dar.



|2 - Strand

Det är lite oklart vem Anders Jonssons hustru var. Den enda (kända) som
passar in har getts olika efternamn. l begravningsboken står Hansdotter. men
i kyrkoräkenskaperna (där testamentspengar efter de doda infördes) står
Jonsdotter. Det senare namnet är väl det troligaste.

Dottern Gole var gift med bonden Erik Hansson Blix i Grenås Deras son
Anders blev bonde i Ohn år l7l3 (Ohn:28).

l2. Jdn.r Andersson. ägare från 1691 till sin dod 28/3 l7l6
gift l69l med lngebor Jonsdotter, från Risselås, dod l727

Jons övertog hemmansbruket efter faderns dod l69l. Han fick dock fastebrev
forst år l7(X), sedan han lost ut syskonen ut gården. Ankan, Ingeborg. gifte
om sig rned Lars (Lorenz) Persson som var brukare l7I7-27. Hennes son
Anders Jonsson övertog hemntanet år l728.

Strand nr 2 var kvarter for tredje trumslagaren vid Majorens kompani.
Trumslagarna var ofta mycket unga när de enrollerades. Många gånger kan
man därför anta att det är pojkar från närmaste trakten som antagit tjansten
lndelningsverkets förste trumslagare i Strand (år l686) hette Christer
(CItn'.rrian) Jonsson. Han var 18 år, och hade redan tjänstgjort i sex år. Med
tanke på det (då) ovanliga förnamnet. kan man dock misstänka att han inte
är från Jamtland Mest troligt år han en son till dåvarande foraren, Jons
Kristersson Bagare. som var fodd i Tyskland.

l3. Chrtrrtan Jonsson Strandberg, född i febr. l668. begravd i Oviken l74l. dar
sonen Jons var länsman; tjänstgjorde 1686-89.

gift 6/l I699 med Lisbet Andersdotter (Strzll). dod l7l5
gift l7l8-20 nted Lisbet Larsdotter från Tullsås

For ovriga uppgifter, se kommande häfte om soldaterna i Strom.

I4. Anders Ifvarsson Ryss. född omkr 1687. dod l7l9; tjänstgjorde 1706- l8
gift med Anna Persdotter (Str:-1), senare omgift (Str:5)

d lngebor, född 24/9 l7lS.

IS. /dns Jönsson Strand/Zlr, fodd 17/S l705, son till Jons Andersson (Str:l2).
Jonsvar lóårnärhanborjadesom trumslagare. Efteråttaårfickhannog
och rymde till Norge, på sommaren l729. Det var åtskilliga dragoner som på
l7(X)-talet valde att soka bättre mojligheter i Norge.
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Bfegård 'Mu-kel' stär som brukare av hemmanet de är på ISOO-talet
som vi känner till, c:a 1550- l57l. Han var Iänsman för Hammerdals tingslag.
och ibland stod han värd när samerna kom ner till Ström för att erlägga skatt
och göra affärer. År l$68 fick Mickel 12 mark i ersättning av lappfogden
Clemet Månsson. för att han 'höll lappame korr' i tvä nätter. Det var sju
personer 'förutom kvinnor. bam och anna: [olk', och året därpä IJ personer.
Förutom att uppbära skatten, köpte lappfogden skinn av samerna. till 'Kungl
Maja: beho/'. Det var skinn av märd, björn, bäver, utter och jarv. samt
älghudar och älg- och renkalvskinn I sin tur köpte samerna bla smör och
mjöl av bönderna

Gärdsnamnet kommer frän mansnamnet Brzde. Skulle det komma av
adjektivet "bred'. borde uttalet ha varit "Brejgäl". och inte 'Bregäl".

Den forsta brukaren på l6(X)-talet, var änkan:

l. Marine Mickelsdouer, levde ännu l6l3
gift med Hieronimus. död före l6(I)

s Peder/Per (Bgd:2)

Maritte var rned all sannolikhet dotter till 'Mackell Bægdnlï Det var ju hon.
och inte sonen, som var ägare till hemmanet är 1613. Hade maken ärvt - eller
köpt - gården. skulle sonen stätt som ägare efter faderns dod. Med tanke på
makens namn fär man ocksä förmoda, att han är densamme som brukaren av
ena hemmanet i Strand. ären lS6$-7l, 'Geronimus'. Nar Mickel dog var det
kanske bättre för dottern och mägen att flytta till Bregärd. än att stanna i
Strand.

Namnet Geronimus (här med något olika stavningar) är mycket ovanligt i
Jamtland, vilket kanske tyder pä ett fjärran ursprung Det var av allt att döma
mycket ovanligt också i övriga Norge. Pä den svenska sidan fanns en Gero-
nimus (Nilssonllonsson). bonde i Anundsjö socken i Ångermanland, omnämnd
l542-57. I Borgsjö socken i Medelpad fanns en bonde, omnämnd 1547-49.
som hette Per Jeronimtmcn.

2. Per Hieron|'niu.r.ren, brukare l608 till sin död l626 eller l627
gift med Anna

s Olof (Bgd:3)
s Daniel?. till Åspnäs
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I domboken för är l627 finns en överenskommelse om födoräd. mellan Olof
Persson och 'Anne i Bædgaartf. som förmodligen är hans mor, eller styvmor.
Olof skulle köra upp och harva fyra mälingar åker, men Anna skulle sjalv
hälla frökornet. Hon skulle också få van sjunde hölass av gården, till sina
egna djur.

Anna skulle alltså klara sig själv med hjälp av detta födoräd Om hon inte
kunde. eller ville Iäta sig nöja med det. skulle Olof "sytta' henne pä vanligt
sätt. 'som han bonle'. dvs. stå för mat och husrum och övrig skötsel Men i
såfallförbjödshonatt'tagainmadst'giko.rrtt'llItonont. varkenndgonav
hennes bam. eller andra”.

3. Olof Pusson. ägare l627 - l638. Bytte hemman med Nils Andersson och
flyttade till Aspnäs (Åsp:S).

Pä hösttinget i Hammerdal I647 kräver en Daniel Ok>fsson i Gäxsjö - på sin
hustrus vägnar - att fä överta Bregärden. Nils Andersson kunde bevisa att
gårdsbytetßnñkügtülLmenhandömdesanbctalafymriksdalertillDaniel
Olofsson. för dennes 'husrm-jord'. Daniels hustru. Sara, var dotter till Jon
Persson i Gáxsjö. och det var dennes 'mödcrne-arv' tvisten gällde. Jon Pers-
sons mor var alltså dotter till Mickel i Bregärd. en syster till Maritte (Bgd: I).

4. Nils Andusson (Åsp:-1. Ohn:l$). ägare 1638 - 1660
gift med Gunhild Hemmingsdotter. troligen från Hammerdal

en son (1665)

Nils Andersson nämns som gästgivare är I649. Var han kommer ifrån. har ej
kunnat fastställas. Möjligen är han en son till Anden Olson iOhn (Ohn:l3).
Det ärju till den gården han yttar är 1661. Nils har också en syster, Marcia,
gift med Karl Olsson i Jonsgird.

l Strömsboken (häfte 27, sid l33-l34) nämns att Nils var flitigt fö-
rekommande i domböckernas protokoll; här skall ges ytterligare ett exempel.
från domboken 1659:

Vid senaste utskrivningen i Revsund hade Nils Anderssons systerson
antagitssomsoldaLEherstxndemiehöllsigundanskulleNilsskaffafram
honom,ellersjälvställaupp.MenNilsgömdesigienkällare,hosJöran
AnderssoniOhnNärlänsnnnodtwlandnkarlarfarmigenhonomsprang
Nils upp 'med sin bysra och ràlßtm mot ldnsntan sdjandes: -Ont du vill taga
mig, skall endem ligga kvar”. Hur det gick med soldattjänsten framgår dock ej.
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5. Enl: Persson Byman. agare l66l-64. Erik Byman betalade tiondel åren
1661 och -62. For år 1663 står en Per Andersson som tiondegivare. Erik
Bymansåldchemmanetår I664 tillAndersJonssoniStrand (Strzll). Detar
dock Anders bror Mickel som overtar hemmansbruket. Inga uppgifter i ovrigt
finns om Erik Byman

6. Micke! Jönsson (Str:l0). brukare I664-87
gift med Kerstin Hansdotter

s Jons, dragon (Bgd:9)

Mickel blev. på satt och vis, inblandad i ett ovanligt rñttsårende. år l686.
Sockenstugumannen, Anders Persson. hade ertappats når han 'bolade' med
enko,somtillhorde Mickcl - 'een hmjtskalhukomedmtårüådckarhütg
om ögonen". Tidelag var ett svårt brott. och Anders domdes till doden. Men
också kon skulle dodas - och den hade stått omjolkad sedan brottet
ßvvdsßdßs

Micke! uppbjod aldrig hemmanskopet vid tinget, och fick aldrig något
fastcbrev (lagfart). Detta stållde till problem nar han år 1686 ville salja gården
till kyrkoherden, Jonas Salijn Anders Jonsson i Strand hade fortfarande
bordsråtten till hemmanet. och når Jons Jonsson från Sikås också ville kopa,
ändrade Mickel sig, trots att kyrkoherden bjod mera. Jons Jonsson var
nåmligen gift med Anders Jonssons dotter. och hade dårfor battre rått till
hemmanet.

7. Jons Jonsson. från Sikås. dod l7l2. agarc l687- l70l
gift med Anna Andersdotter (Strzll)

Paret fodde inalles tio barn.

På vårtinget I698. som då holls i Stroms sockenstuga, klagade Jons Jonsson
ochNilsErssoniNåsetoverdetbesvårdessahademed'trafiken'over
Stromssundet. Det var dessa två som fick hjälpa till med fårjerodden. trots att
de inte ansåg sig ha skyldighet till det, och ej heller fick någon ersåttning for
arbetet. l-låradsrñtten beslot, att Stromsbonderna gemensamt skulle låta bygga
en båt och en flotte, som sockenstugumannen skulle ta hand om. Samtidigt
beståmdes vilka avgifter som skulle erlåggas for varje person och djur, som
forslades over sundet. Detta år faktiskt den åldsta fårjetaxa vi kanner till i
Jamtland.
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Jons .Iormon bytte, år 1701. hemman med Anders Carlsson. och yttade
tillbaka till Siltås

&Andas Carlsson, ägare 1701-1712. Begravd 1/1 1719
gift medLisbetaHansdotter,írånGrenås. Dod17/111701

s Carl. gilt med Kerstin Andersdotter
s Hans. dragon Sundberg, agare 1713-17
d Marit
s Par
d Walborg. gift med Jon Sjulsson i Vallen
s Anders, dopt 1/1 1690, gift med Gole Arvidsdotter från Lit

omgift 28/12 1702 med Karin Jonsdotter. från Viken, Hammerdal.

Anders Carlssonbeboddeoch brukade hemmanet Garde nr2,aren 1678-87,
varefter han yttade till hustruns gård i Grenås. Sedan Anders overlamnat
Bregårdti11sonenHans.starhanàr1713upplordsomhtßfolk.Forsinegen
lorsorjninghadehandetlretettsto,fyra1tor,tvål:vigor.tolv1ir,fyragetter
oehettsvinSenareboddehanhosdottemiVa1len,somsku1le1äâwa1osoret
elterAnders,lorsittbesvñr.Detta1eddedoektil1enlitenproeessin1or
Hàradstinget, i maj 1717, mellan sonen Hans och fadern.

Nar det slt. indelningsverltet tradde i kraft 1686 insltrevs Micke! Jonsson sjalv
som dragon for Bregàrds-hemmanet. Sonen Jons, som var 'något ung'. skulle
doclt delta i utbildningen och lnonstringarna. Men, 'om ndgorfendrligt infaller,
gdr fadern sjdlv'. Från 1688 står dock Jons Mickelsson som dragon.

9. /dns Mickebson Bm/ (Bgd:6)
gift 2/7 1696 med Elin Jonsdotter från Risselås

s Jons, dod 2/S 1697
s Mlcltel. dopt 21/3 1698
s Jonas, fodd 20/5 17(X)

d Kerstin, dopt 19/8 1706. begravd 27/I 1707
d Kerstin. dopt 15/11 1708

Jons Bral stannade på gården till 1697. Efter att ha tjanat på ett par olika
ställen ltopte han. år 1702, en gård i Hallen. Hammerdal Hans eftertradare
i Bttgåfd blev:
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to.1amn segfnumn Ezigzmg, road i Jamiumu
gift 7/11 1703 med Segri Svensdotter från Stamsele

Jöran rymde till Norge sommaren 1705, och ersattes av bondens son Hans
Amman samba; (ages). Af nos .map otur Emm Hagpuom, vuxen
avled 1714. Hans Sundberg fick återta tjansten för en tid, eftersom den
tilltanitte rekryten. gossen Olof Persson, var for ung - 16 år.

11.010/Pam» s«na1mg(Onn=23),toaa 2/6 1699, om 8/4 1154
gm mt Karin Emme: (Onmto), man 7/I noo, begrava 24/s mo

d Anna, född 15/ll 1724
s Erik, f0dd 29/7 1726
d Sara, född I/9 1728
d Seborg. född 2-t 1730. gift med dragon Jons Oberg. senare

nybyggare i Gäddede. år 1759.
s Per. född 22/12 1731
s Andeß. född 12/4 1735
d Karin, född 14/2 1738

Olof Sundberg stannade på sin tjanst anda till sin död. 1 domboken 1729
nämns att Olof då hade ett eget dragontorp på garden. Detta var inte så
vanligt. trots att bonderna var ålagda att bygga torp åt sina dragoner.

For senare uppgifter om de byar som beskrivs har. se Stromsbokens hatten
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Myntfyndet l Strand

En dag på hosten l837 gick pigan Brita Mårtensdotter som vanligt och
valladc sin husbondes kor nere på lagdan. Korna hade trampat upp
grássvålen på några stallen. och plotsligt såg Brita hur det blankte till i
den svarta myllan Hon bojde sig ner och petade litc i jorden - det var
som na't gammalt skinn som spruckit sönder. och intill låg några mynt.
Brita strok av jorden med fingrarna och torkade mynten mot forkladet.
Hon kande inte igen slantarna, de var nog mycket gamla. Det låg annu
fler inuti skinnpungen. och ett rostigt jarnlàs som lossnar kom också
fram. Med darrande hander plockade hon upp mynt efter mynt. det var
svårt att halla rakningen..

-Ja. så kan det kanske ha gått till nar den ovanliga "silverskatten' kom i
dagen. Det blev nog lite uppståndelse i byn. nllr de 48 gamla mynten radades
upp till besltådande på Pe Persas köksbord Efter många funderingar och
diskussioner bestamde han sig till slut för att kalla på lansman Det var visst
emot lagen att behålla silver och guld som man hittade i jorden..

Lansman P U Nilsson kom dit och tittade på slantama I december skrev
han i ett brev till Landskansliet i Östersund 'arr en piga hos bonden Pehr
Pehrsson I Ströms .rocken och Strand vid sluter af .rLrrledne host. under der hon
vallar boskap. funnit 48 .rt gamla silfwemtym. hwilket blrfwil a/ boskapen
upprrampar d en äng, dar dker fordom warü och arr penningame synts hafwa
blrfwlt jörwarade urt' en med lås /örsedd pung, som dock befunnit: aldeles
>rrutrnad..."

Landshövdingen - Mikael von Torne - vidarebefodrade mynten till 'Kongl
Majzt och Kronan' i april l838. Silvret i mynten varderades till l Rd 22 sk. 2
rst Specie. Omraknat till Bancomynt och med hänsyn till ev. samlarvarde
forhojdes losensumman till 6 riksdaler 32 slc Fyndet inforlivades därefter med
statens samlingar i Kungl. myntkabinettet (SHM/KMK inv. nr 789).

Som jamforelse kan namnas. att år 1838 var lonen for 'err Qwuu dagswerke
r andetiden. pd arberarens egen kost' Zl sk. Banco. och i andra tider på året
l6 slc Det gick 48 skilling på en riksdaler.

Samtliga mynt - utom ett - var sk. ortugar. De flesta (43 st) var praglade i

Stockholm for Sten Sture da. som regerade i Sverige mellan I-170-97 och
l50l -03. Fyra st. var praglade for kung Hans i Stockholm och ett i Vasterås.
Hans, Kristian lzs son. var kung i det danska valdet (inkl. Island. Norge och
Jamtland) åren l-181-l5l3. och dessutom kung i Sverige N97- lS0l (Johan
ll). Det sista myntet var en dansk skilling. praglad for Hans i Malmo. (Ett
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liknande fynd gjordes i Västerberg, Offerdal. år l8$6 Dä hittades - också i
en skinnpung - 198 silvermynt, där alla utom fyra var örtugar.)

Örtugen var det vanligaste myntet i Sverige på l4(Xl- och ISG)-talen. Det
giek3önugarpäettöre.och24päenmark.|börjanav lS00-talet kunde
lönen för ett dagsverke vara tre örtugar. Dä kostade en tunna (l25 liter) öl
IV: mark.

Det var alltsä inte direkt smäpengar som gömdes i jorden i Strand Vem som
gjorde det, och varför. kan vi aldrig få veta - vi kan bara spekulera Om
ärtalet för nedgrävningen kan man heller inte säga nägot bestämt - lörutom
att det inte kan ha skett före I497. Första hälften av 1500-talet är väl det
troligaste. men det kan också ha gjorts under andra halften. Aven om mynten
blev "ornoderna' - nya kungar präglade nya mynt - fanns alltid metallens
värde kvar, och myntet kunde ändå bytas mot varor.

Eftersom mynten var svenska ligger det nara till hands att tm, att dess
agare var frän Sverige. Nu är det dock sä, att de flesta mynt frän 1300- 1600-
talen som hittats i .lamtland är svenska. och alla dessa kan knappast ha
agtslgömts av svenskar. Det troligaste är därför, att mynten är överskott frän
handelslärder till svenska städer neråt kusten Man har haft med sig varor,
som varit värda mer än de varor man återvänt med, och överskottet togs hem
i form av silvermynt. Dessa användes förmodligen inte i den lokala handeln.
eller i Norge, utan sparades till nasta års handelsresa i Sverige. Kanske valde
någon att gömma undan detta kapital i jorden. men fick sen inte tillfälle att
gräva upp det igen

Möjligheten f'tnns naturligtvis att det kan vara fråga om stöldgods Däremot
är det knappast fråga om en gårds, eller en enskild persons samlade
förmögenhet. Då borde det ha funnits norsk/danska mynt och en del
silverföremäl i fyndet också.
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Sten Sture d a
Ortug präglad i Stockholm 1478

(Ur Svt.-riga l982)
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Rättelser och tillägg.

Tlll hlllc I:

(Öhn:$) Lan Mickelsson Oman
8 Mkßl. ßd |7|Å, ÜIIQOII Slfllldbtfß Nybyífl I (ÉÜIÜIIÄS

(Olmzó) Erik Bjónuson
S Bjöfn, lllllllldtllllll, btilllt l lllllttl (ll-(lll), IGZO-50-llltl

(Ohn: IS) Nils Andersson
orden 'till Berget och l639' stryks

(Ohn:2-1) Jen: Joensuu
s Jon (Åspzl)
s Nils
s Arvid (Ohn:26)
8 Andeß. SOIIIIL död l6$9
s Jon (Ohn:25)

Tlll ltllle 2:

(T -as: IS) Jonas Chmursson Backman
d Anna, född IO/4 l702, död l78l. gill med Jöns lånison l Glxjö

(T-ås:l8) Daniel Persson
S Anders (T-ås:l9)
S Per? gl med Llldl .lörlntidoller (T-Ås:2)

(T-âs:36) Daniel Persson
s Per. bonde l Grtlsglrd. gill med Kerstin Jonsdotter
d Berit
d Marcia
s Erik?

(T-ås:37) Den Per Danielsson som Lucia .lóransdolter var gift med var
troligen en son till 'svenslte' Daniel Persson (T-ås:l8). Per Danielsson var
gårdsbrukarc på Ner-Lakslorsen i Vefsn, Nordland, åren 1665-89. Sonen
Daniel Persson tog Over gården dar år 1695.
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'Byama l Ström på 1600-talet' skall användas som en

komplettering till de häften - Strömsboken - som

Ströms hembygdsförening gav ut åren 1944 - 1972.

Följande häften âr planerade l denna serie:

1. Om (mg. 1990)

2. Tullsâs (utg. 1990)

9. Äspnàs - strand - svagare (mg. 1991)

4. Berget - Gàrde - Näset

5. Ftlsselàs - Vallen

6. Jonsgård - Grelsgård - Stamsele

7. Nybyggen - Sockenstugan

8. Soldater
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