
Georg Hansson

BYARNA I STRÖM PÅ 1600-TALET

V-ïššï M

0

N i Strand

Gård:

W _4f.:::-.-az*
Ström °.4 *fw. Vollfn

W' :mera

rama; . Ja

Häe 4 BERGEL GÅRUE, NÅSET



Georg Hansson

Byarna I Ström på 1600-talet

Hñfte 4: Berget. Gñrdc, Näset

Oslcrsund l992

ISBN 9] -97l756~~3-3



\\

\\

ga

\
\\%
I

_:___:

_

:\\
\~

\

ngn:

I_
\r\Ill||||l'l|l||l|V|l|l||Il|-'||"lllluunnnu

\\I_|I|ll|||llI||l|lJ,-Illlllloll-I_l|l

\\/I_

:
\\

2\
\\

_:\
\\

t
\\[9

:
C

\\
\\X

¿
\\

\\
Q

èo_¿_æb______
\\_

c_______a__:_____\
=\\à®\__°__æb____

Q
\\A\

å_\\\O_a-___;__.ga!__._§|:___ä__T_._n__



Berget-3

Bergelnamlaßfmmagsngeniuygaetungaenar 1623. Dabetataueen
Pederæbnnbygselavgiften(3daler) för 'I tltdndesedudißageudißægas-
gaanf. Innan dess står namnet Jon Pernon anteckna! under Grelsgård. åren
1607-1617, oftmt tillsammans med en Per Peræon. Ågare- och brukarefor-
hållandenaßrßergetårmycketoklaraåndaframtillborjanav 1711)-talet.
Namnet Jon Persson återkornmer fram till 1670. År 1629 har dock Håkan
Mickelsson, från Strand, bygslat halva gården som Jon Persson upplåt 'for
fattigdom skull". Troligtvis köpte Jon tillbaka den gårdshalvan. eftersom han
senare återigen står ensam som brukare. (Bygsel-'lagfartsavgift" som varje ny
brukare av danska kronans gårdar måste erlågga)

Gården år en 'utyttning' från Grelsgård. och annu i slutet av 1700-talet
hade Berget ett åkerstycke inom Grelsgårds bytåkt Gården var liten, år 1623

uppgick utsådet tilll tunna. och 1645 tilll 1/6 tunna. Brukarna hade nog
wårtattklarasigpådesmååket'styekena.ochgårdenlågodeio1ika
omgångar. Under några år var den också "bostålle" åt Stroms sockenprast.

Bynamnet stavas oiciellt utan 't'. vilket har lett till ett felaktigt uttal. På

jamska uttalas namnet utan "t", men med akut accent (som i "Sverige'). 1

kyrkbbckerna skrivs ofta 'på Berget', eller t.o.m 'på Berge”.

1. .Ion Persson, brukare 1623-1660-talet?
gift med Ingeborg Ersdotter

s Peder?
s Erik, soldat. död i Stralsund 8/2 1660
d Gertrud
s Sven?

Jon Perssons namn finns med i tiondelångderna t.o.m år 1670, men så lange
kanhanknappasthavaritensambrukare.lbygse1langden l629nåmnshan
som 'fattig', och likadant i mantalsregistret 1640. År 1637 satt han som
nåmndeman vid Hamtnerdalstinget, liksom åren 1653-S4.

2. llåkan Mlckelmon (Str:9). brukade halva hemmanet 1629- 1647.
Håkan måste ha flyttat. eller dolt, före 1645, eftersom han inte finns nämnd

i mantalslångden för det året

3. Peder Jonson. nåmns som brukare 1674-75.

4. Sven Jonson, brukare 16%?-89.

Det framgår av domboken for 1693 att Peder och Sven var broder. men att de
var Jon Perssonssoner år inte helt klart. Peder kunde inte betala gårdens
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skatt.ochbegavsigtillNorgeår 1676. Efter någraårkomhantillbaka,blev
'tredje-man' (en 'extra-soldat'), och dog i tjånsten. Brodern Sven tog upp
hemmanepåfrihet'-hanshppbetalaskandeförstaåren-menwingades
åndå |åntnagårdenochflyttatillNorge.

Underdcårgårdenlågöde(l67S-80) brukadesendelavåkernavett par

bönderiürelsgård. Grels Nilsson och Peder Danielsson Detvarsammanlagt
"9màlr'ngardIærwr'dIr dem: satguwaggrhf. De hade betalt något av gårdens

skulder, och hade fått åkern i pant.

S. Ellas llelfman, korpral i Risselås 1689-1705, finns antecknad i röklångden

år l690.DetårdocktveksamtomhannågonsinboddepåBerget.
År l69l och -92 var det åter 'kautionistcrna", rLv.s borgensmånnen i

Grelsgårdsombmkadeltemmartctlochmedödesmålethadeftemmanet
overgsu i kronans ago Ar 1693 ucgamc 'iupctumm wclum rtumgumius.
att få flytta in på Berget som bostållesinnehavare. vilket också beviljades. llzr
Wellarn hade tidigare innehaft ett hemman i Gårde (Ga:27).

6. Wellam Adamsson Klangund, född omkring I649, död 22/4 1698

gift 1674? med Maria Gestrina. född omkr. l650, död l/4 l722
d Maria
d Apolonia?
d Annika

Wellam var en son till kyrkoherden i Undersåker. Adam Klangundius. Han
pråstvigdes år l673 till 'domestieus' hos kyrkoherden i Hammerdal. Erik
Hedsander, vars dotter han senare åktade. Han eftertrådde Mattias Medenius
som komminister i Ström. efter dennes död år 1675. 'Hzr Wellam' före-
kommer flera gånger i dotnböckernas protokoll Några episoder förmedlas i

Hårnösands stifts herdaminne, liksom i min artikel 'Tre pråster på Jonsgård'.
Efter Wellams död bodde ånkan och barnen kvar, åtminstone något år.

innan eftertrådaren flyttade in på gården.

7. Nta saturrus från Noraingrà. den 21/8 1704

gift med Brita Oldberg från Lit, ånkan senare omgift.
s Elias. född 2/12 1696 på Frösön
s Johannes. född 6/S I698
s Olaus. född 4f2 l7tI)
s Erik. född 2/8. död 21/8 l702

Nils Salcnius avled redan efter fem år i Ström. Ånkan brukade gården i två

år innan bostållet fick en ny innehavare:
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8. Erik Lang, född 1676, död i Ström 1713. begravd i Brunflo 21f¿ 1714. Son
till kyrkoherden Per Lang i Brunflo

Erik Lang var inte nöjd med sitt blivande boställe. och begärde på höstetinget
1705 att slippa tillträda. Som skäl anförde han. att det 'waretr .nvagr hemman.
oc/r afn'nga lägenheter”. vilket också nämndemännen intygade. Häradsrätten
kunde dock inte besluta i ärendet 'tu/tan måste Lang d be/rörig ort /mmm
sd/ra'. Erik Lang stär antecknad i tiondelängden endast för är 1706

Sedan hemmanet åter legat öde sommaren 1707 tillträdde en
lyckades fä gården att ge tillräcklig avkastning,

familj som

9. Johan Perwon Wüknan, född 1669. död 20/6 1754. brukare 1708-31
gift 13/1 1701 rned Sara Obfsdotter frän Ramsele, född 1666. begravd 10/1

1748.
d Kerstin, född 1/11 1701. gift med Erik Svensson i Vallen
s Pär. född 24/9 1704
s Olof, född 7/4 1707 (Bgt:10)
s Pär, döpt 20/4 1709, dragon Bergkvist, till Siljeäsen 1736

d Marta, döpt 27/8 1711, ogift. begravd 26/11 1749
s Johan. död 27f2 1717
s Elias, född 8/91717, död 26/4 1718

Johan Persson var född i Görvik. Hammerdal. Innan han flyttade till Ström
var han dragon, och en tid brukare pä ett kronohemman i Fyrås Hans bror
Hemming var bonde i Hallen. Hammerdal Johan hade också en syster, Lisbet,
somboddepåBerget.1..isbetdogdockimaj1709,2Sårgamma1.

Johan drabbades av sjukdom. och överförde gårdsbruket pä sonen Olof. år
1731.

10. Olof Johansson, född 7/4 1707 (Bgt:9), begravd 14/10 1787

gift 1/11 1737 med Gölu Johansdotter, född 26/12 1720, från Havsnhs.
s Johan. född 2/2 1740 (Bgt:11)
d Sara, född 9/4 1742, död i februari 1753
d Benedicta. född 29/5 1744, död i februari 1753
s Paf. aopi 29/3. begrava to/4 1141
<1 Gota. road 16/91148, piga i Krangeac, aoa zs/12 tsza
d Kerstin. född 27/2 1752, gift till Krångede
d Benedicta. född 1/4 1755. begravd 26/12 1756
s Pär, född 3/4 1758 (Bgt:12)
s Olof, född 4/3, död 23/7 1762
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Tvåavbarnendogidensmittkoppaepidemisomharjadeiströmibörjanav
17S3.Undertremånaderdog20ungdomaroehbamDotternKerstinadop-
teradesår1781avKñstianErsson.somentidvarnybyggareiBredkålen.Han
f1yttadesenaretillbakatillKrångede.RagundaKerstingiftesigår 1787med
Kristiansbrorson Erik ErssonGlad.

Olof Johanson skatteköpte kronohemmanet år 1736. Når han låmnade

lantbruketår 1777 deladesgårdenmellansönernalohanoeh Pår.SedanGölu
blivit anka flyttade hon så småningom till dottern Kerstin i Krångede. dar

också dottern Gölin bodde. Gölu .lohansdotter dog 1806

11. ram omm. fw 2/2 mo (agmo), am 1189

gm 1/n ms men mm smanoucr mn Game. fw usa ma
s olor. fw 29/9 tm
4 Anna. man 4/1 mv
s sam. fw 16/s mo
4 com. man soß nas

År 1786 sålde Johan sin hemmansdel till brodern Pår. Han förbehöll sig dock

råtten att odla upp ett torp på gården. 'i händelse han på annan on ej .rer sin

u|kam.rt'. Johan flyttade alltså ifrån Ström. men vart han flyttade framgår ej.

Enligt en senare fastighetshandling dog han redan 1789, och ånkan återkom

till socknen Marta Sakrisdolter bodde som 'fattighjon' på Navet vid sin dod.

den 10/4 1829. Dottern Gölu fanns hos rnodern. men hon var 'svag till
srnnes'.

12. Per Olotlsaon. född 3/4 1758 (Bgt:l0), död 26/12 1798

gift 15/2 1778 med Lisbet .laeobadotter från Lövberga. född 12/12 1748.

s Olof. född 27/10 1778

s Jacob. född 27/3 1781

s Par, född 13 1782

s Johan. född 20/S 1784

s Nils. född 30/8 1786

d Gölu. född 18/12 1789

Pår Olofsson hade skukßatt sig. och fordringsågama tvingade honom att sålja

de båda hemmansdelarna på auktion år 1790. Då hade familjen tidvis haft

svårt att klara sig på gården. Efter försåljningen försökte sig Par på att bli
nybyggare. i Jerilvattnet. Han avled dock i december 1798. av 'håll och styng".

Anm Lam nymdc nu tnvrmga och avtar dar den 'rn taoz Flera av

sönerna blev dragoner.

De båda hemmansdelarna bytte ågare flera gånger under de följande år-
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tiondena.EnahalvanlostesinavErik E.riksson.fbddiRamsele. Hansáldeár
l802tilldragonMosesl-lolmer,dennesåldesammañrtillfurirAnders
Macklin - men köpte snart tillbaka gården Moses l-lolmer sålde på auktion
år l8l0 till dalkarlen Olof Jonsson. som l8l5 flyttade till sin son på nybygget
Risedee Efter honom blev Anders Persson från Vallen (fodd 3/I l l775) bonde

Påßßß

I3. MlrteaEnIonGrñrtkvlst,lñddiSikås.Hammerdalden8/81753
gin ts/u mt men Ingeborg omm. aoptil-lsmmefaa||1ß11s4,aou zsn
mos.

s Erik, fw 28/12 1182
a (|<fi)sum, fw zo/s nas, gm med Nm Namn, Gfctsgm
aLisbet.fua4/41188 aoa1s1siAngemmuam
s sven, man 2-us 1191. uu Bmubefget
d Ingeborg, född NR 1794, gift med Olof Tullstróm. Bredkálen
s Månen, född 26/2 1797
s ou, road 20/n 1199. and 1816 pa ummjo bmx

gin 26/19 lans med summa Emonef, row mas. fran 'ruusas

Den andra halvan av hemrnanet löstes in av Mårten Grónkvist. Hans farfar,
Mårten Jönsson, var född på Öhn. en son till Jons Arvidsson (Öhn:9. se

rättelse sid. 23 i detta häfte). Mårten Grñnkvist var klockan i Ström under
mångaånl-lansåldellemmanetår l794tillOlofAnderssonfrånRisselås
(fñdd lS/2 1767). och flyttade själv med familjen till Risselås. där han dog den
15/7 l823.

For senare uppgifter om de byar som beskrivs hilr: se Stromsbokens häften.
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Garde lfauemuapamrfanaenmmnocuupauomnavramuma,
1564-71. f6rekommeriGârdelyranamnsombetalartiondetillkyrkan och
kronan. Föraren 1566-69ardetPeder,Marita. Gunborg och Erik;ñr 1571

Ok>f,J0ran,ErikochPeder.ldemantalsregister som ocksáñnnsirakenska-
perna anges dock endast trenamniGarde. För 1568ardetAnders Persson,
Jöran Persson och Erik; för 1570 ar namnen Olof. .loran och Erik. For-
håartdetardetsammaiborjanavlów-mlet:oastfymtiondegivare.men
baratrenamnimantalsllngdenMinteoriarattGñrdebestodavuehemman
padennatiimenettavdemvartillrackligtstonlbrattfórsñrjarvâfamiljer.

Systernet med hemmansnummer kom till på1700-talet. tidigare angavs
endastgårdarnasstorlekitunnland(tunnorutsade).ldenorskalans-
rakenskapernanrtsoastbarabmkamasnamnangivegvüketiblartdgordct
svñnanbestammagardarnaFórhemmanetnr3ardetingasvårighetermen
deovriga tre bjuderpñendeloklarhetenlslutetav 1600-taletvisardet sig
också att nr 2 och 4 blivit omkastade i jordebbckerna. och betalat felaktig
skatt.DettatogsuppplHlradstingetochberoddepåattbådagårdsbrukarna
pa1660-talethadesammanamn-0lofPersson.

Gårdarnaslagenpådennatidardesammasompåkartanfrànl767(s2).

GÅRDE nr I - Svedje

Detta hemman kom till genom en utflyttning från nr 4, omkring 1615. Enligt
tiondelangden 1601 betalar Anders Persson och Nils Larsson lör den
gemensamma gården. men 1608 står en Jörgen Nilsson ensam. Enligt
jordeboken 1614-15 betalar Jörgen och en Sven Olsson ungefär hallten var
avgardensskatter.|'RaIstenmedjamtarna l6l3'kanmandock lasa,att
.l0rgenredanlrd0d,ochattSvenariRyssland(somtvångsutskriveni
svenska armén). Peder Olsson - som troligen agde andra halvan av detta
hemman- hade'rymt'undansvenskama,sáhansde|undgickattsenare
konñskeras under den danska kronan.

Anders Persson (Gazl) bygger upp en ny gardstomt. och utökar sin åker-
areal genom svedjning, Så småningom kommer gården att kallas Svedje, vilket
omväxlande skrivs Suidi, Swed. Sweden och Swedie. Denna gård skall inte
forvaxlas med Svedje i Hallen (Hallviken), Hammerdal, som kyrkoherden dar
utnyttjadepåsinaresortillStr0mskyrka.SvedjeiHallenvarsásent som
l703endast 'rnedhu.r[ärsedrsd.ranarurarlbad:rd!le',och hade Lex. ingen
aker.

Namnet Svedje i Gárde dyker upp i domhoken år 1667, och anvands ofta
somettegetbynamn.Franmittenav 16(X)-taletskattarhemmanetßr 1 1/3

tunnland utsäde
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1. Anden Permon. brukare omkring 1615-1644
gift med Birgitta Nilsdotter?

s Nils (Gä:2)
d Maren?
d Gertrud?

lden'danska'jordebokenfranär1633fârviveta.attAndersgárdärpäen
tunna och en fjärdings utsäde. Han har 'klent' mulbcte. och ”behjälplig”
timmerskog, 1-1anskördar161ashö,oehkandärrnedvintcrf“ödafyrakor.scx
småfäocbenhäst.Andersharocksádeliettfiske.Hemmanetäralltsä
ganska litetviddennatid.

2. Nlls Andersson (Gäzl). ägare 1645 till sin död. fore 1666

troligen gift med Anna Jönsdotter, född 1629. död i Jonsgärd 8/3 1703.

s Jöns (Gä:4), född omkring 1655

d Anna. född omkr 1665. gift rned Olof Andersson från Tullsås (T-äs: 10)

NilsAndersonövertoggårdeneftersinfar.är 1645. DåvarAndersPerson
redandöd.hanñnnsejmedimantalslängdenfördetàret.DenBirgitta
N:dotter som är antecknad som 'husfolk" var troligen Anders hustru De
flickor. Maren och Gertrud Andersdöttrar. som står i kolumnen "bam' är
möjligen syskon till Nils Denne var nämligen ännu ej gift dä.

Efter Nils Anderssons död står hans änka som brukare under nägra år.

3. Abraham Abrahamson. brukare omkring 1670- 1680

gift med Anna Jonsdotter (Gä:2). Nils Andersons änka?
s Nils. bonde i Jonsgärd

Abraham Abrahamson var född i Multrå. Ångermanland. Han hade varit
dragon med namnet Buller. men fick avsked 1671 Sedan styvsonen blivit
vuxen köpte Abraham ena hemmanct i .lonsgård är 1681.

4. Jöns Nilsson (Gä:2). född omkring 1655. begravd 8/3 1719

gift med Märeta Carlsdotter från Riselås?. född 1670. begravd 22/12 1728

s Nils. född omkring 1689. dragon (Gä:6)
d Märeta. döpt 21/7 1695. gift med Per Person (Gä:5)
d Brita. född 1819 1699
d Karin. döpt 30/11 1702. gift med dragon Anders Nasström (Nä:7)
d Anna. gift med Jon Pärson (Gä:17)
s Carl, född 27/5 1706. dragon (Gä:7)
s Abraham. döpt 21/8 1710
d Göla. gift med Mats Nilson i Grelsgàrd
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Jons Nilsson var kyrkvard 1692-95. och nlmndeman i hàradstinget 1695-
-1711). Hans begravning finns ej noterad i kyrkboken, men val i kyrkorakcn-
skapcrna. Efter hansdód står ankan som gartßbni1rare,1719-25. innan magen
tar over hemmanet.

5.PerPerseonfrånStamse1e,1bdd1704,begravd20/31768
gift 25/3-1726 med Mareta Jonsdotter (Ga:4), begravd 2/12 1753

s Per, Rädd 23/11727, agare omlrr 1760-1778
d Mareta, ßdd 23/12 1728
d Karin. född 9/10 1732. Oßi- dñd 8/12 1781

d Brita. ßdd 25/61736. d0d1737
d Susanna. ßdd 1/12 1738

gift 21/101759 med Karin Jonsdotter från Vallcn. ßdd 1716, omgift 1770 med
Erik Ersson. Siljeåsen.

6. Nils .Iönnoo Svedberg (Gázd), född ornkr. 1689, begravd 16/7 1769

giít10/111723 med Marita Jonsdotter. ßdd 1701, begravd i december 1725

s Jom. tbdd 22/9 1724
gift 1726 'I med "jungfru" Catharina Jonsdotter. begravd 14/3 1779. 82 år
gammal

s Jons. Rädd 8/9 1727. dragon Svedberg (Ga:8)

Nils Jonsson blev dragon lör Grelsgñrd nr 1 år 1712, och foryttadcs till
Gardenr1ar1718.Hande1tog1Arm1e1dtstágovertja11cnmotNorge,och
k1aradesigundanmed1brirtnm1btter,t'orvi1ket1nnerb6l1avskedimaß
1719.

Detnnsnågraok1arhetervadga11erNi1sSvedbergshustnLlvigselnotisen
år1723arnamnet'Mar1taJonsdottet'0verskrivetochersattmed'jungfru
CatbarimJonsdottef.1begravn1ngsnotisennar'KañnJonsdottef,meni
kyrkorakenskapernalra11asbon'Svedbergs Karin”.

Nils Jonson ersñttssñ småningom som dragon av sin bror:

1. cut .lamm smtuq (Gu), man 27/S nos
gift 25/11 173 med Brita Persdotter. från Strand (Str:-1)

sErik,1bdd14f21730.fadcr:CarIDanie1ssoniGre1sgård
d Ingeborg, ibdd 9/5 1731

s Jons, född 25/6 1732
s Carl. íodd 31/7 1737

Carl Svedberg ryrnde från sin dragontjanst den 22/2 1741. Mellan 1747 och
1757 heter gårdens dragon:
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a Jam Namn sveaaug. mad 8/9 1121 (Gao)
gift med Margeta Manensdotter

d Karin. dopt 23/8 1747, dod 5/12 1750
d Margareta. lbdd 20/10 1749
d Karin. Ridd 19/9 1751. begravd 31/1 1753
d Karin. (odd 9/11 1753
s Nils. fodd 15/2 1756
d Anna. ßdd 1/5 1758
s Månen. tbdd 13/12 1761

d Gunnilla. född 9/4, död 3fl 1766
s Jöns. Rädd 19/9 1767

Jons Svedberg avgick ur dragontjansten den 31/8 1757, 'har :omv/uk. [dr
av.rked'. Därefter blev han nybyggare i Hóssjbn.

GÅRD!-I - Nr 2

Enligt den längd som gjordes upp nar 'garnisonsska1ten' for år 1628-29 skulle
kravu in lill den danska kronan kan man se vilken gård i varje by som -
troligen - lr lldst. Dar står nmligen: 'AIden [drsre som er boendis pan /iver
gammel gaanl. slaefvi/ och mxerü [ar - '/z Rigsdaler' samt 'och er /Iver. du
ere di: paabógder, laxen: for - I Rigsan". I Gárde ar det Mickel Pedersen
som betalat den halva riksdalern

9. Mlekel Perwon, âgare fram till 1642
gift med Karin .lómdotter

s Per (Gl:10)
s Jóns?, till Grelsgård

10. PerMlekelIon.lgare 1642-1657
giftmedMarenPersdotter

:Per
sErik.soldat.d0d1659iDemminiPommern

År 1647 ñnns anteckna! lör Per Mickelsson: 'u/[auig och /rumnn. ingen
jörmdgen/:er aa betalapn1.neadloe/ralb/rjursnürgspengaf. Hemmanet skattar
då lör 1 Vi tunna: utsäde.

ll. Olof Pernon, brukare 1658-1677

Efter Olof Persson blir ägare- och slaktlbrhållandena li1e svårtolkade. Det
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framgår av domboksprotokollen. att Olof Persson löste in flera andelar i
hemmanet. av Anders och Daniel Pårssöner och Grels Nilsson. Olof sålde så
småningom till Sven .löransson (T-ås:2) och denne år 1679 till:

12 Anders Carlsson (Bgd:8), död 1719

1 domboken år l7(XJ står att Anders köpte "a[0lo[Abmm.r /|u.ruu.r morbrvder
N|'Lr GreLsson'. Det senare måste dock vara en felskrivning för Grels Nilsson.
Anders Carlsson sålde hemmanet till Olof Abrahamsson år 1687 och flyttade
till Grenås. och år 1701 till Bregård.

13. 0lofAbn1tammoo. ågare 1687-1704, död i Siljeåsen 1723

gin men nagot Pmaouef. fw °mmn;tess.b°sf=vd1s/11 mo
d Måret7 (Gå:14)
s Abraham, dragon Tunman
s Per. född omkr 1684. dragon Obom
s Erik. född omkring 1691 (Ga:16)
d Anm. döpt 12/1. död 18/12 1696
d Brita, född 24 1699, gift med Nils Olofsson, Tullsås (T-ås:10)

Olof Abrahamsson flyttade till Siljeåsen år 1704. Efter honom står dragonen
Sewal Wallmo (Gå:14) som tiondegivare 1704-05. Möjligtvis var dennes
hustru, Måret. Olof Abrahamsson: dotter.

14. Sewal Karlsson Wallmo. från Risselås. brukare 1704-05; dragon för
hemmanet från 1704 till sin död 'på ållet' i december 1718.

gift 8/11 1703 med Måret Olsdotter, från Gårde (Gå:13?)
d Marit. född 7/10 1704
aoarou bam, began 26/tt 1106

IS. .Iaeob Nllsaon. från Fgållsjö. ågare 1706-1722, född 1671. död 1747

gift 1/1 1706 med Sara Persdotter, döpt i Ftållsjö 27 1684. död 1759
s Nils. döpt 18/11 1706
d Måreta, döpt 25/12 1708
d Ktlrin. döpt 22/9 1711

d Brita. född 17/2 1716
d Anna. född 12/81 1718
s Per. född 5/6 1720
s Erik. född 12/8 1722

Efter Olof Abrahamssons död iSi1jcåsen 1723 flyttade Jacob Nilsson dit och
övertog gården. som Olofs son Per en tid brukat. Jacob överlåt då Gårdehem-
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manet till en annan av Olofs söner. Det lr möjligt att det finns något
slaktband mellan Olof Abrahamssons och Jaeob Nilssons familjer. Ruginl
Persdotter kan ha varit Sara Persdotters faster. Saras far - Per Persson |

Havsnas - var. liksom Jaeob Nilsson. från Fiallsjö. Fem av Jacobs barn hade
samma fömamn som Olof Abrahamssons bam

16. Erik Olsson Buller, född omkring 1691 (Gåzß), ugzire l722-2-I
gift med Ingrid Jonsdotter, född omkr. I693 (Ga:22). begruvd i Lit 5/9 1762

s Jonas, född omkr. l7l5, korpral Gardström i Mårdsjon. Stugun
d Elin. född l72l, begravd l$l8 l73l
d Anna, född 30/4 l724. gift med Anders Persson i Mårdsjön, Stugun
s Sven, född ló l727, dragon Flodberg i Kllppe, Kyrkás
d Maril. döpt 8/1 l73l. ßi i Brunflo?
d Gunil. född 4/l0 l733

Erik Olsson antog samtidigt dragontjansten för sitt hemman. Redan l725
avstod han dock gården till ñnnen Hindrik Mickelsson, och fick förflyttning
till Ohn (Ohn:3l). Hindrik sålde samma år till:

I7. .lott Persson. född omkring 1675. från Alanllset
gift l8/l0 1703 med Brita Jonsdotter från Vangel. Fjallsjo. död 1730.

d Ingrid. dnpi 7/l0 1704

s Jon. döpt 30/3 1707. dragon Ahlberg. död 23/3 l73U
d Margareta. döpt 7/3 l709
dAnna,döpt28lS.död26/6 l7ll
d Anna, född l7l3?, gift med Zakris Zakrisson från llavsnàs

omgift l9/4 l73l med Anna Jönsdotter (Ga:4)
s Jöns. född 6/I I733, dragon Oberg. till Gäddede

Jon Persson överlllt hemmansbruket på magen Zakris Zakrisson år I739.
Hans andra hustru, Anna Jönsdotter, slutade sina dagar den I4 april I769. hos
sonen Jöns Öberg i Göddede.

GÅRD!-I - Nr 3

I Ströms församlings äldsta (delvis bevarade) husförhörslangd. för åren
l780-92, har brukarna på nr 3 och 4 blivit omkastade. Detta fel återkommer
i Strömsboken. häfte 10, sidorna l54- 159.

lófl)-taletsförstelgareavhemmanetnr3var:
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18. .lem Erlltaeon, dod fore 1642
s Micke! (Ga:19)
s Tord
d 'I gift med Per Andersson (Gñ:20)

Enligt 'Rllfsten med jarntarna 1613' var Jens Erikssons hustru från Hallen
(1-lallvilten).

19. Mlelrel .lllnnon (68:18). lgare 1641-1664
gi med Karin Jonsdotter

s Jons, dod 1659

Micke! hade ytterligare en son. som var 'uts1triven' till Danmark. men år 16-12

annu ej åtcrltonttnen. Micke! sålde ltetnrnanet till svågern:

Ä). Per Andersson, brukare 1664-omltr 1675

s Nils. ßdd otttltr 1652, brukare 1675-95. begravd 30/3 1707

s Olof. dragon Buller (Gl:21)

E.fterPer Andersson brukadeshernmanetavsonen Nilsunderett tjugotal år.
ochdarefteravandresonen:

21. Olof Persson Buller (08:20), lgare 1696 till sin dod ßre 1703

gill 6/9 1696 med Golu Jonsdotter, dod efter 1724

s O|0f. dopt 23/4 1696

s Per, lbdd 31/7 1699
a Mama. dop! rr/4 1702, begrava 21/1 nov

Olof Persson blev dragon på hemgården 1691. som han overtog några år

senare.Efterhansdod1703stárankanGo!usombrukareframti111709.
Darefterlrgården'0de',dvsosñdd.itvålr.Golubordoc!t1:varsom
'busfolk'âtrninstonetill1724.

22. Jonni Bleltman. fd förare (T-ås:l5), brukare 1712-1715, begr.10/81729
gift 1/1 1688 med Gunilla Svensdotter. från borås. H-dal. begr. 14/12 1735

4 invid. med om 1693. gift med Enn own (Gus)
s _1608. dopt 10/11 1695

s Sven. ldd omkr. 1697. dragon Backman. dod på fjället ijanuari 1719

d Karin. född 7/61699
dAnna.1'oddl0/41702.giftmed.lonsErssoniGàxsjo
s Christian. fodd otnkr 17!TI, dragon Bäckman. rymt 1741



Glrde -15

Jonas Backman sålde hemmanet till Erik Ersson år 1716, men familjen bodde

kvar som ltusfolk på gården. Det framgår av domboken 1718 att Eriks hustru
hade bördsrâtt till ltemmanet. men på vilket satt år oklart.

23. Erllt Ersson, lödd omltr. 1691, från Tullsås (T-ås:3). begravd 5/4 1770

gift 28/10 1716 med Anna Nilsdotter, född omkr. 1697, från Näset (Na:4)
begravd 7/5 1769

s Erik, född 7/8 1717, ltorpral Kjellström, till Siljeåsen
s Nils, ldd 7/5 1719 (Gd:24)
d Marin. född 3/10 1721, gih med Jöns Mårtensson, Lövberga
d Bril. ldd 15/3 1724, gift med Anders Strandfelt
d Anna. född 25/7 1725. gift med Sjul Jonsson, Vallen
s Anders. född 10/8 1727, Strömstedt, flrgare i Sundsvall
d Mttrilß. lbdd 10/8 1727, begravd 19/l 1746

dMagda1ena.född2/3.begravd23/31729
s Olof, född 2./3 1729. levde 1759
dSusanna,född 18/8.dödinovember 1730
s Göran, född l2J11 1731, dragon Gllrdström
s Sven, lödd 2/4, död 13/4 1733
d Karin. född 10/4. begravd 10/8 1734

s Sven. född 28/ll 1735, begravd 11/1 1736

s Lim. född 27/7 1737, begravd 3/1 1738
s Per. född 15/4, begravd 10/8 1740

24. mt: t-zmm, man 1/s |1|9(Ga=23),bq;ma 1/tt ms
gm ut 1151 men Lisbet omm, man to/1 |12t,mm Am, Hmmemt
om to/1 ms

s Erin, man ts/8 ns:
s ou, man 26/1 t1ss,an;on amma:
s enn, man s/6 1151
u Am, rom 12/6 11ao,¿m men sven Persson i stram
a Karin. fw 9/12 nos

Eri1tErsaonöver1at1temmanetpåsonenNils.ár 17S9.Efterdennesdöd
övenogsonenObfBrânndahlgårdsbmketsom'1andbonde'framtillsindöd,
år 1807.Darefterârdetbrodern,ErikNi1sson.somsa1jer1temmanetti1l
AndersAnderssonRosenberg,frånRisse1âs.

GÃRDE - Nr 4

Som tidigare namnts hade Gárde nr l och 4 - förmodligen - ett gemensamt
ursprung, Brultarna under 1600-talets första del har redovisats under Garde
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nr 1. Från omkring 1620 heter ägaren på hemmanet nr 4:

25. Peder Andersson. brukare 1620-51
gift med Kerstin Andersdotter

s Anders. bntltare 1652-63
s Olof (Ga:26)
d Mareta

Per Anderson hade en bror, Moses, som var statstjanare i 1-lhrnosand Den-
nesh11stru.Brita.blevbrlndplhl1tbñletistadeninovembcr 1674.Derasson
Petrus Moses Hernaeus blev student i Uppsala 1678. och senare Kollega
(1arare)iSanktaK1araiS1oc1tholm.Handog1687.

Sedan Per Anderson lamnat hemmansbruket tog sonen Anders over. och

efter honom andre sonen Olof:

26. 0lofPen1aon (08:25), Igare1664 till sin död. fore 1687

gift med Mlrit Olsdotter, död 14/3 1717

d Kerstin (68:28)

Olofhrssonsanltasåldehemmanetår l687ti11:

27. Wellam Klangundlus. brukare 1687-93. darefter på Berget (Bgt:6)

Herr Wellam tvingades lämna hemrnanet. sedan Hcljc Persson ltopt det. på

sin hustrus vagnar.

za 11.116 www, från suget? 1116111658. begravd zo/41139
gm 1691 mt Kamin omtonef (ams). begrava 19/6 1104

d Mareta. lbdd omkring 1691. gift med Mårten Olofsson i Grelsgárd
<1 Kerstin. med 619 1699 (06:29)

omgift 30/12 1106 med Ingeborg Amemm, (O1111:21). begrava ts/5 1135

<1 Gunilla. aopt tsrz 1109. bßsfßvd 1rz 1184

? ett barn. dbpt i augusti 1716

Helje Person och hustrun bodde som husfollt på Berget år 1691 och -92
Han dverllt hemnnnsbntket pl mágen. år 1731.

29. mm rmm ramp. från sikás. aopt 12/4 169011611 12/s 1161

gm 16/1 1126 men mm ouaottu, från oomu, om 23/to 1130

s Per. ßdd S/1 1728

s 0161, maa zs/9 1130. begravd 9/3 1140



\~ t

Glnk - I7

magin zm 1132 men Kemi» Hetjaama (Gus), begrava 14/1 ms
sJon,tbdd20l734,dod28l4 1756
?ettbarnbegravtl737
sAnder:.lbdd25/4|740

Når Jon Andersson dog år l7S6 var han - enligt kyrkoboken - den siste kvar
av sju syskon. Anders Persson hade då redan sålt gården till sin andra hustru:
systerson:

:sa nqp mmm. nu Gnagare, roa ms, agm ms-mo
gin 21/to ms men om Numna, från Gnagare. road s/9 1101. begrava
I/S l788

s Månen. fodd 1747, ägare I776-1784

Månen Heljesson bytte bort hemmanet år I784, mot nybygget Hossjóberg och
66Rd32sk.specieimellang,ift.avnybyggarenNilsJonsson.Dennesålde
genasttillbondenMánenMánenssoniStamsele.somsnanslldetilldragon
Artdersâllnnn.
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Näset ßmxm pa gamut vid isoo-men om mer Erik, men mms
efternamn kan ej sakert fastställas. Vid 1611)-talets bbrjan âr det hans
efterllmnade anka som erlägger tiondet av gården.

l. Agnes, anka
s Nils (Nl:2)
d Mareta Ersdotter

Dottern nämns i jordeboken från ar 1624. Hennes andel i gården blev ej
'lbrbruten' (konñskerad) efter Baltzar-fejden. vilket däremot Nils Erssons
blev. I-lan kunde dock bo kvar som danska kronans 'arrendator".

2. Nils Eraaon. ägare omkring 1605-1644
gift med Mareta. anka ár1645

s Erik (Nl:3)
s.lons,liiddomkringl625,bondeiRisselâs
s Lars, liidd omkring 1627, begravd 27/12 1707

Nils Ersson blev tvångsutskriven till Ryssland. i samband med den svenska
ockupationen av Jamtland, åren 1611-12. Hur lange han var borta ar inte
kant, men 1616 var han i alla fall tillbaka. Sonen Lars Nilsson hade lovat gifta
sig med Jon Jönssons i Ohn dotter Gunborg (Ohn:25). men äktenskapet blev
inte av. Deras dotter Gdlu. Ridd 1674. gifte sig med Per Andersson i Grenås

3. Erik Nilsson, ägare 1645-1693, död 5/6 1695

gift med MaretMártensdotter,dod25/81696
dAnna.lZidd1657.gintedrustmlstarenAndersLmtiHammerdal
s Nils, född omkring l660, (Nâ:4)
d Karin.gift1696il-larntnerdalmed korpral Olof Flink
sSven,omnàmnd 1695-98

Om korpralen Olof Flink finns anteeknat i l-lammerdals ltyrkobok. voL Czl.
sid 89-N: År 1708 'Dum 13 Augtutijöddes Corpomlens OlofFlinck: odchta
douu och ehn'.rtnade.t d. I6 wid namn Brfjra. Fadæn war Corp. Ol. Flinck.
modrenellerkÅnancorpralenJona.tKÅnwillipdotterChirstin. - - - Denne
corp. I-'linekha[:rtíll]örneaalihordoIrulast4honmgar. och widden ioch
ridste hårt' landet warhan gtier mann. och som han märkte .rtmjfel [óllia tog
hanychlut tillNOIje, men Gudz handyrhan aldn'g.'
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4. Nils Ersson, född omlnr 1660 (Nä:3), ägare 1694-1729. begravd I6/2 1735
gift 4/ll 1694 med Brita Svensdotter. född omkring l67l. begravd 9/9 1753

d Anna, född 1697. gift med Erik Ersson (Gä:23)
s Erik. född 26/5 l698. till Stamsele
s Sven. född 4/41700, övertog hemmanet 1730
s Lars. lbdd 23ll0 l70l. dragon Näsström, till Siltäs
s Pähr. född 2001703. till Täxan
s Nit. döpt 26Il2 l704. till Gisseläs
s Mårten. döpt 2/l2 1706. till Sikäs
d Märeta, döpt 4/l0 H08, begravd I/4 l77l
a ßmmopi :az |1it.b=:~<I sn ms
s Anders. född i maj 1713. till Grelsgärd
s Jonas

Under det sk. äldre indelningsverket. ären 1686- l695. var Näset kvarter for
lanriltcn av Majorens kompani. Där bodde Lex. Carl Gustaf Rosenstierna.
Even Pell och den senare löjtnanten Carl Gideon de Charlier. Efter l695 blev
Jonsgärd nr 2 fänriksboställe. och Näset ett vanligt dragonhäll.

Mellan l70l och 1709 heter gärdens dragon:

S. Mäns Olsson Slrñtlt. född Omkring 1679, begravd 9/ l2 |733
gift med änkan Sara Persdotter, född omkring l692. begravd 27/ll I768

s Olof. född l3f7 l722. dragon Strömberg, död 26/8 l75l

Mäns Ström var dragon för Berget ären |7l0- |724. Sedan han gift sej med
Hans Anderssons änlta i Bredgärd omkring l72l blev han bonde där.

6. vi-f Mn.-mn summan. road 1695 (Omnia), and på nanci i januari 1719.

Gift l7|8 med Karin Ersdotter (Ohn: l0). som senare gifte om sig med dragon
Olof Sundberg (ßgdzll).

Efter Per Rosendahl gielt bondens son. Lars Nilsson Näsström (Nä:4). som
dragon, tills han är l7Z8 blev bonde i Siliäs

7. Anders Svensson Näsström, från Vallen. född 10/3 l707, död 29/l2 l742.
Gift 30/IO 1737 med Karin Ibnsdollcr. född l702, från Gärde (Gä:4)

d Karin. född 7/9 l733, gift med Michel Andersson. Kärrnäset
d Marita. född 3l l74l

Anders Näsström var dragon pä Näset från l728. Han avancerade till lcorpral
l'74l, men avled redan den 29ll2 I742,
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Ströms socken har fått namn efter den ström (nuvarande Ögelströmmen) som
i norr avskiljde bondelandskapet .Iamtland från ljälltrakterna - Ftnnmork.

Deäldstauppgifterviharomrömssockenkommerurtvä-tyvärr
försvunna - handlingar från l2lD-talet. Tack vare avskrifter som gjordes på
dennorskekungenskansliibörjanav l3(D-talegkännerviändätilldelarav
innehållet. Dessa avskrifter samlades, tillsammans med flera andra uppgifter
om Norges gräns mot Sverige och Ryssland - samt en del annat - i ett
Ä)-sidigt pergamentshäfte. I två av de tre avsnitt som rör Jamtland nämns
också Ström.

Textenpädefemsidorihäftet som behandlar gränsenmellan Norgeoch
Sverige finns tryckt i .lämtlantß och Härjedalens Diplotttatarium. JHD, del I.
nr 2; dock med oriktig datering. Nyare forskning kring detta dokument har
kommit fram till andra slutsatser än vad Lex. Nils Ahnlund förde fram i
.lämtlands och Härjedalens historia. (Se Nils-Erik Erikssons artikel i (norsk)
Historisk Tttßkrifl. nr 4, I984.)

En av de försvunna handlingarna var ett protokoll frän ett allting som hölls
i Sveg. något av åren 1269-72. I pergamentshäftet skrev man bara ned det
som rörde gränsen mot Sverige, och denna beskrivs utförligt bara vad gäller
Härjedalen Det var alltså lnte fräga om något 'gtänsting'. som man ibland
kan läsa. Ttnget behandlade inte riksgränsen som någon huvudfräga, utan
endast som upplysning i ett för oss okänt sammanhang. Det förekom heller
inte någon 'stakning' av riksgränsen vid denna tid

Vid detta allting i Sveg vittnade bonden Leden. att han varit med om att 'ga
upp' gränsen i norr. ett okänt antal är tidigare. Han säger att 'då kunde ingen
man Para Nam: (Fader vår) t' Srnäm". Detta kan tyckas märkligt eftersom det
då gått l50-211) år sedan .lamtland blev kristnat (omkring l040-60). Ström låg
visserligen i landskapets yttersta utkant, men man hade ändä ärliga kontakter
med Frösö-trakten. och än oftare med Hammerdal. där häradstingen hölls.
Förmodligen är det så, att denna upplysning om Stromsbornß kristendoms-
kunskap bara är ett stöd för minnet. och som styrker 'gränsmärkets' gamla
hävd. 'Ström som nu är kristen bygd, var rätt rämärke redan i heden tid.'

Ibland läser man att en viss Havar från Ström skulle ha varit närvarande
vid tinget, men detta är en feltolkning av texten. Orden 'ltafuer t' Stmumt'
betyder helt enkelt, att '(grärtsen) begynner i Ström'.

Det är också intressant. vad Loden inte säger om Ström. nämligen att
gränsdragningen skulle ha ändrats till Jamtlands förmån . . _ En sådan
upplysning skulle nog ha intresserat de 'höga herrar' frän Norge. som fanns
med vid alltinget i Sveg

Den andra handlingen som berör Ström. och som blev avskriven i perga-
mentshäftet. är .Iamtlands sk. landsskrå I den hinns landskapets gränser
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beskrivna.odtdessañnrßoeksäbevamdeiflerasenareavskriftu'(Lex.JHD
deIII,ml59).Iavsktiftensomgjordespäkungenskattslitogmanbaramed
mmm; gm mot Fmmfx och mot Hmsmguma (intumivc Angerman-
land). Man uteslöt alltsä gränsen tnot det övriga Norge (Härjedalen och
Ttöndelagen).

Gränsen gick efter fjällen via 'Lenglings lider' och sedan 'norrut till
Stmunßldessaglestbebyggdauakterbehövdesingagränsrnärkendärman
inteIärdades,rnenväIdärnägonslagsväg korsadegränsenSjöarochälvar
användessomlärdledu,bädeæmmarochvinter.Detvarskogarochfjällsom
skilde folk ät, sjöarna band lrygderna samman. Därför nämns bara benglingen
ochStrönunensomgränstnärkert.trotsdetstoraavständet.

Gränsmärkena behövde heller inte vara sä exakt preciserade. Det räckte att
veta.attnärmannäddesjönI.englingenvarmaninneiTröndelag.ochdå
började samernas (ftnnernas) områden - Ftnnmork - pä sluttningarna
(liderna) ovanför sjön På santma sätt Iörhöll det man rodde uppför
Dragan. i Ströms Vattudal. När man tagit sej förbi ( gel)Strömmen var man
inne i Ftnnmork. I sjönovanlörströmmen ftnnsocltsä 'Svane-stein' som kom
att ersätta strömmen som gränsmärke mellan böndernas och samernas
omräden.

Under medeltiden upplöstes dock Finnmork som eget omräde. Det 'dc-
lades' mellan norske och svenske kungen. och gränsen ansågs följa Ijttllryggen,
Kölen. I och med detta menade Ströms- och I-lammerdals-bönderna att
.lamtland nådde ända till Portljället, som tidigare varit gränsmärke mellan
Ftnnmork och Tröndelag. Och bönderna i Li-bygden menade att dem skog
sträckte sig ner till Svanestein.

Först pä 1740-talet blev den nuvarande gränsen fastslagen och röslagd.

I Iandsskräns gränsbeskrivning finns också ett viktigt undantag noterat: Det
gäller jamtarnas jakträtt inne i Ftnnmork. Före anslutningen till Norge, år
II77, utnyttjade man Ijällens skogar och sjöar till jakt och fßke, också inne
på samernas eget ornräde. Bönderna i det övriga Norge hade inte denna
rättighet. som därför mäste fastställas särskilt för jamtarna. Ftnnmork var inte
ett landskap i Norge, men det tillhörde norske kungens 'skattland', pä samma
sätt som t.e:t. Shetland och Orkn-öarna.

Hur omfattande detta 'jakträttsomräde' var. kan inte exakt anges. I

landsskrän skrivs 'XIX m.rtt'r', I9 raster. Om det avser ett visst avstånd eller
ett antal dagsetapper är oklart. Förtnodligen ingick hela sydligaste delen av
Ftnnmork, d.v.s. nuvarande Hotags- och Frostviksljällen, liksom sydvästligaste
Iappland ijaktomrädet. Rättigheten gällde inte enbart för Strömsborna, utan
lör alla jamtar.
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Rättelser och tillägg:

Till lillle nr l:

(Öhn:2) OlofJonsson
gilt med Ingeborg Ersdotter, dotter tlll kyrkoherde I-Irlis .Iorueson Spart. l

M0. llammendal.

(Ohm) Jam mmm
d Anna, gill med Jöran Strandberg (Std:7), liyttade till Urrnqjö. Dorotea.
d Bengta. dop: 23/2 1696
s Jöns, död lllre i726
s Mårten, bonde l llallen. llammerdal

(Olin: l6) .Idmn Andersson
S Ol0l
s Erik
d Maria
d Ingeborg, lödd omkring l6$6. gilt med Daniel Jonsson (Öhn:l7)
d Muren. ogilt. begravd lllß I729
d Anna

(Olin: I7) Danul Jonsson
gilt med Ingeborg Jbransdotter (Ohn: l6), tödd omle l656. begr. 25/3 l748
d Benedicta (Bengta)
d Karin, född omkring l69|

Till liiite nr 2:

(T-ås:2) .lomn Svrnswn
gift med Karin Ersdotter. dotter till kyrkoherde I-lrlk Jonsson Sport, l Mo.

llammerdal

(T -as:-1) ldmn Ersson
gin |1/|| rm i Ås ma Anm Manensuøuu. mn unit-namn. ke

(T -ås:3S) Jon: Jonson
s Jons, Lbfstrom, lödd omkr. N98, elev vid Frösö skola l7l4-I7, rymde

från mliitlrtjlnst vid Duveds stans l7l8. elev vid ltatedralsltolan i
Trondheim samma lr. vid universitetet l Köpenhamn l720. Senare öden
okända.
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Tlll hllle nr 3:

(Strzll) Anders Jönsson
gift rned Brita llandotter. trollgen frän llallcns socken
s llans, Illdd 1657, begravd 19/8 1706

KÃl.l.()R:

Tryckta:
Bucht: Härnösands historia (Uppsala 1935)
Eriksson: Det äldsta dokumentet om Härjedalen och Jämtland, i: (norsk)

Historisk Tldsskrilt, nr 4/1984
Hansson: Tre präster pä Jonsgärd, i: Kyrklig årsbok (Ström) 1987

Jämtlands dombócker och landstingsprotokoll. 1-IV, 1621-1648
.lämtländska räkenskaper 1564-71 (utg. 1944-48)
Källberg: Alanäs socken (1981)
Räísten med jämtarna 1613 (utg. 1959)

Strómsboken (utg, 1944-72)

Ouyclaa:
I landsarkivet. Östersund:

Hamrnerdals kyrkoarkiv
Hammerdals tingslags dombocker (i Jämtlands domsagas arkiv)
Jämtlands regemente: monsterrullor (mikrokort)
Mantalslängden 1645 (avskriítssamlingen)
Sakores- och hygsellangdcr 1601- 1645 (avskriítssamlingcn)
Stroms kyrkoarkiv

I Iantmäteriet. Östersund:
Bykartor

1 riksarkivet. Stockholm:
Norska länsräkcnskapcr 1601-1645
Tlondelängdcr 1646-1676 (i landboksverilïkationcrna)

I krigsarkivet, Stockholm:
Jämtlands rcgernentes motesrullor

Georg llansaon à 063-852 12



'ByameiStröm på1600-telet' skellenvândessomen

komplettering till de häften - Strömsboken - som

Ströms hembygdsförening gav ut åren 1944 - 1972.

Föilande häften år pienerede I denna serie:

1. om (mg. 1990)

2. Tulisås (utg. 1990)

9. Åspnas - strand - Braga»-a(u1g. 1991)

4. Berget - Gårde - Näset (utg. 1992)

5. Risseiàs - Veilen

6. Jonegàrd - Grelagârd - Stamsele

7. Nybyggen - Sockenstugan

8. Soldater

Prio: 25:-
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