
Cr 1 0"; /_ /' Ganska snart gie han sig med Magdalena Sundell,/f - Å -¿ som ver road tr loss oerr rrorrer nu lrorrrmirrisrer Nils( ( ZZ . I/ / e /-//¿' Sundell i Sunne. Paret ck sex barn, fem pojkar och

-;---ns--~e«--~r«~-rr
“ "°""°"“"' '“' ^"'° "°""'*°"l oerr slrerrs sig ooraige lrurrsrreper, om de st orrslrsrre.
Sedan ,,,,~,, ,,-4,30 ba,-,,40,,, 1,0,-jagfmgs/aysa-hfa,-_ Äldste sonen, Faste, l7l8-l77S, blev student i

cinerats av nzmrnet Herr Ola, ett namn vars bärare UPPSÜI l737 095 l.lÜl$l8l°l'd° 5033" 0050' lållß Üd
de allraflesta av dagens stromsbor knappast har nå- S001 lll/llb0l 000 lll00$lfl08$$l<flVlll'0 Vid "ll-'Å080
gon uppfattning om. Att jag däremot tidigt kom i feßelele- Éel' 80 lll lvßåll från 80000 S001 Serge-
kontakt med namnet var inte så underligt, då det lil- lill °V°l'l°8 hall 'WW ßdcfneßåfdell P5 V0l'l<00. 0Vl'0
la vattenrhuget, Herr Ola-bäcken. _/lót ochfortfaran- SÜ000. 000 b|0V 00000- H00 8530 S58 N00 Mll'88l'0l0
deyter inte langtfrån mina_/'öralaïarsgårdi norra M°llflVl5l- |7|3'l774- °°h had'-5 "Wd llellllc baml
B,-¿d¿¿,-¿ gå-/m, u|my,ma,- mm- [mom Romäæg Pehr och Greta Soa. Från Greta Soa härstammar

ooh ouaetes mm/ arr /mo prrrrrpirrrs, som forser var bl e syrnneetiltlltreren Orinn Srndler här i Strdrnwnd-
tätort medfars-kvarten. Vid och i någon ment i denna H00 d°8 På Vefköll I775-
back lekte vt barn i trakten ofta och garna. Nar jag Den andre sonen. Nils. l722-1775. bl0V 00000 DÅ
-ägde de yuxyxg Om bdch~|n|"e(S bakgfuyd fa,|'| Och hd gâfde bf0d°
jag ingen som kunde ge besked, och min nyikenhet 0f0 Fßle. SOI0 0V80 Ilfß. Öl/01103 lllllv 850100-
pá namnet och personen Herr Ola bara ökade. Inte Tfedje 80000. Ûlllß. l>|0V lUlll0SP0l<l0l'. 000 S00
før;-0,, jag vid mom mogen ålder bmjadg pr) al/mr nummer fyra, Johannes, född i Ström omkring l727
'_'f0p-sku" gm Hg" Ûlgçk vg[g_ att I|g)|_/'ör länge 0Cl'l dÖd l Sllllllß l767, bl/ l0S0C l'Il8ßlSlCl' l Gfßlf-
sedwr och i hela 47 år varit präst i varförsamling. SWÜÖ l TY$k|l"ld l757- H3" k°m P5 ßfslllß ll" l<°"l'

ministertjansten eller sin far, men avled hastigt den l
Dy 04II_ç|dndiga gch vaga |4ppg|er_ck om den Sep! l757 Ulldßf N88 ll" Hlmlllefdll, däl' hill Slílllle
gamle Strömqirdsten ökade min lust att ldra kanna Pl'0VPl'0díl<8-

honom närmare, att få veta så mycket som möjligt Ûlll 50000 Fl'°dl'll< 'W Vi 5080 UPP8l0l'- Elldd d°l'
om hans hårstamning, hmrsfamilj och verksamhet i l0l'0. Å008. ßddes l729 000 lIVl0d l735- H00 ßie
vw- bygd, Jag IW umjçr gb-en; lopp lyckats gmrla en Sig den 24 jlllll |764 med SOCl<eIlSltl'ådd8l'ell HIIIS
del muntlig och skrilig information om honom, Å0del'$$00 Ölßledl. Öl\0. född 23105 1727 000 S00-
uppgifter som jag hdrmed vidarebeforarar till lasar- sonson till kyrkoherden i Hammerdal Erik Eriksson
nu av S1;-¿»;|_r,-bot-en, Blix. År I749 övertog Hans Andersson Öhstedt hem-

manet On nr 5, 2 tld, eller sin far Anders Eriksson,

Herr Ola, vars ñrllstandiga namn var Olaus, eller men överlat det I757 på sin bror Erik. Åren I766-67
olor, werrroerg, vor sluss prrsr i srrorrr a ryrriosjo ar, skötte paret Hans eeb Anne Öhstedt evåsern eeb
från mo till 1161. srroro ver ju seden gsmrnslr bredern Frste Weldberse bennnendel på Verken. och
annexiörsamling under Hammerdal med egen prast - han l'l73 till I784 arrenderade de gården Karrgarde

o ro mo. egen rorssrrrriog brev vi arrre rorrarr rm. i Näset. Sistnärnndr år vttede frnrilien Öhstedt till
Olaus Fastesson Waldberg föddes på Verkön i YX$l<lll<ä|00. 000 Käffßllfde ål0l'8i0|< Så $0'lå0i0300l

Storsjön och i Sunne pastorat år l683. Fadern hette li" NÜ30l 000 l<°l0 0105 ÜÜ00 all b°bY88ll5 N00 0l'8
Fosie Thorsson. rost-mo, oerr ver trio Revsuod. Inre- bl e en ner rtenlrdtrsård- Gården översevß på
och han köpte ver-kon 1698. Modem var Elisabeth 1950-talet- Alle byggnader är idea bertn tttem den
eller Marit olorsoorrer, err rrorrer rm rryrtrorreraerri etern ierdkilleren- Marken tillber ntrnrent Ströms
Offerdal, Oluf Nielsen, som år l650 står antecknad H0lllbY8d$ßf°"lll8-
som agare till hela Verkön. En bror till Elisabeth/Ma-
ria var komministern i Alsen, OlofTrangius, vars att- Magdalena
lingarmed samma namn mnits och fortfarande finns Am; och Hm; Öl-medge mm; bam ck mmm;
llfl $ll'0l0Sll0d- Magdalena. och hon var lödd den 22 feb l76S.

Olaus Waldberg hade tva systrar, men det var han Hennes eernamn ar inte Öhstedt utan lohansdotter,
som kom att bli ägare till Verkön. som han agde till vilket skulle tyda på att fadern inte är Hans Öhstedt.
sin död I767. Skötseln av går-den överlamnade han .lag har studerat mikrolm och slaktböcker angående
dels till en arrendator åren l738-1742 och dels till sin hennes harstamning på farssidan, och kommit fram
son Nils fr o m l743 t o m I764. Sistnamnda år till att fadern troligen ar .lohan Olofsson Bergqvist,
övertog en annan son, Faste. halva gården. l740-l789, från Berget. Magdalena gie sig l790

Olaus blev prast som sin morfar. Han avlade med Olof Andersson liån Risselis, son till namnde-
studentexamen vid gymnasiet i Hllmosand l7ll och mannen Anders Jönsson Rosenberg. l729-I789, och
eer ytterligare studier prastvigdes han ar l7l3. hans hustru Anna, född Olofsson, l730-l790. Det
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unga paret Magdalena och Olof Andersson slog sig Kolllmillislcl' i Ström
Nå I 308%. dlfdc 1794 köpte hennes farsgård. Vi återvander till Olaus Waldberg. Sju år eller sin

Mitt intresse lör Magdalena blev naturligtvis myc- prastvigning blev han komiiiinister i Harnmerdals
ket större, närjag fann att jag härstammar från henne pastorat och placerades har i Ström, dar han med tid-
irätt nedstigande led och kan kalla henne min farfars en ck den lör präster ej ovanliga titeln "herr" och
farmor. Släktskapslörhållandena liamgår av löljande kallades 'herr Ola”. Han bodde med sin familj på
uppställning, som ar håmtad ur Strömsboken l952 prästbostället, som i jämlörelse med många andra
och rör byn Berge(t). prästbord ansågs magert och torigt. eersom präst-

- en liksom allmogen lör sin och familjens lörsöijning
5. Olof Antktsson f. I767 (Ras 3) d. l8Sl I7/ll var bq-ggr-idg av jgrdbmk och b0gkgpgg|g015g|_

l790 .Magdalcnalohansdot l'. I'/65 -

å '“° "':"- M mnigirdsaligsïuzflnis: nïnrfigzfrieån višnåïnging
:nå-|I||'¿|c|-5|'_ |79| |5/| ÖVCI' dc Gcltlßltslisltä bøstållsjordarna l648 l'ed0Vi-
d. Brita t i19s it/3 sas 'Ströms annexas kyrkiobol med åkermål. Kyrko-
d. Karin r. 1791 2:/6 myran och tilliggande ske, vedhugg och label i4-W" Bredgårdsmarkenf' Däremot saknas rätt till den
S. . . . . .
d_ Mm [_ nos 30"' viktiga skogsslåttern. I en skattläggiiingshandling av

:'.,1'2.?.,*:r=,.;';.';“..t',*;*“.,.'°'...°*f°r“;°,*:.';',":.~:...°“..°sn n 1 I I

detsamma ej kunde skattläggas hvarken till tunnland
l2- f 1303 çlífglr eller rök." Enligt l685 års s k reduktionsjordebok an-

. IIWICI' . l'. lm ° ' ' I '
N. um N H _ m I hmsmmd gives emellertid. att till dhetta kyrckiobohl kunnat
631,." Cad [_ :S29 W-,_ oc sås I kom. I l702 besknvning sägs om

avkastningen '/z parm hö: 'Hvilket höö kan lörslå lör
|3. Carl Johansson l'l829 l8I7 d. l903 2/6 kyrkiherden till att fordra sin häst medli. när han är

g. l863 lll. Gunilla Ol0|'$l'I0llcl' f. IB-ll 9/6 vid gjmgxgjjf'
ms? 24/3. Ovan nämnda "kyrkmyran". som hade en areal av

' 2 tunnland och I6 kappland( I tunnland - 4936 m2;
I] å',',','¿'}_",Å223,ff§° °' ms ""° | knppland = is4,3 niz) ir enlig: en kann från im
s. Carllï l868 I/4 av lantmätaren Joh. Tömsten det låglänta område.
Il- |fà;å7l3l3/ll?-/l0 som utgår 'ån Näsvågen österut upp mot landsvägen
S. . ' '
d_ mha I nn Nm åillvllšamsemin Områwlsetdet återgick genom ägarbyte elier

s. Manon r. isao in ri. lass zsn. niin rar 3 -

ri. onniiia r. iasi 22/ii
Jägare och fiskare

Uppgilierna om mina löräldrar och syskon är häm- Då några särskilda jakt- och liskerättigheter inte
tade ur Strömsboken I979, Bredgård 338: ryck; ha vnrii förenade med prstbostallei i Ström,

skaffade sig somliga av de här placerade prästeriia
MM" K"'“°“ f lm Ü- '955 25" egna fastigheter lör att därigenom komma över dessa

F- '°°° *W '“- "'ß°°°'8 W" °'“°“ viinign izmorjrnngnnojligimer. oim wnlaberg anr-Wf' nu '3/9 4' W” "W emot anses inte ha ägt egen fastighet i socknen, men

r. oiirr. moi mi han var kind wm sn myßkst imrsßmd. is-
¿ gm, f_ |90g 12/3 ad" ñskare och jägare. Hans namn har därlör kommit
s. Karl f. l9o9 25/9 att bli bevarat åt eftervärlden inte bara genom 'herr
5- Mim" f WN W/4 Ola-bäcken' med sin nu lör länge sedan lörsvunna
s. Mikael f. l9l6 20/6 d. l990 ll/l2 kwm um, “kd genom mmm" -hm Q|¿_|,¿-,j¿en~~- «»=- --ff = »W-=-= -h s--f.-=-=
g_ Gg|||,|gM f_ |924 ||/|2 mlfltßf. dll' hill JCQIÖG 0C|'l ßltdc så f0l'l llllftlle

gavs.
Hans jakt- och skeintresse gav naturligtvis ett

Magdalena .lohansdotter (Bg S) hade två halvsyskon, gott tillskott till försörjning av hans stora farnilj men

Andreas Ohstedt. som var lödd den 4 nov I767 och medförde också. att han kom att tilldelas en vaming
som avled i koppfeber vid tre och ett halvt års ålder. av konsistoriet i Härnösand. Orsaken därtill var troli-
samt systern Maja Christina, lödd den 3 jan l773 och gen, att hans passion lör nämnda fritidssysselsattnin-
gill med Lars Olofsson liån Ollebackcn i Sikås. Han gar vid llcra tilllällen hindrade honom att i tid inlinna
var lhdd den 8/8 l7o4 och hade varit elev vid lrivlal- sig till kyrkliga lhrraltningar. bl a nar han skulle pre-
sltolan på Froson. dilza i I-lainnierdals kyrka. Det påstods också, att man
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inte alltid ha så 'nöjaktig uppbyggelse' av hans pre- l640 fick vi ju egen präst, och någonstans måste han

dikningar. Denna kritik kom antagligen från ham- ha bott. Och någonstans måste de hitridande präster-

merdalshållet, ty strömsboma tycks inte ha haft något na från moderlörsamlingen i Hammerdal ha övernatt-
att anklaga honom för. På grund av sina församlings- at. Vid skatteläggningen l703 talas det om 'kyrko-
bors uttalade stöd. uppslutning och uppskattning och herdens hus' vid Ströms kyrka, vilket innebar, att
att han till sitt försvar även kunde åberopa besltaffen- kyrkoherden vid sina besök i annexförsamlingen hade

heten på vägen mellan Ström och Hammerdal. hur tillgång till ett mm med kammare. en bod, ett stall

den ytterligt smala och krokiga vägen tidvis var näst- och ett litet fähus. Till detta hörde två små slåtterän-

an helt oframkomlig. nöjde sig konsistoriet som sagt gar. en inhägnad för hästen och ett litet trädgårdland

med en varning. för kål och rovor. Men någon åker ingick ej.

Olaus Waldberg var inte bara en kyrkans man utan Hur Olaus Waldbergs prästgård såg ut vet vi inte,

tydligen också en natur- och jordnära person. Detta men man vet att en prästgård uppfördes på l700-
dels av intresse men även av nödvändighet. talet, en prästgård som 1782 hade flera åkrar och

Prästlönen var givetvis obetydlig, så der var det man kryddgård. Jag anser det troligt. att prästgården är
kunde få av jorden, ur skog och vatten som utgjorde den som stod mitt emot portalen till dagens kyrka
skillnaden mellan svält och mättnad. För att öka sin och som revs och återuppfördes på Långön på andra
präsrjords lilla avkastning odlade han rmligen upp de; sidan sundet. Den skulle alltså ha funnits på Olaus

område. som idag utgör Sture Saltins fastighet På en Waltlbefßß Üd- Vi-'ß°fÜ8° NS” “HM ßåfd VIN
kana från l83l kallas uppodlingen 'herr Ola-rödjnin- IIPPWYÜ GV l<0\mii$l°l' 107180 Efik HUSS. |3|7°
gen, nr 4 i Bredgård' l844, men jag vill hålla före, att byggnaden uppför-

des under l700-talets senare hälft. Däremot är det

Ky'-|¿¿ns V5,-|d väl troligt, att Huss lät renovera den omsorgsfullt,

Var Ströms första prästgård låg är inte gott att veta. °°h im dm "PPß"'“d° "nsknvs h°"°"'-
men den låg naturligtvis i närheten av den lilla medel- Komminister Olaus Waldberg förefaller ha fiinnit
tidskyrkan nere vid sundet. på den plats på gamla sig väl tillrätta i sin lilla och magra församling, och
kyrkogården, där minnesstenen idag reser sig. Redan strömsborna trivdes uppenbarligen med sin präst ty i
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annatfallhademanvalinteståttutmedvarandrai böndernabyggdepådetundantag,vilketanidag
hela 47 år. Han ansågs utan tvivel vara en god herde finns kvar inte långt från utloppet i Vattudalen. För
för sin hjord, och hann under sina många år i Ström ett antal år sedan rensades backen, och då kom det

utratta mycket som var till nytta och gladje för kyrk- fram en hel del murkna stockar och brader, kanske

an och församlingsboma. rester från den gamla kvarnen. Och på backetts bortre
Den lilla stenkyrkan vid Kråkvågen byggdes sålun- sida fanns en stor jordkulle, som vi bam anvande som

da ut under senare halvan av l700-talet, kanske lekplats både sommar som vinter utan att tanka på

under hen- Olas tid, nell lar dlu-eller ha kunnat rymma varifrån den kommit. Det ar val inte omöjligt, att den

250 personer. Enligt en urkund i Offerdals kyrkoar- S10" .l°"¿llÖ8°“ 'mm Ü" 'W NU' SYÜVÜC 0" *hmm
kiv var kyrkan ursprungligen endast ca 20 alm: lång strax Ovanför kvarnen. Backen var för Övrigt ett be-

och l2 alnar bred, eller med dagens mått ca l2 m tydligt ystrare och större vattendrag förr i tiden an i

resp 7,2 m. Efter ombyggnaden blev den I8-I9 m våra dagar och awattnade då som nu den s k
lång ochca l0 m bred. Rödflon, det stora myrområdet ett par kilometer i

Det var inte så enkelt för en församling som l7S0 nordostlig riktning
endast hade 409 medlemmar att få fram medel till ut- Namnet herr Ola i förening med backen i Bredgård
smyckningar och förbattringar av sin kyrka. Man och med skogshöjden och myren i Svaningeskogen
hade nog med att hålla kyrkobyggnaden i sådant har nu tnnits i mer an 200 år och kommer val att
skick, att man kunde hålla sina gudstjänster dar. Men nnas Kvar. får vi hoppas. i all framtid. Det bor dar-
man lyckades andå bygga en ny klockstapel l723 och för vara av Visst intresse. att dagens och morgondag-
tre år senare inköpa en andra kyrkklocka och år-et ens manniskor i vår bygd skall veta något om den

darpå spinala nom kyl-l<tal;et_ Fem 1756 tja;-alle; person som döljer sig bakom namnet. Denna uppsats

taket, och samma år byggdes en ny sakristia. En upp- kan då förhoppningsvis vara till hjalp och vagledning.

snyggning av kyrkans inre skedde l759 och i sam-

band darmed uppsattes en andra läktare. En ny altar- Till sist ett vannt tack till Ame Rosenberg, Ström-
uppsats anskafïades, och det ar den som idag står vid sund, som hjalpt mig med artikelns utformning.

dopmten mot kyrkans norrvagg. Man har anda till
ganska nyligen svavat okunniihet om vemmastaren Gunborg Forsberg

. M -Fran att tt F ut was- _

maarctltånçg igtpråtie, ni attmašpïtsai tarßfui- “'°"°' "" "'@°"°'ß °°" "*"°" '“"“°"- Eß'“"°"“
gats av Jon Göransson Westman år l757. Han var
från Tåsjö och levde årem l72I-l800. Ingrid Tel-
hammer bygger sitt påstående på det faktum, att alt-
aruppsatsen i l-larmångers kyrka till alla delar påmin-
neromdenivårkyrka, ochmanvet medsakerhet att
den i Harrnånger ar utförd av namnde .Ion Görans-
son.

Den predikstol från vilken herr Ola blickade ut öv-
er sin församling ar tyvarr spårlöst försvunnen Dar-
emot hanger i nya kyrkan den lilla ljuskronan av
malm från l765, tillkommen eer en fiivillig insam-

ling.
Rakenskapema från gamla kyrkans tid sager på ett

stltlle: 'År I764 ltiöpt ett nytt skåp i Sakristian af
Goran Carlsson i Grclagård for l7 daler koppmt.' l
detta skåp hanude förmodligen den gudsrjrlnstsltntd tuttar;
herr Ola bar vid de prasterllga forrarrningama i Sttoms ltmttu antntt

kyrkan._ Skåpet finns kvar an i dag och står i kam- :ååråi

gztïllf gfmtfygdfc åâeåesson. nu om det ætttemmtu ttenummt enn.

Göran Carlsson ar far till min farfars morfar. Dllrför Fm Mm, och Fp" N23 och nu
series med extra intresse vi skiner- stmmtiutewstmtnuen time 9, ts, ts, 21, za.

Jårlllen I966-l968.

Herr Ola-backen Untmw om Verken-

Till sist något om herr Ola-backen. Varför den fått Em ""°°k"l""'
sitt namn efter vår gamla präst vet man inte, aven om
man tror att det har att gora med den gamla ltvam.
som en gang fanns vid backen och som Bredgards-
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