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Rlsselås ar troligen en av de aldsta byarna i Ström, den namns första
gången 1422. Mellan lS68-70 hette hemmansbrukarna Klas. Tord och Olof.
också under nom delen av two-min mms det in gsm: 1 byn. Af 1662

'förrnedlades" två av dem och slogs ihop till ett hemman om tre tunnlands
utsäde. Jöran Svensson (R-as:2) fortsätter dock att bruka sin halva av
hemmanet, anda tills Jöns Nilsson köper den, år I684. Flera gamla handlingar
som rör Risselås nr l ñnns tryckta i Ströms hembygdsförening; àrsskrift l933.

.lordeboken l633 innehåller många intressanta uppgifter om bondgñrdarna t

Jamtaland. Förutom sifïeruppgifterna noteras också hur timmerskogen och
mulbetet ar. Utsadet anges i tunnland och angarnas storlek i lass hö.

Rlsaells Utsade Äng kor småß hast fiske

Karl 3 t:r 30 ? IO I

Peder l t I sp I6 S 6 I

Jörgen l Vi t:a I6 5 7 I I/4

Vallen

Siffr Pederssen ltza I sp l3 4 6 l
Anders Anderssen l tunna l3 4 6 l

Bönderna i Risselås och Vallen hade dessutom ett gemensamt kvarmtalle.

tttsst-:t.Ås - nr t A

Av de räkenskaper som fördes under den svenska ockupationen av Jamtalnnd
IS64-7l framgår att detta hemman brukades av en Klas (Claws/Klaffus) fram
till 1570, och av (sonen) Olof Classon efter l$7l.

Vid l6(X)-talets ingång hette brukaren Peder Olas-on. Han var gift men
hade tydligen inga barn nar han avled l6l9. Hans hustru, som var från
Grelsgård. dog l63S. Peder hade förlorat aganderatten till sitt hemman efter
'rafsten med jamtarna' år l6l3. så danske kungens fogde kunde arrendern ut
det till:

l. Peder lårlluuion. brukare l6l9- l64S
gift med Mereta Heljesdotter

s Erik. hruknre 1645-46? Möjligen var han också brukare av Risselzls IB
(R-ås:5) en tid.



4-Rlselås

År 16-S6 kravde Peder Olssons bror. Sven, att få tilltrada hemmanet. Han hade
låtit skriva sig som soldat i svenska armen, och varit i krig i Ryssland Peder
E.rikssonhadedock']2$uoensk0u'PederOlssonslnkai l6år.ochville
darför få bo kvar på gården med sin familj. Håradsratten dömde Sven Olsson
som ägare. och han överlåt genast hemmansbruket till Jöran Svensson. som
kanske var hans son.

2. Jöran Svensson, brukare I646-84, död efter l690
gift med Gertrud Broddesdotter (Ohn:7). död 1698 ('Gertrud på kyrkvuIlen')

d Karin, född omkr l65l. gift med Anders Olsson på Åsen. Hammerdal
d Kerstin? (domboken l688)

Jöran sålde hemmanet till Jöns Nilsson (R-ås:9) år 1684. eftersom 'barnen
mm welat eller kunnat sin [adher .lómn och modren i sin ålderdom till
sluóuzell antagha'. Därmed slogs de två hemmansdelarna samman, drygt 20
år efter håradsråttens beslut. Jöran bodde kvar på gården som husman.

mssrzuts - nr tu

Af 1566 inncms hcmmmm av 11mm, som fofmwiagcn ar mf im;

3. Jörgen Tordsson. brukare till sin död före 1643
gift med Kristina lsaksdotter

s Tord (R-ås:4)

-l. Tol Jöranson (Tord Jörgensson), dod före I666
gift med Mareta Sivertsson

d Ingeborg. gift med Jöns Nilsson (R-ås:9)
d Kerstin, född omkr. 1640. begravd 27/3 l726
d Göle, levde l670

Tol Jöransson övertog hemmanet av modern år 1643. Han tvingades dock
pantsatta det, och under några år brukades gården av utomstående.

5. I-Irlk Persson (R-ås l?) erlade tiondel l649-S3.

6. l-Irlk Larsson Tuseherlus. kaplan i Ström. Brukade hemmanet omkring
1658-1661. flyttade sedan till Rödön.

7. Olof Persson. betalar tiondet år l662.



Raw.-tas - s

a t-:rik amaaaum. från Om (Otm). Bmtmc omkr 1663-es

Enligt domboken från höstetinget I666 fick Ingeborg Tolsdotter rått att
tilltråda sin odelsjord. om hon kunde betala sin faders skulder. Från 1667 ar
det hennes man som står för hemmanet i tiondelångden

9. Jöns Nilson, från Nßet (Nås:2). född omkr. l62S. begravd 26/2 l7ll
gift med Ingeborg Tolsdotter (R-ås:-1), död mellan l667- l670.

Ingeborg dog utan att få någon arvinge till gården. Hennes systrar avstod

dock sin arvsrått till hemmanet och Jöns Nilsson kunde bo kvar. Han gifte om
sig med Bengta Jönsdotter. begravd 27/3 l7l5.

d Ingeborg, gift med Jöns Andersson i Strand (Std:l2)
d Elin. gift med dragon Jöns Mickelsson Braf (se nedan, Vl:8)
d Marta. gift med Anders Ersson (R-ås:l0)

Jöns Nilsson köpte Risselås IA år l684. och han övcrlat år 1699 hela

hemmanet på mågen:

l0. Anden Eason. född omkr. I676, från Tullsås (T-ås:3), död 1723

gift l6/4 I699 med Mårta Jönsdotter. född omkr. l674, (R-ås:9) begravd 8/5

l7l0
s Jöns, född 23/3 l7fX) (R-åszll)
s Erik, född 7/3 l702. dragon Rosing?
d Marin, född omkr l704
s Jöran. döpt 19/5 1707

s NilS. döpt 7/3 l7l0. dragon Rosing?
omgift 7/S l7ll med Brita Andersdotter. från Vallcn (V|:ll)

s Anders, född omkr l7l2
d Måreta, född omkr l7lS
d Anna. född 29/4 l7l8
s Sven, född l3/ll WN. 'dr en Iaómpling", begravd 19/5 1725

Samtliga bam nåmns i arvskiftet efter Anders Ersson år l723, men förutom
Jöns och Sven år ingenting kånt om dern Om Erik och Nils var dragoncr
rymde de till Norge. l727 resp. 1740.

t1..|ons /uutu-mn Ramberg (R-asno). food 23/3 1100, aoa 4/4 ns:
gift 2!/ll 1723 med Gunilla Olofsdotfcf. döpt 5/IO I'/02. ffån Tullsås
(T-åS:l0), begravd 22/10 l7æ

d Mareta, född 28 1724. gift med Erik Jöransson. Tullsås
d Anna. född 4/3 I726, gift med Erik Andersson, Ohn
d Brita, född 24/9 1727, gift med Jöns Olofsson, Ohn



6-Rlsells

sAnders,lödd 14/81729(R-ås:12)
dBenedieta,född4/71731.dödijanuari1753
dGunilla,född 17/7 1733, -'-
dMarin.1ödd7/51735.gimedAndersErssoniBrevág,Lit
dlngebor,född22/3l737.giftmedErikAndersson,Tul1sås
dCarin.lödd12/4l739,giftmedDanie1Jönsson,KarrnLset
dGöle.född1/21741,levde1764
sOlof,döpt27f21743,dödsammaàr

Jöns Rosenberg var dragon iGre1sgård 1719 och avancerade snart till korpral.
Af ms mm; tum mmmmumuct mt qamtgiomc min xofpmi man nu
1733. Slaktnarnnet Rosenberg i Ström kommer från denne korpral och bonde.
Det fanns en trumslagare i Strand, Olof Nilsson Rosenberg från Alsen, som
blev nybyggare i Gardnàs Ingen av dennes ättlingar verkar dock ha anvant
faderns soldatnamn

iz /inom Jons-son ltwenm-g(R-as=1|). road 14/8 1729, and 28/4 1789
gm nsa men Am oiorsaotm. road 24/1 1 1129. fran Am, Hammcmi, and
28/7 1790.

d Gunilla, född 25/91755, död före 1790
s Jöns. född 25/61758, korpral. bonde
d Karin, född 1/8 1760, gift med Mårten Jönsson. bövberga
d Maren, född 31/8 1762, gift med Jöns Mårtensson, Ohn
s Olof, född 20/3 1765, död 13/2 1766
s Olof. född 15/2 1767, levde 1790
s Anders. född 3/5 1769, Rosenberg, till Garde.

Under indelningsverkets tid bestod varje kompani av 125 man vars närmaste
befal var 6 st korpraler. Risselñs nr 1 var rusthåll för 6:e korpralen av
Majorens Kompanl, som alltså skulle bo på hemmanet. Mellan 1689 och 1706
ar det Elias Hellman. som förflyttats 'hit till sin rvdzfadu' (möjligtvis Jöran
Svensson). Det har dock ej gått att få klarhet i vem korpral Hellman var gift
med

13. I-Illas 1-lrlksson llellman. från Finland
s Erik, född omkr l682?. korpral i Lit 1728
d Anna? född 1687? (gift med Nils Stridsberg. R-ås:18)
d Eva. född 1692. begravd 2/101710
d Margareta, döpt 16/8 1696



Rlsselås - 7

Elias Hellman efterträddes av Brynte Jonsson Hammarström (1706-10), Erik
Om (mo-tt). Erik Andersson Lu: (1712-ts) een christian suanubefg
(1718-28). Strandberg var från Strand (Str: 13). han började som trumslagarc.
12 år gammal. avancerade snabbt till korpral. rustmllstare och förare. Han
dömdes dock av krigsråtten 1712 att degraderas till gemen soldat. men
återkom som 6:e korpral år 1718. Han slutade 1728, 'sjuk och bnlcklig. [år
avsked med underhålf.

Af ms fomymaes Jons Rosenberg (R-as; t 1) från ne umpmi 1 ut im nu
6:e korpral. Han erhöll avsked den 12 dec. 1733 'ir brüclrlighet. ar olrdig 1

bägge amtarnaï Efter honom kom Moses Olofsson Lund (1733-41) och Carl
Olofsson Lundberg (R-ås:l6, 1741-63).

atsstatls - Nr 2

Vid 16(I)-talets ingång hette brukaren av detta hemman Karl Slvertsson
(Sjulsson). Under ockupationen 1611-12 lyckades Karl undvika att svara den
svenske kungens trohets-ed, men eftersom han stannade kvar på gården
ansågs han ha stött svenskarna, och dömdes att mista sitt hemman ("rtlfsten
med jamtarna"). Det var bara de bönder som drog till Norge under ockupatio-
nen som fick behålla sina gårdar. För att inte helt avfolka landskapet tillats
dock den som mist sitt hemman att stanna kvar som danska kronans
arrendatorer. År 1632 överlåt Karl arrendet på sonen:

14. Sewal (Slvert) Karlsson. död senast 1661

gift med Anna Svensdotter. begravd 2/4 1693
s Carl. född omkr 1634? (R-ås:l5)
s Sven, dragon. död 1659
d Margareta. begravd 4/6 1721

d Brita. nåmnd 1687
d Marit, gift med dragon Mats Morrnan (Öhn:30). död 1687

d Sara, född omkr 1650. nåmrß som Hallbjör snickares anka år 1674. Hon
avled i Vallen 1720. begravd 4/12. 70 år gammal.

Sewals hustru står som tiondegivare åren 1661-68, innan sonen tar over.

15. Carl Sewalsnon (R-ås:14), klockare. död omkr. 1702
gift med Måreta Nilsdotter?, född omkr 1646. begravd 31/S 1708.

d Anna?. född omkr 1665, gift med dragon Mats Roos (Ohn:l8)
d Mllreta? (gift med Jöns Nilsson i Garde?)
d Margareta. född omkr 1670. gift med dragon Nils Stridsberg (R~!is:18)
s Sewal. dragon Wallmo i Garde (Gå:14), död 1718



8- Risells

s Nils, avrtst till Norge (1714)
d Sara, född 1674. gill med Olof Lundberg (R-as: 16)
d Karin?, född omkr 1689? 'Glad-Karin", begravd 10/2 1771

'Klockare Carl' avled omkring 1702. arvskiftet nämns i Domboken 1705. 1 ett
senare protokoll (nov. 1714) sägs att Carl 'avlidit 13 41 14 år rillbaka'. Sonen
Nils skulle överta hemmanet, men han avstod det till sin svàger, Olof
Lundberg. 1 de förhör som hölls 1739 med anledning av förhandlingarna om
riksgransen mellan Sverige och Norge sågs att Carl Sewallsson var 60 år
gammal år 1694.

16. Olof Olofkson Lundberg, född omkring 1680. begravd 15/5 1737
gift 28/12 1704 med Sara Carlsdotter (R-ås:1S), död 16/5 1750

d Kerstin, döpt 17/12 1705, gift med dragon Erik Persson Bergqvist
d Marcia, döpt 17/11 1707, levde 1734?
s Olof, döpt 21ß 1709 (R-ås:17)
en son, begravd januari 1712
<1 Lisbcta. roat ms, gm med nya. Jacob Åberg. usvtmga
s Carl, född 2/10 1715. korpral Lundberg
s sm. maa ts/12 |1t1,gm mt dragon Pc: om 1 omm, As

.-\1dstc sonen Olof tjanade som dragon på gården i nio år, innan han övertog
hemmansbruket efter fadern, i december 1734.

17. Olof Olofsson (R-8:16), döpt 21/Z 1709, död 4/6 1753
gift 28/10 1733 med Anna Olsdotter CI'-ås:10), döpt 22/3 1708, begravd ll
1790.

s Carl, född 5/5 1735, övertar hemmanet 1765
s Olof. född 5/5, begravd 10/8 1735
s Olof, född 8f7 1737, torpare
s Anders. född 21/1 1740, dragon Forsberg, död 1805
s Nils, döpt 29/9 1743

d Sara, född 13/6 1746, gift med Per Matsson 1 Jonsgàrd
d Anna. född 23/5 1750

Af nos ra can oiorswn agran pa garden. Hans »mf omr uopcf af mas
en fjärdedel av hemmanet för att bryta åker och bygga hus



Rlsnelås - 9

Hemmanets förste dragon var upplanningen Mats Persson Roos. som gifte sig
med Anna Carlsdotter (R-às:lS). Efter några år foryttades han till Öhn
(Öhn:l8) och eftertraddes av dalkarlen Johan Olsson Wijpa. Sedan denne
rymt till Norge år I696 installdes Nils Stridsberg, som stannade på hemmanct
anda tills han 'ltasserades" i november l7l8.

I8. Nils lsakmon Stridsberg, Ridd i Jamtland omltr 1673, dód l8/5 l7Sl
gift 24/2 l706 med Margareta Carlsdotter (R-ás:l5). begravd 22/l2 1728

s lill. dopt IO/l2 l7ll
en son begravd 3/4 l7l5
s Scwal, [Odd Zl/4 l7l8. dragon. drunknade 24/4 I744

omgift 8lll l730 med Anna Eliedotter (R-åszll). död i Strand 12/l l772
s Elias. född IS/5 l732. begravd l3/l0 1734

Nils Stridsberg var dragon i 23 år och darcítcr larjcman i Ströms-sundet i IS
ar. Han hade 'jördl en »vackert lefveme. ddddc af dlderdontsbrdcklighct' 78
år gammal, och begravdes den 29 maj l75l.



vallen bestod av bara en gård på av 1560-talet. Den namns inte som
skattegård i rákenskaperna från den svenska ockupationen. den räknas
förmodligen in under Risselås l tionde- och mantalslàngderna 1566-68 finns
baraett namn.OlofTronsson.År l57l finnsdettanamnunderllisselås.
tillsammans med 'Pedher'. Det mesta tyder på att gården byggts upp i
utkanten av Risselås. på en del av bytts slåttervall. och sedan delats. Båda
hemmansdelarna var ganska små, I Vt tunnas utsade under hela 160)-talet.

I tiondelangden år l6(X) finns namnen Anders Olsson och Peder Björnsson
under Risselas. det ar troligen bönderna i Vallen

VAl.l.l°IN - nr I

Den Peder Björnsson som namns i tiondelangden 1600 kan möjligen vara far
till naste brukare på hemmanet:

I. Slvert/Sjul Persson. brukare omkr. 1607 - l650
gift med Sigrid Ersdotter från Stamsele

s Jon (Vl:2)
s Erik. namnd 1645
ett bam fott 1618

Byn Stamsele låg ”utomlands” på denna tid, i Ramsele socken, Ångermanland.
Kontakterna med Ström var dock livliga, vilket ett landstingsprotokoll från år
l62-t tydligt visar. Den danske kungen hade förbjudit norrmannen att resa
over grnnsen till Sverige, eftersom 'den smittsamma sjukdomen pest' en lång
tid hade grasserat dar. Förmodligen fanns dock också politiska skal.

Eftersom gransvakterna ej hunnit fram fortsatte folk på båda sidor om
gransen att besöka varann i olika arenden. Strömsborna blev darför anklagade
for att ha brutit mot 'Kungl Matt: mandat. bre/I och [orbud'.

Elva bönder från olika byar i Ström blev kallade till tinget på Frösön den
l7 mars l624. Sjul i Vallen berattade att han hade ett 6-års barn hos sin
hustrus bror i Stamsele. Hade hade dock hamtat barnet. eftersom svågern inte
langre hade råd att "uppfostra" det.

Anders i Vallen (Vlztl) behövde salt, han gick dàrfor till Stamsele och
'bmgade sig ett pttnd'. Det framgår inte av protokollet om Strömsbonderna
fick något straff för sina 'förseelser".

Sjul Persson hade också någon jord på Ohn, som llaradsratten domde honom
att överlamna till en Anders Jonsson. år 1632.



vallen - 1 1

Z .lon Sjulsoon (Vlzl), brukare 1651-omkr 1675

gift med Marit, begravd 28/12 1687 (Hammerdal)
s Sjul (V1:3), född omkr. 1648
d Sigrid, gift med Lorenz Wallertnan (V1:6)

Det år rnöjligt att Jon Sjulsson övertog hemmansbruket långt före 1651. trots
att fadern står som tiondegivare anda tills dess

3. Sjul Jonsson (Vl:2). begravd 28/3 l709 (60 år)
gift med Sigri Ersdotter. begravd 7/3 1709 (55 år)

d Mereta. född omkr 1672, gift med Jon Olsson Frisk (T-å.s:-t2)
d Kerstin, nåmnd 1698-1711
d Gunilla. född omkr. 1680. gift med Per Matsson Åkerberg
dotter. född i oktober 1687. begravd 13/11 1698

s Jon. född 1690 (Vl:4)

Sjul brukade hemmanet till 1708, då sonen Jon tog over. Det ar mojligt att
Jon Sjulsson hade annu flera syskon - i domboken 1694 namns att Sjul
Jonssons hustru Segrid 'har många barn". och då menas nog mer än fem.

4.10» stat-mn (vhs), road two, and 13/n 1165

gift med Walborg Andersdotter. Bregård (Bgd:8). fodd omkr. 1691. begravd
17/4 1772

d Sigrid. döpt 11/4 1714, begravd 2/4 1775
d Karin, född 29/I 1716, gift med Per Persson i Garde (Ga:5)
s Sjul. född omkr. 1724 (Vl:5)
s Anders. född 18/7 1725. dragon Wallström
d Lisbeta. begravd i nov. 1725 (några veckor)
.s Hans. född 21/9 1727. dragon Wallman, dod 1782

.s Erik, född 20 1730. begravd 22/1 1731

.s Erik. född 24/2 1732. begravd 2/12 1733

s Carl. född 28/12 1734. till Bregård.

År 1747 kande sig Jon Sjulsson gammal och bracklrg. For haradsratten uppgan

han sin ålder till 64 år, och han ville låmna hernmansbruket till .sonen Anders.
Enligt monsterrullan 1757 fick Anders också 'avsked for hemnuinshrukï Jon
står dock kvar som tiondegivare anda till 1753-54. och darefter .sonen Sjul. År
1765 kopte Sjul hemmanet av sina syskon.

5. Sjul .lomeaon (VI:4), begravd 1/12 1797 (73 år)
gift 3/11 1754 med Anna Ersdotter fr Gzlrde (Ga:23). fodd 25 1725

d Wallborg. född 13/8 1755. övertar hemmanet
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ll - Valleta

d Anna. född 30/3 l7$8, gift med Mårten Jönsson, Hössjön
d Lisbeta, född l5/5 l76l, gift med Mårten Persson, Strand
d Marin. född 7/8 1763

Genom lottkastning år l772 mellan de fyra systrama tillföll hemmanet åldsta
dottem Wallborg. Två år senare gifte hon sig med Per Andersson från Tullsås
som redan hade byggt sig ett torp på byskogen (se kartan).

Möjligtvis övertog dragon Per (Persson) Wallström torpet sedan Per
Andersson blivit bonde.

Hemmanets förste dragon var Nils Larsson Flygare, som dock rymde i juli
l688. Han eftertråddes av Lorenz (Lars) Wallerman. som tidigare haft tjånst
på Berget.

6. Lars (Nllmon'.') Wall(er)man. född i Uppland
gift med Sigrid Jonsdotter (Vl:2)

en son. född l684

Lars Wallerman erhöll avsked och underhåll l69l 'för fel på dess syn”. Hans
hustru hade då köpt torpstållet Brosved, som ansågs höra under Jonsgård. och
som varit föremål för tnånga tvister.

7. Olof Nilsson lllgg. från Håggcnås. född omkr. l667
gift med Marin Grelsdotter. från Grelsgård

d Ingeborg, död l0/3 1695
s Grels. döpt I4/3 1697. begravd 4/l2 1698
d Góle. född 6/ l0 l699
d Ingeborg, dopt l3/6 l7t)2
d Karin. född Zß l70S

Olof Hågg var först dragon i Håggesta. Han dömdes år l69l till döden. for att
han illa hanterat sin moder. Ingeborg Mickclsdotter. Han dömdes efter 'Guds
lag. Exodus 2! och Levincu.r 20' (andra resp. tredje Mosebok) men benådades.

Olof Hågg tjänade i Vallen till l697, då han förflyttades till nr 94. Hallen
i Hammerdal. Enligt en rulla från l70S rymde Olof Hagg till Norge detta år.

8. Abraham Pemuon Wallman (I698-1706), dztrefter till Ringvattnct
gift med Anna lsaksdotter från Havsnas



Vlllen - IS

Mellan 1706-09 tjänade Jöns Mickelnon Braf s0mdrag0n.1-lanhadetidigare
vamamg°niBfe|;am(B;a=9),ocnama«mm=iHanennagmar.Armi
nnshanaomhusuuniMoiVefscn.Nord1and.Handördärvidärss1dftet
1733-34.66lr gamma1.'I“|11Vefaenhadeiidigarenlgrafami1jerfränTu11säs
och Jonsgärdyttat.

Efterlönsßrafglrl-1emmingJonnonJlgareaomdragon.Efterdennes
död 1715 ßrbondensjälv, Jon Sjulnon, tjäna tillsen ungdräng, Per Olofsson
Jägare skrivs in ijuli 1718. Denne stupar dock vid Stene iTrönde1ag. idee
1718, och bondenfäråterta dragontjänsten under nägra är.

VALLI-IN - Nr 2

I tiondelängden för är 1611) nämns Anders Olsson. som möjligen är far till:

9. Anders Andersson, brukare omkr. 1605-48
gift med Berit (Brita) Goutesdotter

d Ragnhild (nämnd 1645)
d Märil. gift med Olof Larsson i Brynje. Kyrkäs (1687)

Anders hade också en son, som är 1642 var 'utskriven till Danmark'. men ej
äterkommen.

Åren omkring 1646-41 var svara for manga mmm. rade Anders
Andersson och Sjul Persson beskrivs som 'urfarrige och husarme som ingen
[onnógenher hafva at urI|gr]'va mm ordin. .rom består utlu' 1647 dr: Prdrrerull
och jjellskiutznürgzpengf. Redan 1648 tvingas Anders lämna hemmanet, och
mellan 1649-S1 nämns Jon Carlsson/Jon Ololbaon i tiondelängderna.

År 1652 tog Sven Siulsson över, och 1655 skrevs köpebrevet under. Sven
beta1ade20ñksda1erspecie1brgärden.'ddwaallum:ru|:mgupdrompren.
e1luroch¿|ng.rkogwdzr'. Samtidigt köpte hanettstof6r4riksda1cr.sä han
mäste ha lätt hcmmanet billigt...

10. Sven Sjulsson, brukare 1652-70
gift med Anna Nilsdotter? begravd 1715

en dotter. gift med Anders Ersson (V1:11)

Sven kan möjligen vara en son till Sjul Persson (V1:l). han ovcrlålcr
hemmansbrukel pä mägen:

11. Anders brukare 1671-1702, begravd 1714
gift med ? Svensdotter

s Sven, född omkr. 1678 (V1:12)



16 - Vallert

sErilt?,1'öddomltr 1680.dragon Wal1,död 1710
d Brita. gift med Anders Ersson (R-ás:l0)
d 1(erstin7, nämns 1693 som piga
dMaret.döpt8l81697

12. sm maa-una (Vint). man fran 1703. bexmd 25/9111002 af)
gift 11/1 1703 med Karin Endotter från Tullsås (I'-ås:3)

sErik,1ödd25/12 1703.drag0n.bonde
s Anders. döpt 10/3 1707, dragon Näsström (Na:7)
s Sven. döpt 28/5 1710. dragon Wallberg, död 1743

Karin Ersdotter gifte om sig med dragon Anden Larsson Dunder från Tullsås
(T-ås:21). Anders larsson var bonde tills styvsonen Erik Svensson tog över
hemmansbrttltet år 1732.

Gårdens dragoner från lndelningsverltets början 1686 var Anders Ersson
Holm (död 1688). Jöns Christersson Bagare (1688, degraderad från lältvàbel)
och Clas Jonsson Nyttig (1688-91). Därefter kom:

13. Olof Nllaaon Wllltommen (1691-98) död löre 1719
gift med Ingeborg Grelsdotter. från Grelsgård. begravd i Ström 1741

d Anna, lödd i Hammerdal 24/6 1701
s Grels, lödd 18/3 1704. döpt i Ström; dragon. död 1740

EfterWalltommengiekbondenssönersomdragoner,SvenAndersaon Wall
(1698-1'/oz) och Erin watt (1702-to). Danne: kom Nta olofma watttmg.
som omkom 'på lllet' i januari 1719. Sedan bonden Anders Larsson tjänat
några år installdes hans styvsöner Erik och Sven Svensson Wallberg.



Dopaama på 1700-talet

lStrönts sockens äldsta Kyrkobok (volym C:1) finns under aren 1694-1790
1211 noteringaridoplängden. Det finns '|uckor'iboken.säantalet döpta är
i verkligheten större. Luckorna omfattar framför allt tiden januari 1712 -
febntari 1714, samt april 1714 - september 1715. Under tiden september 1718
till juni 17% ñnns endast tvâ dop antecknade (förmodligen saknas en sida).

Fleraavdessa-ejnämnda-bamärkändafränandrakällonmende
ftnnsejmedidennasammanställning,Ocksädärdetejverkarvara|uckori
doplängden, saknas ett antal barn. Lac Sjul Jonsson i Vallen. född 1724. För
femavbarnenharnamnetejangettsochtväbarnvardödfödda

Underdennatiddöptes29samisltabarniStröm.Desafinnsejmedi
undersökningemtrotsattsamtliga-ätminstoneikyrkboken - hargetts
svenska namn. Barnen döptes till: Nils (S st). Anders, Karin och Lars (3),
Fredrik. Olof och Pär (2). samt Kerstin, Brita, Siri. Jon, Segrid. Jöns,
Margareta. Märeta och Cecilia

Av de 1209 döpta barnen har 13 st getts dubbelnamn. för det mesta av
'högreständs'-föräldrar. Dessa är: Anna Margareta och Catharina Elisabet
(adjunkt Anders Borgströms barn), Britta Margareta. Petter Reinholt och Lars
Hindrik (förare Bengt Löfgrens). Christina Beata (herr Hans Oldbergs).
Birgitta Catharina. Anna Margareta och Ingrid Christina (komminister
Salomon Grundahls). Maria Christina (skräddare Hans Ostedts). Sara Greta
(bondenPerMatssonsiHavsnäs)samtAnnaMaria.wäggr(nybyggarenOlof
JacobssomiLövberga.fönmickandog).lmmmamtällningenharendastda
första namnet räknats

ldetgamlabondesamhälletdöptesbarnenenligtvissarcglersom nästanalltid
följdes Man skulle 'kalla igen' föräldrarna Det innebar att förste sonen fick
samma förnamn som sin farfar. och andre sonen fick namn efter morfar.
Första dottern fick farmors namn och andra dottern fick mormors namn.
Undantag kunde göras om hustruns sociala status var högre än mannens Om
t.ex. en inflyttad soldat gifte sig med en bondedotter kunde förste sonen ges
samma namn som morfar.

Enligt en variant av denna regel gavs första barnet namn efter farfar!-
farmor, andra barnet efter morfar/mormor. tredje barnet efter farfar/farmor
o.s.v. Det var också vanligt att en änkling gav första dottern i ett nytt
aktenskap samma namn som förra hustrun

Av dessa anledningar fortsätter vanliga förnamn att vara vanliga, och nya
namn kommer endast långsamt in Varianter av namn kan däremot snabbare
vinna instcg, Ett problem med varianter är dock att omgivningen kanske väljer
att använda det 'gamla vanliga' uttalet. (Åtta pojkar döps till Mikael. och bara
fem till Mickel. men bara två föder kallas Mikael. mot fem som kallas Mickel.)



l8 - dopnamn

Sammanstallningen av dopnamn visar också att de fem vanligaste fornamnen
gavstilllleranhàlftenavallad0ptaDetgalldebådepojltarochllickor. Något
överraskande visar det sig att Olof inte ar det vanligaste mansnamnet i Ström.
under l7(X)-talet. Det var annars det vanligaste namnet iJamtaland, anda in
på l9(X)-talet. Bland kvinnorna var Anna Overlagset vanligast. under hela
l7(I)-talet l landskapet var annars Brita vanligast.

Dopnamn man, I694-1790, S95 st.

1. Paf (Pwus/rena; 1 st) 11 029%)
2. om sz (io.-1%)
2. Erik 62 (l0,-5%)
4. Anders (Andreas 4) 56 (95%)
S. Jons
6. Sven
7. Nils
8. Mårten
9. Mats (Mattias l2)
l0. Jonas (Jon 7)
ll. Joran
ll. Lars
13. Carl
l3. Johan (Johannes 7)
IS. Micltel (Mikael 8)

'SGZZSSBIXSÉÜÜ

(8.9%
(s.9%
(s.o%
(4.5%
(4.2%
(3-5%)

)
Il

Il

)

Il

(2.9%
(2.9%
(2.4%

(2.4%
(2.2%

1

I6. Zaltris (Sakarias S) - (2,0%)
(l.5%)
(l.3%)
(12%)
(l.2%)
(l.2%)

22. Abraham (Abram 2) (09%)
(0,7%)
(05%)
(05%)
(0-3%)
(0-3%)

I7. Jacob
l8. Hans
l9. Daniel
19. lsalt
I9. Pål

23. Grels
24. Henrik
24. Severin/Seval/Sigvard (se nedan)
26. Elias
26. Salomon
28. Bengt. Helje och Israel

I-I~)l\I\nl\al&Vl\I\l~l@\O
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6.Gunilla
aMann(Mma11>
8» Ingeborg

kvinnor 1694-1790. Så) st

Mareta (Marita 15. Marta/Marta 8)
5. Kerstin (Kristina I)

9. Gota (Got-/-e/-1. Gone/-0 6)
9. signa (sept -n ts)
11.1.1s1>e1 (Ensam/usa s.1.1;1ten1)
l?.Sara
13. Benedicta (Bengta 1)
I4. Margreta
15. Elin
I6. Lucia

l& Gertrud
19. vattmg
20. Susanna21. Gttnborg, Helena. Magdalena.

wßt-~I°°=C»3l3'à'[%Z*Å§3$G'6

(1-t,7%)85
Birgitta l) :S8 (lI.2%)

(l0.0%)
(9.0%11

(18%)
(s,1%
($|7%1

(4.8%
(4.3%
(
(

43%
4,l%

(4,0%
(2.8%
22%(

119%
(14%)

11. tngna (12%)
(0-9%)
(o,-1-1,)

(0-5%)

Regina och Soña 2 (03%)
27. Dorotea, Eva, Justina. Ragård, Seborg I vardera

.à.>7..à..-_--_--.-_--

dopt-namn-I9

For att få ett uppfattning om förändringar i namngivningcn under l700-talet
presenteras de l0 vanligaste namnen. uppdelat på tre perioder.

I694-1730 l73l-l760 l76l-l790

Erik
Par
Anders
Jons
Olof
Sven
Mats
Nils
Månen
Carl
totalt:

°°:5C'»38
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Anders
Sven
Jöns

Mårten
Jöran
Jon/Jonas

_nu-n_I

u-na-nï

Olof
Jöns
Anders
Erik
Sven

Mats
Mårten
Jon/Jonas
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20-dopnamn

Anna
Märeta
Brita
Karin
Kerstin
Sigrid
Gunilla
Gölu
Ingeborg
Margreta

v-I~I~I=-'-T-3'33l3

\l

Anna
Karin
Brita
Märeta
Kerstin
Gunilla
Ingeborg
Marin

Benedicta

03523833

Anna
Brita
Karin
Marin
Kerstin
Märeta
Gölu
Lisbet
Gunilla

O\

5523332233

totalt: l$2 182 246

mini

Namnet Sju! var inte ovanligt i Jamtaland pä l6fX)-talet. Namnet är en
utveckling ur det fornnordiska Sigurd (Si-urd - Sjurd - Sju!/Sjur) och det
dyker upp vid medeltidens slut. Det märkliga är dock att namnet försvinner
- nästan helt - under l7(I)-talet. I gränsomrädet mellan Härjedalen och
Hälsingland lever det kvar till in på 1800-talet. I uttrycket 'Sjuls-mäss' (den
23deeember) leverdet kvar.ätminstoneblandäldrejamtar.än idag.

Under l7(X)-talet begrovs närmare lll) personer i Jamtaland. vilkas fäder
hetteSjuLDeflestaavdesafäderärlöddapä 1600-talet. Under hela
l700-talet döps endast ett Ä)-tal barn till SjuL

I Ström finns nägra familjer där namnet Sjul använts. I början av 1600-talet
är den danska formen Sivenßiguord den vanliga. men efter 1645 överväger
tomten Sjul Förmodligen var detta också det 'folkIiga' uttalet av namnet. I

Risseläs används formen Sewal redan frän l6(D-talet, men också det namnet
dör ua l Vallen finns namnet Sju! kvar pä l700-talet (se ovan).

Bonden Sjul Jonsson. som föddes omkring I724. nns dock tyvärr inte med
i doplängden. Kanske tvekade prästen inför namnvalet, och glömde sen bort
att föra in dopet. Inget av Sjuls barnbarn döptes till Sjul - en kallades Sigvard
ochtväSivert.

Hur kan det dä komma sig att man slutar att använda namnet Sjul? En
tänkbar anledning är kanske uttrycket 'Gammel-Sjul' - en omskrivning för
Den Onde. Om uttrycket användes på l700-talet kanske föräldrarna - eller
prästerna? - valde något annat. liknande förnamn istället. Men namnet Sjul
används också bland samerna, ända in på l9(X)-talet. sä den teorin kanske
inte häller.



dopnamn - Zl

Det kan ju också ha varit ett led i 'ßrsvenskningen' av jamtarna. Prasterna
kanske ßredrog 'nare' stavningar och uttal. Namnet Micke! borjar i slutet
av l7(X)-talet att stavas Mikael i kyrkboken; Bengta stavas nästan alltid
Benedicta. o.s.v.

Många gamla namn försvann dock redan under medeltiden, så det kanske bara
ar ett utslag av en 'mode-trcnd'...

Rlttelserz

Till hafte nr 4:

(Ga:-1) Jöns Nilsons htßtm Mlreta Carladotter, blev ej begravd 1728. Hon
kan möjligen vara en dotter till Carl Sewalsson (R-ás:l$).



KÅLLOR:

Trytlrla:

B Hassclbcrg: Namnskickct iJämt1and i äldrc tid (i: Jämtcn 1949)
M Wcnnäs: Dópa pä jämtska (i: Jämtcn 1980)
Jämtlands dombbckcr och landstingsprotokoll. 1-IV, 1621-1648
Jämtländska räkenskaper 1564-71 (utg. 1944-48)
Räfstcn medjämtama 1613 (utg. 1959)
Strómsbokcn (utg, 1944-72)
Stroms hcmbygdsßrcnings ärsskrift (utg 1931-43)

Ûllytkla:
1 Iandsarkivet, Östersund:

Hammerdal: kyrkoarkiv
Hammcrdaß tingslags dombockcr (i Jämtlands domsagas arkiv)
Jämtlands rcgcmcntcs monstcrrullor (mikrokort)
Mantalslängdcn 1645 (avskriftssamlingcn)
Sakores- och bygscllängdcr 1601-1645 (avskriftssamlingcn)
Stroms kyrkoarkiv
Jordcbokcn 1633 (mikrokort)
Jämtlands läns Iandskontor, landboksvcriftkationcr

Arkivet för Ordbok Over Sveriges medeltida pcrsonnamn , Uppsala (muntl)

1 lantmätcrict, Östersund:
Bykartor

1 riksarkivct, Stockholm:
Norska länsräkcnskapcr 1601-1645
Tiondclängdcr 1646-1676 (i Iandboksvcrilïkationcrna)

I krigsarkivct, Stockholm:
Jämtlands rcgcmcntcs motcsrullor



'Byarna l Ström på 1600-talet' skall användas som en

komplettering till de hålten - Strömsboken - som

Ströms hembygdsförening gav ut åren 1944 - 1972.

Följande häften âr planerade l denna serie:

1. öm (mg. 1990)

2. Tullsås (utg. 1990)

a. Åspnas - stram - Bregal-a(u1g.1991)

4. Berget - Gârde - Näset (utg. 1992)

5. Rlsselås - Vallen (utg. 1993)

6. Jonegàrd - Grelsgàrd - Stamsele

7. Nybyggen - Sookenstugan

8. Soldater

Pris: 25:-

lsen 91-9111511-4-1


