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ÅSCII var namnet på den by som under 1500-talet delades i .lonsgård

och Grelsgard. l de rakenskaper som fördes under den svenska ockupa-
tionen av Jmtuma 1564-71 manus ibtma Åsen om anime gamsmm-
nen. Tillsammans med Garde och Berget kallas dessa byar Västbygden;

Risselås och Vallen kallas då Östbygden.

Jonsgård bestod av wa gamar mer tsoo-talets mm. och :mic
också tidigare. 1566-l57l hette bnrkarna Olof och Jon. Båda hemmanen

var relativt stora: 2% resp. 3 tunnlands utsäde. Av Ströms 33 gårdar

skattade år 1668 endast fyra st. för 3 tld och fem för 2% tld. alla övriga
var mindre.

.lordeboken 1633 ger en hel del intressanta uppgifter om gardama:

.Ionsglrd Utsade Ang Kor Småfa llastar
Erich 2'/z tza l5 lass 4 6 l
Olluff .Ionssen 3 t:r 20 6 l l

Grelsgird
Peder 2 t:r I6 4 3 l
Niels Hellessen 2 t:r I6 4 3 I

Olle Pederssen l t. l sp l5 4 6 l

På höstetinget år 1667 klagade "Ionsgârdsmannen". Israel Noraeus och

Sigfrid Jonsson. över deras brist på skog och skevatten. Sedan gammalt

hade man han rätt till en tredjedel i Östbygdens skog, men p.g.a. 'man-
fall' på .lonsgârd hade detta ej iakttagits. Vallens och Risselås byamän

kunde ej neka till detta. och rätten dömde 'at ofvan bemälre Valle- och

Risseldsmän slrola efter denna dag opldta och inrymma .Ionsgdrdsmän

ofvanrörde tredje -part uti skog och derunder liggiande fskevatten. som

det i fordom dagar och af arilds tid efter tolftens bevittnande varit ".

.IoNscA|u> - Nr 1

Vid l6(X)-talets ingång hette brukaren på detta hemman Erik Olsson. Han

var son till Olof Olsson, och hade tagit över efter denne. Enligt lands-
tingsprotokollet från l624 (se nedan, sid. 16) hade Erik tre döttrar, varav

en var gi i Stamsele. Tack vare en arvstvist långt senare (âr 1683) får vi
veta lite mer om denna familj. Ett par bönder i Ström intygade då att

Erik Olsson varit 'aldeles uthfattig... sd att han eij märhtade opföda sina

barn. utan een sin dotter ldtit af en lapp i lappmarcken opföda... ' Hon

blev tydligen gift dar. ty det var hennes sort. Erik Påhlsson lapp från

Backen i Nordero. som fordrade arv efter sin morbror, Olof Ersson.
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Denne var gift med en änka i Fagerdal. Hammerdal. som var bamlös i

båda åktenskapen. Olof, som överlevde henne, testamenterade gården till
sin systerdotter Ingeborg Olsdotter (Öhn:2 och Grelsgårdzl) och hennes
son Anders Matsson.

1. Erik Olofsson. bmkare före 1600 till omkr. 1642
d ?, gift i Stamsele
d ?, gift med Påltl
d ?, gift med Olof Jonsson (Ohn:2)
s Olof, bonde på Fagerdal nr 1. död 1675-83

Enligt Räfsten med jamtarna 1613 påstod sig Erik endast äga 'A tunnland
i gården. resten tillkom hans brorsbam. Men eftersom dessa 'sig icke
prescnrerir' fick Erik böta för hela gården - 3% marker 5 skilling.

Näste brukare på hemmanet var Peder Ersson. förmodligen ingen son
till foretradaren. eftersom han inte namns i arvstvisten.

2. Per Ersson. brukare omkr. 1642-1656; namndeman 1647-53
gift med Sara Persdotter

s Erik?
s Jon

3. Erik Persson (Jg:2?) erlägger tiondel 1658. men han har redan stora
skulder. Han säljer detta år till en finne. Erik Olofsson (enligt domboken
1658 och 1662) för 40 riksdaler plus 11 för 'pantgodset' Brosved. Där-
efter år namnen något varierande. vilket gör ägarlängden svår att bestäm-
ma. Tiondet erläggs av en Erik Jonsson 1661 och -62. denne år också
nåmndeman 1661-63. Tiondegivare år 1663 år en Anders Jonsson. linne.
som också figurerar i tingsprotokollen 1662 - samtidigt som Erik Jrinwin
ar namndernan...

Enligt domboken 1666 var det Anders Olofsson, finne, som köpte
hemmanet av Erik Persson (vilken tydligen bodde kvar på Jonsgård.
åtminstone år 1667), och sedan sålde till lsrael Noræus. Förmodligen år
han den Anders Olofsson från Viksjö som får nedsättningsbrev på ny-
bygget Alanäs år 1666. l så fall år förnamnet felskrivet i domboken 1658
och -62. Troligen var han redan då mest intresserad av hemmanets av-
radsland på Flåsjöskogen. och lejde bon jordbruket på Jonsgård.

4. /mom otorsm, fran vnßjö. Ångmmima. hmm 1659-ss
en dotter, gift med ryttaren Jonas Swed

S. Israel Larsson Noræus. från Sollefteå. brukare 1666-69
gift med Christina Ersdotter Wattrangia. från Torsåker



Jonsgård-S

Israel Noræus var från 1665 kapellan i Hammerdal. med tjänstgöring i

Strörns annexkyrka Han betalade sammanlagt 35 riksdaler för hemmanet.
trots att det var i dålig havd. Noræus lade därefter ner mycket arbete på

både byggnader och åkerbruk.
På höstetinget 1669 krävde ryttaren Jonas Swed att få tillträda hemma-

net. eftersom han var gift med Anders Olofssons dotter. Haradsratten
dömde dock hemmanet under Noræus och dennes arvingar 'lill olrlandmt
ewerdeligh egendon|b'. Noræus lovade dock att hembjuda gården till
ryttaren Swed. om han skulle sälja den i framtiden.

Harnmerdals tingslags domböcker för åren 1671-1674 är förkomna. så

vi har inga uppgifter om den försäljning, som snart skedde. Redan 1670

har dock Noræus flyttat. ty då står hans svåger och kollega Medenius
som tiondegivare.

6. Mattias Eriksson Medenl. från Nordingrå. bmkare 1670-7-t
gift med Anna Ersdotter Wattrangia, från Torsåker

Medenius avled redan på hösten 1674, men änkan behöll hemmanet i sin
ägo till 1681. Sommaren 1675 skulle Per Olofsson i Öhn ha brukat går-
den som landbonde. men han höll ej sitt kontrakt. Han hade i stallet 'i
gode mäns närvaro ackorderar' med Sven Jöransson i Viken. Hammer-
dal, vilken tog på sig att så och bruka ankans hemman. Sven fullgjorde
dock ej sitt åtagande. änkan begärde ersättning och Per dömdes att betala.

7. Wellam Adamsson Klangondlos. fr. Undersåker. brukare 1676-1680
gift med Maria Gestrina

Eftersom hemmanets åkrar låg osådda sommaren 1675 fördes det upp på

längden över ödehemman. Klangundius, som också han var komminister
i Ström. lyckades utverka tre års skattefrihet som brukare. och Anna
Wattrangia ck behålla sin skatterattigliet odi fria disposition. På grund
av ödesmålet borde dock hemmanet ha övergått i Kronans ago.

Sedan dragon Abraham Buller köpt gården år 1681 bodde Hzr Wellam
iGBregård och i Tullsås innan han själv köpte ett hemman i Gärde
( å:27).

8. Abraham Abrahamsson Buller. fr. Gårde (Gä:3). bnikare 1681-1701
gift med Anna Jönsdotter. död 8/3 1703 (74 år)

s Nils (.lg:9)
d Anna? gift med Olof Strandberg (Strzó)

Abraham Buller var från Multrå i Ångermanland. liksom sin bror Per

Buller var han dragon i Ström. åtminstone från 1666 och till 1672. Han
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överlämnade bemmansbnrket till sonen Nils år 1701. men bodde lavar på

gården som husman. också sedan sonen lämnat den.

9. Nu; Abnmmmn (1318). hmmm 1102-1'/os
gin 3/11 1101 men rugiaa msaouu i socmsmgm

a Anm. dop: en 1102
<1 amma. food zmz nos
a iom. dop: ioß nov
<1 Ragierd. aopi ur: 1709

Nils Abrahamsson vanbrultade hemmanet. och "rymde" till Norge år

1708. Det hemföll då åt Kronan. och på hösten 1709 antogs en ny àbo:

.sa

ååš

så

från Vangel i Fjallsjö. begravd 23/12 1770
elsdottcr. Sandviken. Ramsele. död 11/4 1756 (84 ir)

född omkr 1706 (Jg:11)
d Sara. döpt 14/8 1710 (.lg:12)
s Mats?. född 1713. dragon Strandman. senare bonde i Bregârd
dotter. född 25/2 1716
ett bam. dött 1722
dotter, död 6l9 1734

Sonen lsrael övertog hemmanet 1737, och efter dennes död system Sara

och hennes man. Isak Matsson och hans hustru skrev då ett testamente,
som godltandes av llaradsratten i Hammerdal den 7/4 1746. Maltamas
vilja var 'att deras måg Mats Pärsson och hans hustru Sara lsaksd:r
uran lclander av släkt och arvingar skall behålla det som [nns i boet efter
jöråldrarnas död".

l Ströms äldsta kyrltobolt finns år 1770 noterat: 'd. 23 Dec. begrofs
Isac Mattsson ifrån Jonsgård som mzrir blind I6 års rid, in emot 100 år
gammal. 91 år war hans ålder efter egil upgi/wande, men andra hålla
/öre honom wara äldre. så att icke mycket [elat i I00 år '_

11. Israel Isaksson (.lg:10), begravd 9/4 1742 (36 ar)
gift 27/3 1737 med Kerstin Andersdotter, från Strand. omgift

d Marita. född 9/81738. död 6/51739
s Anders. född 10/4 1740. död 3!/4 1742

Israel Isaksson Byström var dragon på hemmanet 1721-ß. Hustrun
Kerstin var troligen dotter till trumslagaren Anders Ivarsson Ryss

(Str:14). Efter makens förtidiga död gifte hon om sig med bonden i Tull-
sås. Olof Jonsson. år 1743. Men också Kerstin dog ung. 35 år gammal.
och begravdes den 11/9 1748.
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12. Mats Persson, från Orrnäs. I-ftállsjö; begravd 2215 1795 (83 âr)
gift 13/4 1737 med Sara lsaksdotter (lg:10), begravd 30/6 1793

d Anna, född i Ormâs 20/2 1738. till Onnsjö. Dorotea
d Märet. född i Orrnis 3/5 1739
s Per. född ornkr 1740. dragon Öberg. övertar hernmanet
s Isak, född 26/9 1743. dragon Strömstedt. torpare på Brosve
s l.srael, född 1/6 1745, bonde i Hallen, Hammerdal
d Marita. född 25/12 1746, gift med Olof Olofsson. Risselås
s Olof. född 4/4 1748
d Kerstin. född 7/1 1750. till Ormsjö, Dorotea
s Mats, född 5/51751. begravd 20/5 samma är

Jousc/Ann - Nr 2

15(Xl-talets siste brukare pâ detta hemman hette Jon Olsson. han namn-
des annu i tiondelangden år 1600. Troligen var han far till näste brukare:

13. Olof Jonsson. överlåter 3 tunnland år 1629 till sonen Jon
s Jon (.lg:14)
s Karl (Jg:15)
s Sven. nämns i domboken 1665

14. Jon Olofsson. bmkare 1629 till sin död före 1637
gift med Ragierd Sefredsdntter. bor kvar 1645 som husfolk

s Olof (lg:16)
s Sigfrid, född omkr. 1627 (lg:l7)
minst två döttrar

Jon Olofsson övertog hemmanet genom att erlägga arrendeavgiften
("förste-bygsel") till den danska kronan. Efter hans död fortsatte brodem
Karl hemmansbruket.

15. Karl Olofsson, bntkare 1637-S3
gift med Märela Andersdotter. syster till Nils i Bregård (Bgd:4)

flera bam?

Efter Karls död delade ankan Mareta gårdsbruket med Sigfrid Jonsson
under några år. År 1658 krävde Sigfrid och hans bror Olof att få tillträda
sin fars hemman. Nils Andersson företradde sin syster och hennes bam
inför tinget i Hammerdal. Märetas barn var ju 'syskon-barn". d.v.s.
kusiner. till Olof och Sigfrid. och alltså lika bördiga till gården. Eftersom
ingendera ville "avvika" drog man lott om hemmanet_ vilken 'föll pd
Nils: sijda '.
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Hemmanet varderades då till 45 riksdaler. Sigfrid och hans bror skulle
träda ifrån, och fl 20 rdzr. Men Sigfrid löste tydligen ut sin bror och
kusinema. ty han står som ensam tiondegivare efter 1659.

16. Olof Jonsson (Jg:14). hustruns namn okänt
s Jon, född omkr. 1660, dragon Frisk (Tullsås: 42)
s Lars, fältvabel Hammar i Ragunda, död på fjället 1719

17. Sigfrid Jonsson (Jg:14). född omkr. 1627, brukare 1655-88; död
1712 i Norge. Hustruns namn okänt. möjligen en Jöransdotter.

s Jöran (Jern). född omkr. 1669; dragon Elgberg (Bgd:10). senare hus-
man i Mosjön; omgiñ. flera döttrar

s Sven. född omkr 1671, sjöman
s Olof (Ola). född omkr 1673. till Bergen?
s Jon. född omkr 1678
s Erik. född omkr 1680. bonde i Vcfsn
s Søbring. född omkr 1686. till Trondheim?

Dragon Jöran Elgberg var först gift med en Sigrid Svensdotter från
Stamscle. Vem hennes föräldrar var har dock ej kunnat bestämmas.

Sigfrid Jonsson tvingades sälja hemmanet år 1688. på grund av fattig-
dom. Han flyttade med sin familj till Nordland i Norge. och nämns 1701
sorn htnman ('inderst') på rden Mo i Vefsn. Den plats han slog sig ner
på blev så småningom till staden Mosjön.

18. Per Persson, från Sunnansjö, I-jållsjö; begravd 24/10 1725 (69 âr)
gift med Måreta Kristofïersdotter, död 14/4 1705 (56 ir)

styvdotter Brita Persdotter, nämnd i domboken 1694
d Mårta?, gift med Zakris Larsson på Holmen. Havsnås
d Sara, född 1684, gift med Jacob Nilsson (Gärde:15)
s Johan. född omkr. 1688, bonde i Havsnäs

Per Persson köpte Jonsgård av Sigfrid Jonsson den 3/12 1688. Det var
dock med tvekan, och han 'blef Zne gånger kallade! till Ström sockn at
kiöpa ett hemman som lutade till ód/|e'. Det var heller inte utan strapat-
ser då "jagh... om mlren i största o/öre! bo/Iötte och /ör el/war och
wtubeckar nermast miste mit hf".

År 1695 beslöt Kungl. Maja om mun an dem :mmm var satsat:
lämpligt som bostålle åt fanriken av Majorens kompani. Därför skulle
Jonsgârd ru 2 bytas mot kronohemmanet Tullsås nr 7, och något vederlag
lämna Per Persson gillade inte förslaget. och skrev ett vadjande brev till
överheten. Han accepterade dock och flyttade. men samtidigt krävde
dragonen Jon Frisk (Jg:16) att få tillträda Jonsgârdshemmanet. Resultatet
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blev att Jon Olsson Frisk blev bonde i Tullsås. och Per Persson kopte ena
garden i Hmm. af 1697.

Mellan 1686 och 1695 var fänriken inkvarterad på Näset. Den förste
Fänriken på bostället Jonsgård var Johan Stensson Hällberg, som bodde
där 1696-1703. Han var gill i Gävle, men clt ett dotter (Karin. född
13/5 1697) med en dragonhustru. Kerstin Andersdotter. Denna Karin blev
troligen gift med dragon Nils Jönsson Svedberg (Gärde:6).

Fänrik Hellberg var tydligen en hetlevrad sälle. Hans granne Abraham
Abrahamsson anklagade år 1699 fänriken för 'övervåld och hemgång".
Också dragon Abraham Wallman. som var landbonde på bostallet ntnt
sekelskiftet, anhbadt-s. Å; nos valde tim nym pt gmna av ranfaxm
"otidigheter".

En del senare boställsinnehavare verkar (åtminstone tidvis) sjalva ha
skött jordbntket på gården. 1 Strömsbokens häfte 12. sid. 186. finns en
uppräkning av de militärer som har bott på bostället Jonsgård.

BROSVE

På höstetinget år 1662 nämns Brosve första gången (vad vi vet). I sam-
band med köpet av Jonsgårdshemmanet betalar Anders (här kallad Erik)
Olofsson (Jg:4) elva riksdaler för 'ert igenlagr pantegod: och dlrersryclre
kallar Brodswedh '. Han betalade 40 Rd:r för hela hernmanet. så Brosve
måste ha varit värdefullt.

Enligt Domboken 1685 hade Per Ersson (Jg:2) den 19 mars 1654
försålt till en Abraham Carlsson. en liten 'jordeparl, Brors Swcd be-
nämnd som har legat under Jonsgdrd inom hägn som icke skalregods är,
utan förland av gården, /ör I9 Rd, att behålla ewärdellgen utan avgift ".

Sedan Israel Noræus (Jg:5) köpt Jonsgården blev bestämt att Abraham
'skall bentälle ßrodwed behålla och jörplikla dbonden på hut-udgdrden.
halv [entle ort årligen lägga tat' kronones utlagor' (domboken 1669). Om
Abraham måste sälja skulle det göras till 'den som pd huvudhemntanet
st'uer'. Så srnåningom överlät han också Brosve till dåvarande agaren.
Mattias Medenius (Jg:6), mot 'syttningslön" - Nledenius skulle alltså se
till att Abraham hade det allra nödvändigaste för att överleva.

Därefter, lörrnodligen sedan Abraham Carlsson dött. sålde Medenii
änka Brosve till Erik Jöransson (Tullsås:3) i oktober 1674. Enligt dom-
boken 1711 fortsatte överlåtelserna. först från Erik Jöransson till Sjul
Jonsson (Vallen:3) och sedan till Jöns Nilsson (Risselås:9).

Abraham Abrahamsson (Jg:8). som köpte huvudhemmanet år 1681, tog
upp saken på vårtinget 1691. Då hade en hustru Segrid Jonsdotter (gift
med dragon Lars Wallerman. Vallenzó) köpt Brosvedjan 'sd till dlrer som
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huus och hägnadí Dragonen är fönnodligen densamrne som 'lars Nils-
son i Broor swed", vilken begravdes den 8 april 1710. 70 lr gammal.

Tvisten om Brosve fortsatte länge till. Pâ en karta över Jonsgård från
1747 ñnns noterat: 'Brosved är ett Torpställe som Marte: Pärsson i
Jonsgdrd nu innehafver om hvilket är tvist mellan honom samt Risselås
och Walk män. '

Vilka som bott på torpet före Isak Matsson (lg:l2) lr dock svin att
fastställa. / \\/,
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Grelsgård bem: vid isoo-men min av in gamar. | matchan-
seende räknades Grelsgård tillsammans med Jonsgård som en skarregdrd.
Åsen. vilket tyder på ett gammalt, gernensamt ursprung Enligt de svens-
ka räkenskaperna 1566-71 hette två av gårdsbrukama Greger Heljesson
och Olof Jonsson. Den tredje gården brukades gemensamt av Johan och
Peder. Möjligen är en av dessa två halvgårdar den som senare kallas
Berget (se häe 4). I räkenskaperna används både den svenska namnfor-
men Gregersgård och den jamtska - Grexgål. 1 Lex. militära nrllor
förekommer 'Gre:gård" ända in på 1700-talet.

om-:t.s<;Åru> - Nr 1

16(Xl-talets förste brukare på denna gård hette Slvert Erlloson. År 1615
överfördes hcmmansbruket på:

1. Per Olofsson. bnrkare 1615-omkr. 1640
s Jon? (Grg:2)

2. Jon Persson. bnrkare 1640-68
gift med lngrid Persdotter

s Per. soldat, död före 1679?
d Kerstin, gift med Jöns Mickelsson (Grg:3)
s Olof. dragon Klammer, senare profoss, ägare 1680-83
d Gulle/Gölu. gift. död 1708 (76 år)

Jon Persson finns antecknad som fattig. ja t.o.m. 'utfattig och husarm". i
flera tiondelängdcr, bl.a. de hårda åren i slutet av 1650-talet. Eftersom
båda sönerna blev soldater överlät han gårrlsbruket på mågen:

3. .lö Mlclrelsson (Gärde:9). brukare 1669-78?. död 1704 i Offerdal
gift med Kerstin Jonsdotter (Grg:2)

s Jon. född 1655. dragon. död i Offerdal 1718
d Karin. född 1665. död i Of'ferdal 1749
s Per, född 1671. död i Offerdal 1756

Det är möjligt att Jöns flyttade till Offerdal redan före 1678, för näste
brukare mäste ha bott där nägra år innan han. i sin tur. tvingades flytta.

4. Erllt Broddeæon (Ohn:7 och Risselås:8), brukare cza 1677-79

Profossen Olof Jonsson (Org:2) krävde på höstetinget 1679 att återfå sitt
odelshemman som Erik Broddesson "uppdragit" när Olof 'reste ut i
/ïendelandï Erik hade då endast betalat fem daler till Olof Jonsson. och
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9'/z till Jöns Mickelsson. på hustruns vägnar. Erik fick tillbaka sina peng-
ar och Olof tillträdde 1680.

Olof Jonsson. som verkar ha varit ogift, sålde år 1683 till löjtnanten
Anders Olri. Denne bytte dock redan samma år med förre sockenskriva-
ren i Hammerdal:

5. Olof Mårtensson. brukare 1683-1711. begravd 21/2 1720
gift med Karin Hansdotter?. begravd 30/6 1722 (76 år)

s Månen. född 1674 (Grg:6)

Olof Mårtensson var son till kyrkoherden i Hammerdal. Mårten Halvars-
son Stenius (född i Bohuslän) och dennes hustru Anna Olofsdotter (d. t.
kyrkoherde Olof Nilsson i Offerdal). Olofs hustru kan möjligen ha varit
en dotter till Hans Ersson Blix i Grenås.

6. Mårten Olofsson Blix. ágare 1712-43. död 16/10 1754 (80'/& år)
gift 1?J1 1708 med Brita Persdotter (Stamsele:3). död 216 1722 (37 år)

d Karin. döpt 1/12 1708. gift med ryttaren Carl Faxberg i Nåskott
d Segri, döpt 9/1 1711, gift 1745 med Gudmund Persson i Kyrkås
s Per. född 1713?, dragon Bergkvist. död 1741
s Olof, född 1715?, dragon. bonde (Grg:7)
d Elin. född 1717?. gift med Olof Forsberg (Stamsele:13)

omgift 1722 med Måreta Heljesdotter (Gårde:28). död 1/3 1757 (67 år)
s Helje. född 1723. dragon Blixberg (Gårde:30)
s Hans. född 11/7 1726. dragon Blixherg, torpare i Stamsele
d Brita, född 11/3 IH9, gift 1759 med Per Wallström
s Mårten, född 20/8 1731. g m Erik Perssons änka (Stamselezo)
d Kerstin. född 26/91734. död 12J101735

Mårten Olofsson Blix var dragon på hemgården mellan 1694 och 1712.
Sedan han blivit bonde antogs som sventjånare Nils Jönsson Svedberg
(Ga'rde:6). som år 1718 bytte med dragonen på Gärde nr 1. Per Svensson
Styf. Denne omkom 'på fjället' i januari 1719 så Mårten Olofsson fick
återgå som dragon för sitt eget hemman, då med namnet Blixbcrg. Vid
mönstringen 1732 blev han 'befunnen oduglig '. och något senare antogs
sonen, Olof Blixberg, dock med en viss reservation. Rullan 1735 medde-
lar att denne 'är frisk, men liten och späd, blir tills vidare stående om
han uu' styrka rilllager '.

1. otor Mårtensson (Gfg;r>), and sn 1, begrava 28/11 rm (ss ar)
gift 4/11 1744 med Karin löransdotter från Tullsås. född 5/1 1716, död
27/5 1755. Parets samtliga sex bam (varav fem finns i födeLseboken)
avled unga.
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Olof gifte orn sig den 9/1 1757 med Brita Persdotter från Táxan, fodd 9/8
1735. (omgift med Olof Ersson Wallberg, två bam). död 18/J 1808.

s Per. född 2281758, död ung
d Karin. född 30/7 1759. gift med Olof Tullström
d Segri. född 27/1 1762. gift med Miekel Hindriksson. Alanäset
d Brita, född 1/2 1765, gift med Mats Ersson, Havsnås
s Per. född 12/91768, gift med Anna (ärlsdotter, Risselås
s Olof. född 29/9 1770. gift med Lucia Olsdotter, till Bredkålen

cru-:t.scÅnn - Nr 2

Hemmanet nr 2 är kanske den ursprungliga Grels-gården. Har bodde år
160) Helje Grelsson. senare återkomrner Grels Nilsson och Nils Grelsson.
Det ar också den största av de tre gårdarna i byn. på 1650-talet skattade
man för 2 1/6 tunna utsäde. Med all sannolikhet var det har "Greger"
Heljesson bodde på 1560-70-talet. enligt de svenska rákenskaperna.

8. Helle Grelsson, död före 1608?
gift med Anna?, hon nämns i tiondelangden 1608

s Nils (Grg:9)

9. Nils lleljesson. brukare före 1611 till sin död fore 1643
gift med Ragiäl. senare omgift

s Grels. född omkr. 1626 (Grg:10)
d Märeta
s Olof
d Agnes

De tre äldsta bamen nämns i mantalslangden 1645. Agnes nämns i dom-
boken 1693 som brukare av ödehemmanet på Berget. Märeta kan möjli-
gen ha blivit gift till ñallsjö. i så_fa1l mor till Ragial Persdotter, gift med
Olof Abrahamsson (Gärde:13). Ankan Ragiâl gifte om sig med en Per
Andersson. som erlade tiondet 1646-58. innan sonen tog över.

g:9). brukare 1659 till sin död 22/6 1699 (73 år)
Strand, död senast 1672

(Grgzll)

sä
šš

ëš
är»

ViQ,,1

-zZäš

eborg, född 1665, gift med Olof Wälkommen (Vallen:13)
arin. gift med Olof Hägg (Vallen:7)

Daniel. dragon?. namnd 1708
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Grels blev efter 1672 omgift med Ingeborg Olsdotter (Öhn:2)
s Par, dragon på hemmanet, död 29/11. begravd 4/12 1698 (25 är)
d Anna. begravd 2/8 1741

Grels var först gift med Anders Sjulssons (Strand:2) änka. Hon hade en
son, Sjul Andersson, som var halvbror till Nils Grelsson (domboken
1688). Andra hustrun. som var änka efter Mats Andersson i Fagerdal, var
dotterdotter till Erik Olofsson (lonsgärdzl).

11. Nils Grelsson (Grg:10), brukare 1699-1738, död 31/12 1741
gift 20/12 1695 med Gölu Persdotter. begavd 20/12 1708 (40 är)

s Per. döpt 15/3 1696, död efter 1716
d Ingeborg, född ß 1698, gift med Hans Wallman
d Kerstin, född 30/4 1701, död?
s Grels. född 20/11 1703. begravd 1704
d Brita. född 1'U4 1705, död i Brunflo 1768
d Gölu. döpt 8/9 1707. gift med Helje Mårtensson (Grg:6 och

Gärde:30)
omgift med Walborg Matsdotter (Aspnäs:7). begravd 2/7 1748 (66 är)

s Mats. född omkr 1713, övertog hemmanet 1739
d Karin. född omkr 1715, gift 1738 med Per Bergkvist (Grg:6)
s Grcls. född 20/81717, död 11/5 1718
d Gölin. född 1720?. gift med Enok Johansson i Gärde. Bntnflo

Dottem Brita tjänade som piga i Brunflo, vid sin död. I begavninçbo-
ken finns antecknar: '...dog hastigt, så snart hon kom [risk och sund in
genom dörren, [öll Iron död till golfvel '_

Dottem Karin blev änka eñer dragon Per Bergkvist redan 1741. l
oktober 1750 fick hon en dotter, Walborg, med dragonen Petter Halling.
senare nybyggare i Allvattnet. Karin blev kvar på GreLsgärd. begravd
27/5 1776.

crt!-:t.scÅru> - Nr 3

1600-talets förste brukare. Sven Olofmon, var förmodligen en son till
Oluff i Grexgäl, som nämns i räkenskapema 1564-71. Enligt Räfsten
med jamtama dog Sven någon gång mellan 1611-13. Näste bnrkare
nämns först är 1621. då han "bygslar" gärden (övertar arrendet - de flesta
bondgårdar i Jamtland tillhörde ju danska kronan efter 1613...).

12. Olof Persson. brukare 1621 till död, före 1645
gift med Maret Sigfridsdotter

s Sigfrid. brukare 1645-50
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Slgld Olsson bygslade hernmanet efter sin mor. men blev inte kvar så
lange - kanske dog han ung. År 1651 finns ett nytt namn i tiondelång-
den. AndenJonsson. Denne var gift med Daniel Perssons änka i Tull-
sås. och var brukare på Tullsàs nr 7 mellan 1641-47. Hustrun hette Gun-
borg Sigfridsdotter. och var kanske syster till Måret. Näste brukare. från
1663. blev så Gunborgs son i första äktenskapet:

13. Per Danielsson (Tullsås:36), död 7/4 1699
gift med Kerstin Jonsdotter. död 17/8 1705 (78 âr)

s Daniel. född 1664? (Grg:14)
s Jöns, dragon Blix. begravd 19/1 1730 (63 âr)

l mitt häfte nr 2. om Tullsås. råkade jag sammanblanda tvâ Per Daniels-
söner i Tullsås. den ovan namnde och 'Svensk-Daniels' son. som blev
bonde i Nordland. Norge; se ráttelsen i häfte 3. sidan 22.

14. Daniel Persson (Grg:13). bnikare 1699-1717, bgr. 19/1 1730 (66 âr)
gift med Lisbet Carlsdotter. död 1727

s Carl. född 26/2 1699. bonde (Grg:l5)

is. Cart Danutmn(Grg;|4),agam171s till sin död, begravd 26/71741
gift 22110 1727 med Marin lóransdotter. Tullsås, omgift (Grg:16)

d Lisbet, född 18/9 1728, gift med Johan I-jallman
s Daniel, född 25/12 1729, bonde på bemmanet
s Erik, född 14/2 1730. hos modem (Strand:4 och Gärde:7)
d Anna. född 22151731, begravd 25/81745
s Jöran. född 21/5 1733. bonde på hemmanet
d Kerstin. född 180 1738. gift med Karl Olofsson. Risselås
d Marin. född 27/91741, gift med Zakris Zakrisson i Gârde

16. Anders Nilsson (Naset:4), begravd 20/12 1778 (65 år 7 mån.)
gift 1743 med Marin Joransdzr (Grg:15). döpt 21ß 1709, död 18/3 1801

d Brita. född 27/11 1743. gift med Zakris Larsson på Holmen
d Anna, född 3/31746, gift med Pål Jonssoni Ede, Hammerdal
s Nils. född 15/81751. död i febr. 1753

Anders Nilssons vigsel finns ej noterad i kyrkobokcn. men vid forsta
lysningsdagen (20/12 1742) fick han betala en avgift. Charta Sigillata.
Denna avgift finns införd i Jämtlands lans landskontors rakenskaper.



Stamsele na omactti tyfiofan i sam; men tf 1832. och
Täxan år 1839. Kyrkan i Ström låg betydligt närmare än den egna i
Ramsele. och det blev oftast Ströms kyrka som besöktes vid högmässor.
dop och begravningar. l de äldsta kyrkböckema finns byboma med hos
båda församlingarna. men trots detta saknas många personuppgifter.

Byarna fördes i administrativt hänseende till Ströms socken (och där-
med även till landskapet Jamtland) och Jämtlands lån år 1891. Detta
redovisades också på kanot under större delen av l9fll-talet. På 1980-
talet började dock lantrnäteriet att ange 1800-talets landskapsgänser - i
stället för de nuvarande - tillsammans med länsgrånserna. på sina kartor.
Då hamnade bl.a. Stamsele och Täxan åter inom Ångerman-
lands-gränsen! Som en följd av detta är också .lamtlandskartan i den
nyligen utgivna Nationalencyklopedin felritad...

Stamsele och Täxan ligger numera i lamtland, men tidigare alltså i Ång-
ermanland. Under lång tid - fram till 1645 och korta perioder därefter -
låg Stamsele dessutom "utrikes'. i förhållande till Ström och Hammerdal.
Uttrycket 'utrikes till Hammerdal' kan därför mycket väl ha sitt ursprung
i denna trakt.

Trots riksgränsen hade folket i Stamsele goda och intima kontakter
med Strömsboma, fönnodligen besöktes också Ströms kyrka långt före
1645. En del av dessa kontakter "avslöja.s' i ett protokoll från ett lands-
tingsmöte i Jamtland, på Frösön. år l624. Den danske kungen hade för-
bjudit norrmånnen att passera över gränsen till Sverige. eftersom en
smittsam pestsjukdom grasserade där. Men förmodligen fanns också
politiska

Eftersom gránsvakterna ej hunnit fram fortsatte folk på båda sidor om
gränsen att besöka varann i olika ärenden. Strömsborna blev därför an-
klagade för att ha brutit ernot 'Kungl Maijt:: mandat, bref] och Iorbu-
ed". Strömsböndemas ombud. Karl Sivertsson i Risselås och Peder Hie-
ronimussen i Bregård, förklarade att det skett av missförstånd. i nöd och
trångmål. Om några straff utdömdes framgår dock inte av protokollet.

Per Andersson i Gärde följde en svensk borgare. Christoffer i Härnö-
sand. över gränsen till Stamsele - eftersom han var skyldig deruie en del
pengar för en aln klåde han köpt. Mickel Persson i Gårde hade en slip-
sten och en kvarn stående i Fjällsjö. vilka han försökte sälja för att få
pengar att betala skatten med. lens Eriksson i Gärde hade skickat sin
styvson till Nässjö i Ramsele för att försöka få fram kontanter till skatten.
Sven Jöransson i Tullsås hade skickat sin son i samma

Peder Olsson i Risselås och Anders Andersson i Vallen gick till Stam-
sele eftersom de behövde köpa salt. Jöran Tolsson i Risselås var också
saltlös. men han hade skickat sin son. Nils Heljesson i Grelsgård hade
varit till Nässjö för att byta torrgaddor mot salt. Erik Olsson i Jonsgård
hade besökt en dotter som var gift i Stamsele. och Sjul Persson i Vallen
hade ett bam till uppfostran hos sin svåger. Olof Ersson i Stamsele.
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Det fanns två gårdar i Starnsele på 1611)-talet. båda var på 7 "seland".
Under 1500-talet skattade man W sammanlagt 18 seland, men år 1618
sänktes skatteunderlaget till 14 seland. Tre seland ('sådesland") motsva-
radæpådenjamtskasidanav 1'/:tunnland-påtreseland kunde manså
ut 1% tunna kom.

Under de första åren av 1600-talet står laak Andersson och Erik Pers-
son som brukare av varsitt hemman i Stamsele. dessa var på 3 resp. 2
tunnland. Desutorn fanns änkan Brita som tiondegjvarc. hon brukade då
1'/z tld. Kanske slogs hennes gård ihop med nr 2. vilken fram till
1660-talet var något större an nr 1 (8 resp. 6 seland).

STAMSELE - nr I

I tiondelángdema 1615 och 1621 står Andætlaaksson som hemmanets
ägare. förmodligen en son till företrädaren. n 1629-37 finns en anka.
lngell (Ingegärd) som bmkare. troligen Anders hustru. l några
tiondelängder nämns också en Olof Enksson. samtidigt med ankan.

1. Per Nilsson. brukare omkr. 1640-1650
s Erik ? (Stm:2)
s Sven ? brukare 1650-53

Enligt Ramsele tingslags dombok 1644 köpte Per Nilsson hernmanet av
Olof Ersson och Anders Ersson. förmodligen bröder. den senare brukare
av hemmanet nr 2 (Stm:8).

Erik och Sven Perssöner stod åtalade för tjuvjakt. vid llammerdals-
tinget år 1658. Sewal Karlsson i Risselås hade visat dem ett par älgar på
sin skog. men bröderna tvekade inför 'åverherens hdrdeliga förbud".
Sewal skulle dock ta på sig skulden. och hoppades på överhetens bann-
härtighet p.g.a. den hungersnöd han då befann sig i. Sewal tog se'n både
kött och hudar. och bröderna fick inget - förutom bötema!

Sven nämns i tionde- och mantalslångder 1650-53. men år 1656 har
han köpt ett hemman i Nässjö, Ramsele.

2. Erik Persson (Stmzl). brukare 1655-efter 1673; död 23/4 1696
gift med (Kerstin?) Andersdotter (Stm:8)

s Per (Strn:3)
s Olof (Stm: 1 1)
s Abraham ?
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Abraham Ersson skulle bli måg åt Jöran Andersson (Öhn:16) år 1685.
och överta hemmanet dar - men så blev det av någon anledning inte.

Erik Persson köpte tydligen en del jord av finnarna på nr 2. för efter
1663 anges båda glrdarnas storlek till 7 seland. Hustruns namn är okänt.
men eftersom både Pars och Olofs äldsta dotter heter Kerstin. kan det
också vara deras mors namn.

3. Per Ersson (Stm:2). brukare omkr 1675-1710; begravd 1733
gift med Sigrid Svensdotter. begravd 1740

d Kerstin ? född o. 1678. gift med Jacob Persson i Hallen. H-dal
d Gertru ? född o. 1679, gift med Mickel Andersson (Tullsås:29)
s Erik ? (Stm:4)
d Brita, döpt 13/ll 1685 (Grelsg:6)
d Sara, döpt i februari 1693
s Sven. född o. 1695 (Strand:S)
d Gunnil. född i mars 1697

Sven Person i Stamsele nämns som dopvittne aren 1714-20, och i dom-
boken 1718. men ej senare. Sven Persson i Strand dyker upp 1721. och
eftersom hans första dotter döps till Sigrid. är det förmodligen fråga om
samma person.

4. Erik Persson (Stm:3). ägare omkr. 1710 till sin död 12/5 1717
gift med Lucia Ersdotter. omgift (Stm:5)

d Sigrid ? född omkr 1711. gift med Per Nilsson i Tåxan
s Erik. döpt 1/6 1716. död någon gång mellan 1742-55

I mantalslängden 1718 finns en Sven Persson. förutorn änkan Lucia; i
tiondelångden 1719 står han ensam. Det år möjligt att denne är Erik
Perssons bror. som senare blir bonde i Strand. Ankan gifter snart om sig
med en yngling från Näset i Ström:

5. Erllt Nlkson (Nâ:4), född 26/5 1698; begravd 18/9 1774
gift med Lucia Ersdotter (Stm:4), begravd 1740

d Brita, född 12/3 1720
d Marin, född i jan. 1723, gift med Erik Mårtensson i Tullsås

omgift (efter 1742) med Brita Andersdotter från Öhn. född 11/3 1718,
and i Gaxsjts ts/tt 1809

d Kerstin. döpt 7/1 1747, gift med Per Olofsson (Stm:14)
d Brita. född 6/1 1748
d Lucia. döpt 18/12 1748, gift med Hans Andersson i Gåxsjö
d Lisbet, född 22Jl2 1750
s Anders. född 4 1754, bonde i Gåxsjö. Hammerdal
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Bik Nilssorr var brukare på hernmanet från 1720 till omkring 1755. Hans
styvson. Erik Bsson, verkar ha varit i livet år 1742. men dog innan han
kunde överta hemmansbnrket. För att försäkra sig orn 'trygghet på ålder-
dornen" ämnade Erik Nilsson köpa halva hemmanet nr 1, och lät uppbju-
da det på vintertinget i Ramsele år 1757. Han hade då redan börjat
'bortytta med ar del av husar på en ny tomt litet i/rrln gården ". Säljare
varbrodern.PerNilssoniTäxan.somvargimedhemmanetsarvtagare.
Sigrid Ersdotter (Stm:-1). Kópeskillingen uppgick till 180 daler koppar-
mynt 'utom en lika stor summa som Erik Nilsson tillßrene ßr hanma-
nets skuld betalt '.

Men innan Erik fick fastebrev på halva hemmanet protesterade Per
Nilssons son. Erik Persson. inför tinget på hösten 1757. Av handlingarna
framgår att Erik Nilsson är hans styvmorfar. men det står också (år 1758
och 1761) att Erik Persson ärvt hernmanet efter sin 'aedne moder".
vilket verkar märkligt - Sigrid Ersdotter i Täxan dog först 1795... Första
gången ärendet är uppe (hösten 1757) står det dock bara '...som des
möderna börd I-Ink Persson ärfteligen tillfallit... '_ Det kan ju innebära att
Eriks föräldrar och syskon i Täxan bestämt att Erik skulle ärva hemmanet
i Stamsele. odr brodern Nils nybygget i Täxan. Kanske är det bara en
felformulering i senare protokoll som ställer till besvären...

Erik Persson korn också överens med sin styvmorfar att denne under
sin återstående levnad skulle få 'rlbo och nyttia häl/ten af sitt mödernes
arfvelremman 7 seland i Stamsele. jemte the nya huus han /ör sig upsatt,
hwilken ßrmohn och ßrunnes hustrun om hon honom ófverlefver och
sådant dstundar, i annor händelse nyttiar hon i lifstiden til uppehälle
rlhen Ilammaren kallad. jemte bæagda hus; men efter bägges död skall
alt sammans till hemmanet åter/alla utan lösen eller betalning, niutande
allenast Erik Nibsons barn någon liten medergällning ßr hussen... '.

6. Erik Persson. från Täxan. född 22/10 1732, död 21/5 1761
gift 28/10 1753 med Anna Svensdotter. Strand, född 27/10 1729, omgift

med Mårten Mårtensson (Grelsgårdzó)
s Per, född 3f.! 1755. bonde
d Amra. född 8/1 1758. gift med Anders Ersson (Stm:5)
s Sven. född W-0 1759, bonde

Erik Persson begravdes i Ström den 28 maj - 1760. enligt kyrkboken.
Han hade 'olyckl. omkommit under isen d 21 ejusd upptl Stamswiken,
söder om 6n'. Årtalet stämmer dock inte med Ramsele tingslags småpro-
tokoll från 16/1 1761. Dh står uttryckligen: 'Kom ßr mig och sirtiande
rätt Erik Persson i Stamsele, upwisande Irdradsrâttens /örening... ' Erik
finns med i mantalslångden för år 1760, men ej för 1761. Troligen är det
kyrkbokens årtal som är det riktiga.
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STAMSELE - Nr 2

Uppgiftema om 1600-talets förste brukare och deras familjer år mycket
osäkra. men jag redovisar dem ändå.

7. Erik Persson. namns i tiondelångden och hjalpslrattelängden 1601
S Anders 1' (sms)
s Olof ? (Stm:9)
d Sigrid ? gift med Sjul Persson (Val|en:1)

8. Anders Ersson. brukare omkr 1610-1640
hustruns namn okänt

s Erik ? brukare 1640-52
d ? gift med Mickel Persson i Flyn. Ramsele
d (Kerstin?) gift med Erik Persson (Stm:2)

Erik Andersson. som övertog hemmansbruket omkring 1640, var för-
modligen gift men hade kanske inga bam. Han sålde hemmanet till Hin-
drik Jonsson (Stm:10), som senare sålde till Eriks systerson. Olof Ersson
(Stmzl 1).

9. Olof Ersson (Stm:7). flyttade till Alsen
gift med Barbro Jonsdotter

d Maret, född 1619? ogift. död i Alsen 22/3 1695
d Brita. född 1631? död 16/12 1695. gift med Grels Ersson i Valne.

Alsen

10. lllndrik Jomson, finne från Tåsjö
hustruns namn okänt

s Jöns. soldat. skjuten i Trondheim 15/10 1659
s Mats. bonde '!

Under åren 1653-1670 år namnen på hemmansbnrkama minst sagt va-
rierande. Det är möjligt att Hindril: Jonsson var ägare. men att han lejde
bort gårdsbruket till andra. vissa âr. Namnen (enligt mantals- och tionde-
längderna) år följande:

Mattes. finne (l653); Hindrik Matsson (1654); Hindrik. nne
(1655-62); Göran Pedersson (1663); Sven Persson (1668) och Hindrik
Jonsson (1670). En Mats Hindriksson bodde i alla fall i Stamsele år
1658, han var då ogift. Han blev dömd för att han 'olo/lig giärning
heller lägersnull har' med Anna Persdotter. en piga i Sel. Ramsele.
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11. Olof Ersson (Stm:2). agare 1670-1708; dod fore 1715
gift med Susanna .löransdotter?, begravd 128 1733 (86 âr)

s Jöran. gift
s Per. född o. 1669 (Stm:12)
s Sven. född o. 1672. gift; död i Ede, Hammerdal 7/3 1760
s Anders (Stm: 13)
s Olof
d Kerstin

(kn hustruns namn stammer var hon förmodligen dotter till Jöran Svens-
son (Tullsås:2). Olofs bam nämns i domboken 1755. där det hanvisas till
köpehandlingen 1709. då Per löste ut sina syskon ur bemmanet. Det
framgår också att Jöran Olofssons döttrar. Susanna och Karin. ltlandrade
köpet. dock utan framng.

12. Per Olofssol(Stm:11). ägare 1709-19; död 17/12 1757 (88 år)
gift med Karin Ersdotter från lmnås. Ramsele. död 1724 (63 år)

s Olof. född o. 1700 (Stm:14)
s Erik ? född o. 1703. nybyggare i Täxan
s Per ? född o. 1704 (Garde:5)
s Sven, (namns med Olof i dombolten 1718)
s Jöran ?. född omlu 1707, gift 1739 till Görvik. llammerdal

så?

êší
5533

Olofsson (Stm:11), begravd 1727?
1717 med Anm Maisdomr, han 01m.ßdd 1697?

nsdd mm. 1120. dragon Forsberg. nu Gäddede 1761

Anders Olofssons hustru var förmodligen en dotter till dragon Mats Ro-
senäng (Öl1n:18). Sonen Olof var gift med Elin Mârtensdotter (Grels-
gårdzó).

14. Olof Persson (Stm:12). ägare 1720-1763; död ó 1779 (79 år)
gift 28/10 1723 med Bengta .lönsdotter från Strand. född 10/8 1698 'vid

solens uppgång '; död 5/4 1768
en son begravd 1724
s Per, född 20/5. begravd 11/91726
d Karin, född 1728, gift med llans Mårtensson (Grelsgårdzó)
s Jöns. född 2381730. bonde
d Ingeborg. född 24/6 1732. gift med Jöns Olsson i Hallen. Hammer-

dal
d Susanna. född 1736. gift med Jonas Andersson, Storön
s Per. född 1741. bonde

Jöns och Per Olofssöner övertog hälften var av hemmanet âr 1763. Enligt
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För senare pcrsonuppgicr från dæsa byar - sc Strómsbokcns häften.

TILIÅGG:

'lill hill: 4:

(Gârdc:8) Jörn Nilsson Svedberg
23/12 1746 med Margcta Mâncnsdotler hål Nordlngrl, fódd ljnll

IT23

'Dll lille 5:

(Rissclls: 17) Olof Olofsson
a Am, fam 23/s nso, gm ma onoumm | anamma, An



KÃLLOR:

Tryckta:

J Adolfsson: Från Stamsele till Taxan (1986)
L Bygdén: Härnösands stifts herdaminne (193-26)
B Hasselberg: Supplement till herdaminnct (1964)
G Hansson: Tre präster på Jonsgård. i: Kyrklig årsbok (1987)
S A Sundström: Dorotea sockens historia (1977)
Gardshistorie for Grane. Vefsn bygdehok (Mosjøcn 1990)
Jämtländska domböcker och landstingsprotokoll I-IV, 1621-1648
Jámtländska räkenskaper 1564-17 (utg. 1944-48)
Ráfsten med jämtama 1613 (1959)
Strömsboken (utg. 1944-72)

Otryckta:

I landsarkivet. Härnösand:
Gävleborgs läns landskontor, verilikationer
Ramsele tingslag, domböcker och småprotokoll

l landsarkivet, Östersund:
Hammerdals och Ströms kyrkoarkiv
Hammerdals tingslags domböcker och småprotokoll
Jämtlands regemcntcs mónsterrul1or(mikrokort)
Mantalslängden 1645 (avskriftsamlingen)
Sakóres- od: bygsellångder 1601-45 (avskriítsamlingen)
Jordeboken 1633 (mikrokort)
Jämtlands läns landskontor, vcrikationer

Kammararkivct, Stockholm:
Landskapshandlingar (mikrokort)

I lantmäteriet. Östersund:
Bykartor

I riksarkivet, Stockholm:
Norska lánsräkenskaper 1601-1645
Tiondelàngder 1646-1676 (i landboksverikationerna)

I krigsarkivet, Stockholm:
Jämtlands regementes motesrullor

Kjell Jacobsen. Mosjøen. Nordland (brev)



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

komplettering till de häften - Strömsboken - som

Ströms hembygdsförening gav ut åren 1944 - 1972.

Föllande häften år planerade I denna serie:

1. öm (mg. 1990)

2. Tullsàs (utg. 1990)

s. Äspnas - strand - eregara (mg. 1991)

4. Berget - Gârde - Näset (utg. 1992)

5. Rlsselàs - Vallen (utg. 1993)

6. Jonsgård - Grelsgárd - Stamsele (utg. 1994)

7. Nybyggen - Sockenstugan

8. Soldater

Prls: 25:-
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