
Gårdshistoria Bogården sub 3 Petters/Jonnes 

Gården sub 3 Östigården- Olhans är en utbrytning av hemmanet Lars-Hans Bogården 3. Gården 
byggdes på sidan om Bortegården.

Före branden 1862 fanns tre sammanbyggda bondgårdar i Bogården Nr 1, Nr 2 och Sub tre med 
Bortigården i mitten. Samtliga gårdar brann ner till grunden i denna förödande brand.

Enligt Laga Skifte som pågick i Bogårdens by 1843-1866 fick ej gårdarna stå för nära varandra på 
grund av brandrisken. Det beslutades att gården sub 3 ej får återuppbyggas utan att den skall 
flyttas upp mot Dalån ut mot Dalänge på deras ägolotter






Pher Olsson nämdeman och bonde på sub 3 med hustru Margareta Jonsdotter och två barn och 
en nedbrunnen gård fick bygga en ny gård på det tilldelades ställe och med nya 
gränsdragningarna. (Namnet Pher därav kom gårdsnamnet Petters)

Båda barnen flyttade från föräldrahemmet och Petters såldes och gick ur släkten i slutet på 1800-
talet. Gården Petters byter därefter ägare ett flertal gånger. 

Erik Persson från Iste och hustru Kerstin Andersdotter från Östansjö 1 är de nu de nya ägarna.

De fick sju barn. Erik omnämndes som nämndeman och handlare. 

Johan Lindblom född i Undersvik kom som avskedad soldat från Forsa hustru Anna Andersdotter. 
De fick nio barn. Familjen flyttade till Järvsö.

Per Andersson från Hov, han var änkeman med tre vuxna barn. Gölin Andersson från ett torp i 
Bogården blev ingift i Petters i petters och hemmanet delades mitt itu  mellan far och son. 

Fadern Pher flyttade med sin Gölin till hennes torp. Sonen Anders övertog gården Petters och 
således även halva hemmanet av ursprungliga Petters. Anders var fjärdingsman och troligen 
ungkarl och han sålde hemmanet och flyttade till Hälsingtuna.

Nästa ägare blev Lodin från Forsa. Han misskötte hemmanet och hela petters ödelades av en 
förödande brand 1921







Petters köptes 1922 av Lars-Olov Larsson en ungkarl från bygden. Petters var då en nedbrunnen 
gård med illa skött jord och skövlad skog. Lars-Olov byggde sig ett nytt boningshus och en 
ladugård i stort sett som det ser ut än idag. Han fick slita mycket hårt och med knappa medel för 
att återställa Petters i brukbart skick men han fick alkoholproblem och drabbades an TBC och han 
tvingades sälja hemmanet.





Jonas Erik Andersson från Nordsjö gift med Anna Matilda Olsson från Bogården köpte Petters. 

De fick åtta barn. Trots många barn och svåra år  färdigställde de byggnaderna och fick ordning 
på åkrar och skog. Hemmanet överläts sedan till läste sonen Ante Andersson gift med Gunborg 
Nordin. De var barnlösa och en tid efter makans död såldes Petters. 

De styckade hemmanet i fyra delar. Skogen fördelades mellan tre skogsägare och byggnader med 
åkrar köptes av en som inte kom från bygden. 




