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Sägnerna äro folkets oskrivna historia. Märkligare tilldragelser, som berört den enskilde eller samhället, hava bevarats
i trofast hågkomst ock förtäljas från far till son, inom den ena
byn ock socknen ock den andra. Ja de som äro av betydelsefullare eller egendomligare art, hava gått ut i än vidare kretsar
ock blivit hela bygdens egendom. Men de hava icke av folket
sammanställts, icke ordnats till ett helt för att utgöra en översiktlig framställning av dess ock bygdens öden, utan de berättas var för sig utan inre sammanhang.
Sammanförda, så att de kunna överskådas, böra dock sägnerna kunna giva en belysande bild av deras liv, tänkesätt,
strävanden ock strider, inom vilkas krets de hava uppkommit
ock vilkas minne i dem fortlever på det ena eller andra sättet.
Ofta nog är det i de små ock avlägsna bygderna intet
annat ljus som från äldre tider faller in i nutiden än sägnernas.
Historien har för dessa bygder ock tider intet rum på sina blad,
ock förgäves skola efterkommande söka i tideböckerna berättelser
om sina räders mödor ock strider för skapandet av bygd, för
vinnandet ock värnandet av hus ock hem.
Så mycket viktigare är det då för dem, som vilja veta
något om gångna tiders liv i sådana bygder, att deras sägner
ock traditioner bliva samlade ock upptecknade. Ock detta så
mycket mer, som dessa ej längre synas ha att påräkna den
pietet, vilken framfarna släkten visat minnena från fordom.
Dessas förvanskning försiggår fort i en tid sådan som vår, då
gammaldags trohet på alla områden tyckes bliva alltmera
sällsynt. Nutidens människor, även om de ej äro likgiltiga för
det framfarna, äro för övrigt så upptagna av dagens mångskiftande företeelser, som genom den ökade samfärdseln ock

4

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER. XIX.

2

framför allt tidningsprässen tränga sig på envar, att de icke
äro skickade att bevara den muntliga traditionen såsom förra
tiders folk, vilket med sina enklare levnadsförhållanden ock en
trängre åskådningskrets långt mera lärde sig att älska, vårda
ock fördjupa sig i dessa. I alla händelser är traditionen underkastad fortgående förvanskning, i samma mån man avlägsnar
sig från tiden för de tilldragelser, som för densamma ligga till
grund. Tilldragelsens så att säga mera oväsentliga sidor, namn,
tidsbestämningar m. m., avnötas så småningom, likasom stenens
kantigheter avslipas i vågskvalpet, ock endast dess kärna eller
det mäst intresseväckande däri lever kvar i de varandra avlösande släktenas hågkonast.
Uppteckning av traditionen är därför nödvändig, om densamma icke skall alltför mycket vanställas eller helt ock hållet
gå förlorad.
Att åstadkomma en samling av Härjedalens folktraditioner,
vilken kunde tjäna till att i någon mån åskådliggöra ock bevara minnet av livet i detta landskaps bygder fordomdags, såsom detta uppfattats ock framställts av deras egna barn i de
från far till son gångna berättelserna om vad i bygderna timat
ock huru dessa utvecklat sig, har varit författarens avsikt ock
försök.
Mycket torde i denna samling saknas, som vore värt att
ihågkommas ock bevaras. Mycket gott, ädelt ock uppoffrande
som sker varder lättare förbisett ock förgätet än det onda, varföre sägnernas bild av gångna tiders liv icke fullt kan vara
värklighetens.
Åtskilligt har också medtagits, som kan synas vara av föga
betydelse eller sakna allmänt intresse. Men då avsikten i första
hand varit att giva dessa bygders folk en uppteckning av vad
som för detsamma kan vara minnesvärt, skall det tillvägagående,
som följts, finna sin förklaring ock sitt berättigande. Samlingen
vill återgiva vad folket nu eller fordomdags, så vitt detta genom
tidigare uppteckningar numera är känt, vetat berätta om livet
i krig ock fred, i allvar ock skämt, i arbete ock lek, i dygd
ock vanart, från socken ock by, gård ock stuga.
På grund av denna avsikt hava också av främmande ord
ock uttryck i citerade skrifter lemnats åtskilliga förklaringar,
vilka eljes skulle varit överflödiga.
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Något som särskilt efterspanats, är traditioner om ortens
ock dess enskilda bygders Lista bebyggare. Av dessa odlingens
banbrytare framskymtar ännu i sägnernas dunkel en ock annan
gestalt. Men deras drag bliva mer ock mer otydliga, ju längre
det lider, ock somliga av dessa gestalter synas redan nu i högre
grad tillhöra myten eller fornsagan än den mera värklighetsfärgade sägnen.
Samlandet av sägnerna har ingalunda varit lätt. Ehuruväl
ett flertal byar inom provinsen besökts för detta ändamål, hava
icke alltid påträffats meddelare, som haft något att förtälja om
forntid ock fädernebygd. Ock ej så få hava av okunnighet
eller en missledd uppfattning ansett ett dylikt arbete värdelöst.
Men därav har jag icke låtit avhålla mig från att på lediga
stunder ock vid sig bjudande tillfällen söka inhösta ock undan
glömskan rädda de erinringar från flydda tider, som ännu stått
att finna. Under detta arbete har jag även fått röna de mäst
glädjande prov på kärlek till den torftiga, undangömda fädernebygden ock dess minnen samt nitälskan för dessas bevarande.
Tack vare sådana meddelare kan samlingen lemnas så pass
fullständig som den är.
Vid sidan om den muntliga traditionen har även ur de få
tryckta källorna till kännedom om denna provins medtagits
ett ock annat, som för syftemålet funnits lämpligt ock tjänar
att belysa eller fullständiga traditionen.
Även ur skriftliga källor har åtskilligt kunnat hämtas. Särskilt har jag genom godhetsfull anvisning av Bibliotekarien
D:r L. BYGÅN satts i tillfälle att komplettera sägensamlingen
med åtskilliga uppteckningar om forna händelser, som, lyckligt
nog, inflickats i några i slutet av 1700-talet utav Konungens
befallningshavande i Gävleborgs län infordrade länsmansrapporter
från Härjedalens socknar. Dessa uppteckningar, nu i avskrifter
befintliga i de Palmsköldska samlingarna i Uppsala universitetsbibliotek, äro av ej ringa intresse, enär de innehålla åtskilliga
kompletterande varianter till nu, ett århundrade senare, upptecknade sägner ävensom en ock annan numera okänd sådan.
Slutligen må anmärkas, att sägnerna icke kunnat underkastas någon egentligt kritisk behandling. Deras natur är också
sådan, att de ej tåla en dylik, om de ej skola bliva i viss mån
onjutbara.
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De hava ej häller undergått några förblommerade omskrivningar, utan återgivas så troget efter den muntliga meddelelsen
eller anförda källor, som möjligt varit.

1 syfte att giva några fasta hållpunkter för kännedomen om
odlingens gång ock utveckling mellan ock inom de olika socknesamhällena hava såsom inledning vid varje socken ock by meddelats kortfattade historiska ock statistiska upplysningar, för
vilka rådfrågats så många källor, som varit för författaren kända
ock tillgängliga. Till dessa källor hava också i noter under
tä,xten hänvisningar gjorts i ändamål att underlätta vidare studier
rörande provinsen. En särskild uppmärksamhet har därvid av
lätt förklarliga skäl egnats de kyrkliga förhållandena. Åtskilliga hittils otryckta fornbrev, som röra de avhandlade orterna,
äro också i sammanhang härmed återgivna samt, där så synts
nödigt, översatta till det nutida skriftspråket ock försedda med
upplysande noter.
Icke så få nya uppslag till en riktigare uppfattning av
detta landskaps så litet bearbetade historia torde här av insiktsfulla läsare kunna spåras.
Samlingen innefattar förutom de egentliga sägnerna ock den
historiska ram, vari dessa inpassats, även provinsens ort- ock
gårdsnamn, vilka fått utgöra den stomme, kring vilken de
förra grupperats. Detta har synts naturligast, enär på detta
sätt varje sägen förknippas med den plats, därifrån hon är utgången ock dit hon närmast hörer.
I regeln äro i övrigt endast upptagna namnen på sådana orter,
som varit eller äro bebyggda eller av annan anledning särskilt
beaktansvärda; men gårdsnamnen (hemmansnamnen) ha, så vitt
möjligt varit, fullständigt upptagits för varje by, även då
de icke företett någon särskild egendomlighet, på det att därigenom en översikt måtte erhållas av byarnas storlek vid slutet
av det 19:e århundradet.
Ortnamnen äro av ett ej ringa intresse. De hava mycket
att lära oss om bygdernas historia ock om de förhållanden,
varunder odlingen på en trakt begynt ock gått fram. Vid dem
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äro fästa rent historiska minnen, som träda levande fram för
erinringen genom namnet. Genom dem åskådliggöras de naturförhållanden, i vilka de första bebyggarne inträdde, landets beskaffenhet, förekomsten av villebråd, fisken o. s. v., ock ortnamnen
sprida sålunda, även de, vid närmare betraktelse ljus över den
tid ock de släkten, från vilka de äro minnen ock om vilka
kännedomen annars är så knapphändig, att varje liten stråle av
ljus är för densamma av vikt. De avspegla också i någon mån
namngivarnes seder ock bruk, lynne ock åskådningssätt.. Ävenså
bevara de ej sällan ålderdomliga språkämnen ock tjäna därigenom
språkforskaren ock kulturhistorikern till ledning vid deras vandringar på det förflutnas mark. De äro därföre väl förtjänta av
att upptecknas ock studeras.
Namnen hava, med få undantag, blivit med tillgängliga
jälpmedel förklarade till sin härledning ock betydelse. Att
misstag härvid ej kunnat undgås, är sannolikt. Ortnamnens
etymologi är en vansklig sak. Också må det arbete, som här
nedlagts på förklaringen av de ej särdeles lätt tydda härjedalska ortnamnen, betraktas endast såsom ett försök.
Dels för att visa namnformernas växling under olika tidsskeden, dels ock för att därigenom hava en fastare grund för
namnens härledning har jag (med angivande av de år, från vilka
de datera sig) anfört de mäst utmärkande av de äldre formerna
vid sidan av de nu brukliga.
Källorna äro, jämte de muntliga, merendels äldre ock yngre
handskrifter, såsom pärmebrev, kyrkböcker, tingsprotokoll m. m.,
vilka uppsökts eller ställts till mitt förfogande i bygderna, i
arkiv ock bibliotek. För tillmötesgående härvidlag har jag att
tacka ibland andra lektor P. OLSSON i Östersund för meddelanden
ur Jämtlands fornminnesförenings samlingar ävensom för
hänvisning till Diplomatarium norvegicum, i vilken viktiga urkundsamling jag varit i tillfälle att genomgå de flästa där införda
brev rörande Härjedalen. Även ur Härjedalens fornminnesförenings handskriftssamling har genom benäget tillmötesgående åtskilligt kunnat utletas.
En god tryckt källa har också varit den i förstnämnda
förenings tidskrift i 1:a bandet införda uppsatsen Herjeådalen
på Erik XIV:s tid av lärovärksadjunkten JOHAN NORDLANDER.
Vad särskilt landskapets till sin upprinnelse svårbestärnda namn
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beträffar, har jag att tacksamt erkänna professor
Uppsala högst värdefulla språkliga upplysningar.

I detta sammanhang må ock tacksamt erinras om den förbindelse, vari förf. står till tidskriftens utgivare professor J. A.
LUNDELL för hans råd ock jälp vid arbetets tryckning,
Jämförelser med det norska fornspråket, varmed Härjedalens
folkspråk i mycket sammanhänger, hava under korrekturläsningen
kunnat göras med ledning av J. FMTZNER'S Ordbog over det
gamle norske sprog, 2:den udg. Kristiania 1886-1896. Hänvisningar till detta arbete äro betecknade med Fr.

NAMNEN.
Bruket av särskilda gårds- eller hemmansnamn är likaså
allmänt -som gammalt i Härjedalen. Det är dock ej något för
denna provins säreget. I grannprovinserna Dalarne, Hälsingland
ock Jämtland (delvis) förekommer samma bruk. Huru därmed
förhåller sig i andra svenska landskap, har jag tyvärr ej varit
i tillfälle att närmare undersöka.1
Vad som däremot torde vara för denna provins — likasom
för Dalarne — tämligen egendomligt, är att namnen oförändrade
bibehållits i så många släktled. Många av de härjedalska gårdsnamnen äro under samma form kända, från 300 år tillbaka.
Det är först på senare tid som främmande inflytande börjat
göra sig gällande, i det att gården skiftar namn med varje ny
ägare ock blir benämnd efter denne. Företrädesvis äger dock
detta rum bland de från andra orter inflyttade ock ståndspersonerna. Den infödda befolkningen håller ännu gärna fast vid
det fäderneärvda benämningssättet, enligt vilket den nye ägaren
får namn av gården, ej tvärtom. Om sålunda en person vid
namn Sven Olsson kommer i besittning av en gård Backen,
så benämnes han på grund därav Swänn opp på Bakka eller
Bakk-Swänn.
Detta bruk att giva gårdarna särskilda namn är tvivelsutan
urgammalt. På de håll, där norska nybyggare slagit sig ner,
är det säkerligen medfört ifrån Norge, varest vi finna gårdsnamn tidigt ock allmänt brukade. I Aslak Bolts Yordebog
1) HYLTÅN-CAVALLIUS visar i Wärend och Wirdarne 1, s. 79,
II, 8. 166, att i det gamla Värend särskilda gårdsnamn förekommit;
ock troligen är detta förhållandet i de flästa äldre svenska bygder.
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från tiden omkring 14402 uppräknas sålunda ett antal gammalnorska gårdsnamn, av vilka åtskilliga hava påtaglig likhet med
de i Härjedalen använda.

De älsta gårdarna eller hemmanen äro, såsom man skall
finna, i regeln benämnda efter den naturliga belägenheten på
den plats, där nybyggaren slog sig ner. Sådana namn äro
Morn, Rösten, Åsen, Lykka, Tjanna o. s. v.
Någon gäng hava även mycket gamla gårdar namn efter
den, som först byggde där, eller efter någon innehavare,
exempelvis Trons (Tronds), Reddje's (Roggie's). Sedan personnamnet i fråga kommit ur bruk eller uti gårdsnamnet förekommer i en så åldrig form, att man icke längre känner igän
det, har man stundom genom konstruerade sägner sökt förklara
gårdsnamnets betydelse, såsom ses vid gården Klämmes, nr 27
Älvros kyrkby, :Bale nr 22 Hede by m. fl.
När gårdarna i en by blevo flere, fingo de namn:
dels på grund av sitt läge i förhållande till någon annan
närbelägen gård, t. ex. Nej gan, Söi (gan), No k i stuggu;
dels så, att namnen erinra om skedd utflyttning såsom
Nyskogen (utflyttning från gården Skogen eller Gammelskogen,
såsom den efter flyttningen kallas), Nygan, Bakkjilke (gärdet, som
hört till gården Backen), Träden (ursprunglig en betes- eller
vilplats för gårdens kreatur, på vilken sedermera byggts en ny
gård), o. s. v.;
dels genom förening av båda nyss nämnda synpunkter,
varpå vi hava exempel uti namnet Nålr i sögag, vilket namn
2) Cit. av P. A. MIINCH i afhandl. Om Nordens iscer Norges
bebyggelse s. 49 (Annaler f. nord. oldkynd. og historie 1846). I
samma författares arbete Historisk-geographisk beskrivelse over kongerig-et Norge i middelalderen äro ävenledes en mängd äldre norska

gårdsnamn anförda.
Ett under utgivning varande större värk Norske g-aardnavne av
framlidne prof. 0. RYGH har tyvärr först nyligen ock detta blott till
namnet blivit mig bekant, vadan jag för denna avhandling, som skrevs
ock avlemnades till tryckning hösten 1898, ej kunnat få begagna mig
av nämnda utmärkta arbete.
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anger både, att en utflyttning skett ifrån Stigan ock att flyttningen skett till en plats nordligare belägen än stamgården.
Stundom lemnar gårdens namn anvisning på varifrån någon
dess ägare inflyttat till orten eller på flyttningar inom
orten. Så
Jutas: gården var fordom bebodd av en jute eller dansk, som
under danskväldets tid uppbyggt eller kommit i besittning
av densamma;
Bagg-gården, varest en norrman, bagge, haft sin hemvist;
Bus, Budd: namn som ursprungligen igänfinnas i Dalarne ock
hit införts genom därifrån inflyttade åboar;
snusa ..(Lofsdalen nr 1) bebyggd av en man från Knussgården
i Overbärg (Sveg) o. s. v.
Icke så sällan har en gård fått namn av det yrke eller den
samhällsställning, någon dess innehavare haft, eller av släktskapsförbindelser med den gård, varifrån utflyttning ägt rum.
Namn uppkomna av sådan anledning äro exempelvis:
smess, ett rätt ofta förekommande gårdsnamn, erinrande om
Härjedalens gamla näring myrjärnssmidet;
Kl.okkars, Länfmans, Mågas, Gommorstrfta m.
Ock i några fall är det folkhumorn eller lusten att ironisera som betitlat gården. Exempel härpå äro namn sådana som
Skretten, Spänn häkt, Bångas.
Gårds- eller hemmansnamnen äro i regeln förtecknade enligt
deras nummerföljd i socknarnas kyrkböcker eller undantagsvis
med ledning av j ordeboken. Men då jälp med detta arbete
måst sökas på flera håll ock någon slutlig granskning eller jämförelse med källorna ej kunnat ske, torde en ock annan oegentlighet härvid icke kunnat undgås.

I nära samband med ort- ock gårdsnamnen stå lokalbeteckningarna, varmed författaren avser de benämningar, som
givas åt de olika beskaffade delarna av ett landskap. En förteckning på dessa benämningar har därföre synts böra så mycket
hällre erhålla plats vid ort- ock gårdsnamnen, som dessa genom
de förstnämnda i många fall förklaras till sin betydelse.
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Som bekant har folkspråket ett betydligt rikare förråd av
uttryck för den olika naturbeskaffenheten hos landskapet än
riksspråket. Ock det bör vara en vinning för detta, om de
folkliga beteckningarna införlivas med ock komma till användning uti litteraturen.
Många sådana lokalbeteckningar äro egendomliga för var
sin landsände, ock detta är ej minst förhållandet med Härjedalens,
där fornspråkets säregenheter ännu äro så framträdande.
Så vitt författaren har sig bekant, förefinnes ännu ej någon
mera omfattande förteckning av denna art från svenska landskap.
För Värend anför HYLTEN-CAVALLIITS1 en del sådana, ock P. VON
MÖLLER har i Strödda utkast rörande svenska jordbrukets
historia (s. 70 o. f.) sammanfört en betydande samling lokalbeteckningar, vilka dock företrädesvis hämtats från södra Sverges landskap. Även hos några andra författare hava vi funnit
smärre förteckningar av detta slag. Vad som här upptecknats
torde vara ett närmelsevis uttömmande bidrag från denna provins.

1. Beteckningar för fjäll ock höjder.

fjäll: högt, kalt, inom snögränsen sig sträckande bärg, varpå
åtminstone ställvis snön ej sällan kvarligger året om.
Av ortnamn, i vilka fjäll ingår, må endast nämnas
Sonfjället, Härjedalens populäraste tjäll. Dess namn torde
vara att härleda från samma ord som det isl. sunna sol
(varav tyskans sonntag, vårt söndag) ock sålunda betyda
»soltjället», en träffande benämning på denna vida omkring
synliga, tidigare ock senare än omgivande bärg solbelysta
höjd, vilken i landskapets mitt majestätiskt tornar upp sin
ofantliga kvartsitmassa till en höjd av 1,277 m.
Sontjället har av gammalt utav de kringboende betraktats såsom väderleksspåman. Redan UNZEIIS anför ett märke
som de i detta avseende hava av detsamma: »Har Sånen
tagit hatten uppå sig, så kommer det visserlig rägn i natt
eller i morgon; men är han barhuvder, så blir det klart
väder». Även för slåttern har man märke på samma fjäll.
Wärend och Wirdarne II , s. 167 o. f.
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På dess östra sida pläga ända framemot augusti några
mindre snöfält kvarligga. Ett av dessa benämnes Stjorta
(skjortan), alldenstund det liknar ett jättestort dylikt plagg, >
med utsträckta ärmar liggande snett över fjällsluttningen.
Från gamla tider har man därav haft märke för skogsslåtterns början: »mö skä int drä te åt flotta, för än stjorta
ha sedera nederärma», d. v. s. förr än nedre ärmen töat bort
(Linsäll). — I avseende på detta namn jfr Hvitserkr, benämning på ett grönländskt fjäll (se Fr. II, s. 144).
hågn (hinn): större fjällparti med brant stupande väggar. Benämningen härledes av allmogen från hänga. Ordet ingår
i åtskilliga namn på fjällhöjder såsom Fruhågna (se under
byn Sörvattnet), Sömlinghågna (Simblinghogna 1697, jfr
sommear renko) in. fl.
stöt: fristående, avplattad fjällhöjd med »merendels något högt ock
brant skär» (Marelius,Nord. Sand.). Sådana äro bl. a. Härdalsstöten ock Havtorsstöten, vilken sistnämnda kan hava blivit
så benämnd efter den Härjeulfsättling. Hafthorer, som omförmäldes vid alltinget i Sveg 1273.
ru: fjällplatå med större utsträckning, ehuru ej ansenligare höjd.
Sådana äro Flatruet, Myrruet, Kappruet m.
Vål: höjd, som i allmänhet är lägre än »fjäll» ock skogbeväxt
från foten uppemot toppen. Denne är kal Ock höjer sig
över skogsgränsen.
vål är av samma rot som det isl. vardi m. eller varäa
f. (gen. var3u), vilket ingår i det uti provinsens äldre
gränsehandlingar omnämnda Roddovardovarda, nu Rodevål
eller Rödeval., en känd gränspunkt i mellersta Härjedalen
(namnet är utan tvivel bildat av isl. rau3r röd ock vara-).
Ordet yard betyder enligt Munchi: »ett ställe varifrån man
kan hålla utkik eller vakt»; enl. Fr. »kxgleformig stendynge,
som opsxttes for at tjene til rn2rke», eller i allmänhet: en
fjälltopp, som kägelformigt höjer sig över skogsgränsen.
På flere av dessa »vålar» hava också fordomdags varit
anbragta vårdkasar eller vettar, såsom de på denna ort
kallas, vilka vid en fiendes inbrott antändes ock sålunda
tjänstgjorde som ett slags optiska telegrafanstalter.
1) Anf. avi). s. 52, noten.
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Dylika veta (isl. viti = vara) hava funnits på Västra
krekk i Tännäs, på Långåbärget i Hede, på Galbärget
ock Rundstensbärget i Vemdalen, på Duvbärgsknätten ock
Fläcksbärget i Sveg, på Habärget i Lillhärdal samt på
Veotaknippen i Överhogdal.
Vårdkasen på Fläcksbärget var kvar ännu vid 1850talet, men blev då av okynne nedbränd. Den på Habärget,
3/4 mil n. om Lillhärdals kyrkby, omtalas uti en länsmansrapport såsom bibehållen ännu 1791; likaså »Håens vårdkase».
bärg: skogbeväxt höjd av större utsträckning.
Träffande har man med en språklig bild angivit bärgets,
»vålens» ock fjällets höjdförhållande till varandra såsom
positivus, komparativus ock superlativus.
skalle: fristående mindre bärgshöjd, med avrundad jässa.
knätt: brant sluttande bärg, hälst med liten utsträckning vid
foten.
kläpp (käpp): fristående mindre bärgs- eller fjällhöjd. Av likartad betydelse är
knipp, ävensom
klint (kkint).
tind, is!. tin.dr: fjäll eller bärgtopp. Tydligen ingår detta ord
i bärgsnamnet Härtinta (Älvros), en tämligen spetsig höjd
i den gamla gränsen mellan Hälsingland ock Herdalen
(Härjedalen). På kartor skrives »Hertigbärget» — bör vara
Härtindbärget.
nipa: brant klippvägg vid vatten eller eljes.
ås: långsträckt skogshöjd, vanligen lägre än bärg.
skaft: utspringande gren (»utlöpare») av fjäll, bärg eller ås,
vilken sänker sig ned mot slättlandet (»lika som långa skaft
till en stor klubba»: Hillphers).
ägg: smal, vanligen stenbunden, skogbeväxt ås. Från åsen
skiljer sig äggen genom en skarpare rygg; isl. egg, egentl.
ägg på värktyg; även »rygg, overste kam av et field» (Fr.).
hålla: lågt, åsartat bärg eller bärgsida. Jfr isl. hallr klippa,
stor sten.
Hd: bärg eller fjällsluttning; isl. Mg.
fly, !ligg, hällfligg: samling av större, skarpkantade, lösa stenar
i tvärt stupande bärg-, »vål»- eller fjällsida. Jfr isl. fiug
»brat fjeldside, (Fr.). Bekant framför andra är Korpfiyet,
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sydligaste delen av Sonfjället. Det skrives på kartor ock i
resehandböcker oriktigt Korsflyet, vilken benämning tillkommit genom felaktigt återgivande av folkets uttal: kajpfrp (av ktitsp korp).
hammare, bärgshamm are (hemmer): brant bärgvägg med lösa
stenblock eller naken bärgsida, varest urbärget går i dagen;
isl. hamarr »fremragende, steil klippe» (Fr.).
skarv, stenskarv (skarv, stenskarv): närmast av samma beskaffenhet som »hammaren», men mera flackt.
klamm, bärgklamm: framspringande, naket bärgparti med
större klyft eller lösa hällar.
hälle neutr.: hälla, i dagen trädande bärgparti; jfr isl. hallr
sten.
bråt, brådd (bret, bredd): tvär brant i fjäll eller bärg.
kamm, bärgkamm: långsträckt, skarpt bärgkrön.
slöjd (pögd 1. röjd): sänka på fjäll eller »vål».
skar, skal: fördjupning i fjällryggen; isl. skar5.
slaga (pogo): med samma betydelse som föregående. Enahanda betydelse har också beteckningen
svange, jfr isl. svange »det tynde kjal, som nfflrmest lysken
omslutter underlivet» (Fr.).
dälja (däkje) = föregående.
dålp (dekp): dalsänka i bärgsmark. Jfr däkpe eller akne: fördjupning i snön tvärs över en väg.

2. Beteckningar för skogsmark.

köl, käl (tjc&, tjök, tjäk) — detta ord, isl. kiölr skeppsköl,
har sålunda egentligen betydelsen av en långsträckt förhöjning på marken med likhet av en skeppsköl. Av denna
anledning talas om »kölen» ej allenast beträffande den stora
höjdsträckningen emellan Sverge ock Norge, utan ock om
högläntare skogssträckningar i allmänhet mellan de större
dalgångarna. Så omnämnes i 1273 års gränsetraktat på
alltinget i Sveg »kölen» mellan Jämtland ock Ångermanland.
I Härjedalen har ordet enligt nuvarande språkbruk en än
vidsträcktare betydelse. Köl betyder 1) större högländ myrmark, som är skoglös ock utan starrväxt; 2) större samman-
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hängande skogssträckor socknar eller landskap emellan —
så talas om »kölen mot Rätan», »mot Dalarne» o. s. v. Ordet
ingår i ortnamn såsom t. ex. Huskölen, en by i Ytterhogdal på skogen mot Hälsingland.
mor (mor): dalgång eller bärgsidd med tät, djup skog, hälst gran.
dössland (d8nann i Linsäll, dosslann i Lillhärdal, d8fflann
i Sveg): sidländ, vattensjuk, med djup mossa (sphagnum)
beväxt skogsmark; av i det närmaste samma beskaffenhet
som tockernlandet (se nedan), men räknas sämre än detta
ock såsom den svagaste av all skogsmark. Jfr do2 n. något
som är odugligt, kraftlöst; (e d02 te kcer en odugling; i
dollarn »i dödslom», i själatåget.
toekern[land] (tokkänkinn): skogbärande, tuvig, med djup
mossa, hälst rödmossa (sphagnum fuscum), beväxt myrmark
med fastare botten än myr ock flo.
tel (te?P n. 1. m., bst. te% 1. ten) närmast = »tockernlandet»,
men skiljer sig från detta därigenom, att det är fastare,
jämnt ock magert, alls icke eller svagt beväxt med skog
(synnerligast björk). Jfr isl. pei »grund, bund i toj» (Fr.).
smol (amok n.) nästan av enahanda beskaffenhet som »telet»,
dock mer höglänt; skogbeväxt.
remin: höglänt skogsland, bärgås mellan lägre sanka marker,
bevuxen isynnerhet med tallskog.
mo: fast skogsmark med sand eller övervägande sandblandat
myllager, beväxt med tallskog. Jfr isl. mår m. (pl. måar)
slätt med sandig eller grusig jordmån (enl. Fr.).
hed (he) = föregående, dock mera plan ock skoglös.
tevv (så i Sveg; tev f., best. teva i Angersjö): glest skogbevuxen
hedmark, närmast = »tel»; ingår i ortnamnet Tävremmen
(Sveg); även: med smågran beväxt mark (grantevv Yhogd.).
ol, stenol
stena.): större samling av lösa stenar, hälst i
skogsmark; isl. ur5 f. Jfr fiigg.
skär, stenskär,
•(fär, stenfär): samling av större eller mindre vassa,
tätt intill varandra liggande stenar i bärg eller fjällsidor.
hestrut lann (i skifteshandlingar återgivet med »holsterland»):
oländig skogsmark, vanligen i övergången mellan fast nark
(mo) ock sidländ sådan. Jfr holter, »samling av större
sammanvräkta stenar» Nordlinder Lulesockn. person- ock
ortnamn i Sv.. landsm. VI. 3, s. 24.
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ry: lövskogbeväxt mark i fjäll, t. ex. björkry.
rya: lövskogbeväxt ängsmark (röjning, rödjad mark).
holme (hekme): mindre skogsbestånd i myrmark. Jfr isl. holmr,
»tue, forhojning, som hfever sig op og over den omgivende flade (land, ager, myr)». Utgöres beståndet av etf
fåtal träd, heter det även
ljest, t ex. grantjest.
hult (he/t mask.: 'n skokshait): ett fristående, tjockt skogsbestånd av barr- eller lövträd, tätare än
snår.
vint (virket): en med vidjebuskar bevuxen dalsänka i fjällmark.
flo (Vro 1. fkoe): större skoglöst eller med enstaka marträd beväxt, vattensjukt myrland.
Ilöta (fete): större flo.
flöt (fet): vidsträckt, skoglös myrmark med svag eller ingen
starrväxt (»mindre köl», se köl 1, Lillhärdal); förmodligen
= isl. flöt »flade, slette» (Fr.).
tröskfiöt: gungfly beväxt med »trösk», getklöver (Menyanthes
trifoliata).
fly (fy): myrmark, som ännu ej satt sig — gungfly.
myr: mindre, vattensjukt, starrbevuxet skogsland med få eller
inga växande trän. myren förhåller sig, vad utsträckningen
beträffar, till flon (flöten) ock kölen såsom bärget till vål
ock tjäll i avseende på höjd.
amyr (1. d89myr): steril myrmark. Jfr dössland.
mossorabbe (mossorabbe): med vitmossa (Cladina) beväxt, långsträckt förhöjning på myr eller fly. Jfr isl. rabbi m. ;langstrakt banke, bestående av grus og sand» (Fr.). Ordet
igänfinnes för övrigt i ortnamnet Rabb-ön (Yhogdal).
röst: sänka eller däld i skogsmark med fuktig jordmån, men
omgiven av fastare mark; beväxt med spridda gran- ock
lövträd 1.
vål (vo?r): vindfälle, isl. väl. (gen. vas); i norskan = »stammer
og rodder av fieldede trxer» (Aasen). Liktydigt härmed år
vål-fall (vokfai).
1 ) I norskan betecknar ordet röst »greesgang», betesland, vilket
väl stämmer med den här omtalade naturbelägenheten. Jfr MuNcli,
Det norske folks historie I, s. 122, not 2 (uppl. 1852).
2
Sv. landsm. XIX. 2.
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brända (brände): avbränd skogsmark.
sved (eve): svedjad mark.
ris: småväxt eller marig skog; ung tallskog (Hede); isl. hris.
3. Beteckningar för vatten ock dess omgivningar.

Sjö, tjärn (tjönn, tjann 1. tjänn = isl. tjärn f., tjarn n.),
älv, å ock bäck hava här sin allmänna betydelse; dock är att
märka

blindå, varmed avses en uttorkad å-fåra.
pett 1. myrpett mindre vattensamling eller tjärn; isl. pyttr m.

pens, en dylik med djupare vatten (Yhogdal).
hå: bredare spakvatten, stående i samband med älv eller vik
av sjö. »Hån» har i regeln dyig botten.

ave (eve 1. eve): mindre, långsträckt vik eller stillastående vatten
i förbindelse med älv eller å; även gräsbeväxt, vattendränkt
lågland invid älv eller å. Jfr Nordlinder, Lulesockn. i Sv.
landsm. VI. 3, s. 4: ava »sidovik av rinnande vatten, som
stiger ock faller med älvens vattenstånd». Ett härmed sannolikt besläktat ord är agen, vilket ingår i åtskilliga härjedalska sjönamn (Malm-agen, Bol-agen, Skärv-agen, Helagsjön, Röragsjön) ock tvivelsutan betyder »sjö». En mindre
»ave» kallas afse (Yhogdal) eller
tjöve (Linsäll m. fl. socknar).
hölje: ett stillastående djupt vatten eller göl, som är i förbindelse med något större vatten, eller ett djupare ställe
i vattnet självt, t. ex. i en å; isl. hylr m. (gen. hyljar). —
Bävärhölja kallas dylika vid åar eller andra vatten befintliga gölar, dem bävern säges hava utgrävt ock nyttjat som
dammar.
flark (fkajk): grunt vatten i samband med å eller älv (Yhogd.);
enl. Rietz »bottenlös myr».
lok (lek el. loke, Yhogdal): mindre vattensamling som vid
torka sinar ut; grundare utvidning av en bäck.
os: älv-, å- eller bäckmynning; isl. åss m. åmynne.
selder 1. silder: ett mindre lugnvatten mellan tvänne strömmar,
vanligen av långsträckt form; isl. sil med samma betydelse.
nor (nor): smalt vatten, som förbinder tvänne större sådana
med varandra; vanligen trängre än
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sund: smalt ställe i sjö eller älv.
strömhuvud (strömhu.vve): den del av strömmen som ligger
närmast spakvattnet, ur vilket han rinner.

sug (seg): den del av strömmen, där han går in i spakvattnet.
eda (ode): bakvatten i en ström.
lugn n. (lon): stillvatten i å eller älv. Jfr isl. lågn med samma
betydelse.

stroeka (strekke): svag ström i älv eller å. Jfr stryka, is].
strjtika: »fare, stryge afsted» (Fr.).

ör: grovt grusig eller med skärvig sten, klappersten, belagd
strand; även grusig eller stenig åbotten, över, vilken vattnet
är grunt; isl. eyrr.
åstädja (ftstäjje): strandvallen vid å, älv eller sjö; landet närmast vattenbrynet. Består 'åstädjan' av sand, som rasar,
kallas den även åmäk. Innanför 'åstädjan' vidtager själva
stranden.
stå (sto): landningsställe för båtar, båtstad; isl. stod.
mäl (mtik): hög, brant strandvall, varur ras sker i det nedanför
varande vattnet; även rasande sandbacke i allmänhet, isl.
melr; jfr mala. Också säges i avseende på raset i 'mälen' :
»dä mäf onda».
holme (ho?rme 1. hob•m): ett mindre av vatten omflutet (skogbeväxt) land; isl. holmi 1. holmr. Jfr holme i myrmark.
Är holmen gräsbärande ock kal, kallas han vanligen flättesland eller
ö 1. öjj (bst. öjja, pl. öjja). öjja kallas också mindre ängesland omflutna av en sig förgrenande bäck.
näs: en i vatten utskjutande (av vatten på tränne sidor omomgiven), vanligen höglänt landtunga.
udde: en mindre landtunga av samma beskaffenhet som föregående.
nabb: yttersta spetsen av en udde eller ett näs; isl. nabr
»fremstaande knold» (Fr.).
näv med samma bet. som föreg. Vitalmsnävet (Öhogd.), en gränspunkt (änge) i den forna gränsen mellan Härjedalen ock
Jämtland (hvitolme neff 1413); isl. nef.
fettja: »gräsrik åbrädd» (ordet antecknat 1802 i Störsjö av Fale
A. Burman, nu ur bruk; ingår utan tvivel som sammansättningsled i bynamnet Fjetdalen); jfr isl. fit, pl. fitjar
låg å- eller sjöstrand med frodig gräsväxt.
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4. Beteckningar för ängs- ock slåttesmark samt den
odlade jorden.
änge (ännje): självväxt äng vid större vatten — sjö, å eller älv;
isl. engi n. (även eng f.): »jord hvorpaa det voxer grxs»
(Fr.).
röjning (renning): självväxt (rödjad) äng vid bäck eller
mindre ä.
fall (failj): svedjefall.
löt (Ist): betesmark; egentligen den till gården eller byn hörande
andelen av ett större markområde; isl. hlutr m. del, anpart.
Ordet förekommer ej sällan i äldre köpebrev, t. ex. »mett
lutom ock lundotn» (med bete ock skog). Jfr lete, lete-å
i betydelsen av »beta», »beta av». Ett ortnamn Toraldeluth, i vilket denna lokalbeteckning återfinnes, anföres under
byn Ransjö.
lötslått (letf lott): självväxt skogsäng, som ligger för fäfot.
tråd (tre, tred): en mindre inhägnad inom täkten (se d. o.).
Ordet härleder sig av tråda trampa, enär boskapen på sådan
plats hållits innestängd för markens gödsling, såsom ännu
sker vid fäbodvallarne; isl.
vall (voj): den hävdade marken kring fäbostugan; isl. völlr m,
(gen. vallar, pl. vellir) »fast og jxvn jordvold» (Fr.).
säter: fäbodställe; isl. setr neutr. »opholdsted, sted hvor folk og
fffl opholder sig om sommeren» (Fr.).
tå, fätå (feg): inhägnad väg eller vilplats för kreaturen vid
sommarfjösen. Jfr fsv. ta smal väg.
gärde (We): inhägnad ängsvall, beteshage; isl. ger5i.
täkt: odlad mark kring gård, gårdsäga, inäga. Ordet är att
härleda från taga ock betyder sålunda urspr. intaga, inhägnad mark (jfr Styffe Unionstiden, s. 315, not 2).
äkra, häkra (äkre, häkre): teg, åker, svalgången åker.
lycka: avskild, inhägnad del av täkten, sidländ äga; av fsv.
lykkia stänga.
rot: blott i sammansättningen rov-ret rovland. Fsv. har rofnavret, vars v i så fall utstötts i det härjedalska ordet. Jfr
isl. reit.
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grav (grov): grytformig däld eller sänka i den inhägnade marken;
isl. gråf f. »fordybning i twrrenet som det har dannet sig
ved bortskyllen af jord og grus» (Fr.).
lägd: långsträckt sänka i marken, större eller mindre; isl.
Una f. »lavt liggende sted» (Fr.).

Äldre härjedalska personnamn.
Då icke så fä av de nuvarande ortnamnen ock i all synnerhet gårdsnamnen hava sammanhang med personnamn, av vilka
en del nu helt ock hållet gått ur bruk, synes även en lista
över äldre i Härjedalen begagnade sådana här lämpligen hava
sin plats. Vid antecknandet av dessa hava emellertid medtagits
icke allenast sådana, som ingå i ort- ock gårdsnamn förekommande i denna samling, utan också andra, vilka under gångna
tider varit i orten brukade. Några av dessa personnamn hava
iakttagits endast i ortnamn, vari de ingå såsom begynnande
,sammansättningsled, men tvivelsutan hava de också varit här
brukade i sin ställning såsom personnamn.
Förteckningen gör icke anspråk på fullständighet. I några
församlingars ministerialböcker m. fl. handlingar, vilka ej varit
tillgängliga, torde ännu åtskilligt i denna väg vara att få.
De källor, varur namnsamlingen gjorts, äro följande:
Gränsregleringsdokument af 1273 (i Sveriges traktater med främmande
magter utg. af 0. S. RYDBERG, Sthm 1877-88).
Herjedalen på Erik XZV.s tid af JOHAN NORDLANDER (i Jämtlands läns
Fornminnesförenings tidskr. Band I).

Samlingar till en beskrzfning öfver Norrland. Tredje samlingen om
Herjedalen. Af A. A. HULPHERS. Vesterås 1777.
Diplomatarium norvegicum. Bind XIV, XVa.
Härjeådalarnes Protocoller 1696-1706 — foliant i Svegs kyrkoarkiv.
Svegs, Ålvros Lillhärdals, Linsälls, Hede ock Tännäs socknars Husför'
hörs-, Dopock Kyrkoräkenskapsböcker.
Pärmebrev ock äldre handlingar av enskild art, från olika delar av
provinsen fr. o. m. är 1372.
Vid namnen hava utsatts dels det år, under vilket de i någon av
de angivna källorna först iakttagits, dels anvisningar på den socken, från
vilken de antecknats. Socknarnas namn betecknas genom förkortningar:
T. = Tännäs.
H. = Hede.
L. = Linsäll.
V. = Vemdalen.
Å. = Ålvros.
Lh. = Lillhärdal.
öh. = överhogdal.
S. = Sveg.
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Härvid är att anmärka, att om också en del namn särskilt
ofta brukas inom vissa socknar (t. ex. Ingebrekt i Hede ock
Tännäs, Esbjör i Överhogdal, Halvar ock Olof i Sveg, Rolf i
Lillhärdal o. s. v.), de flästa av namnen dock visat sig i bruk
i olika delar av provinsen.
Beträffande frekvensen av namnens bruk må ock anmärkas,
att de norska hälgonnamnen Olof (S:t Olat) ock Halvar (S:t
Halvard, Halvard Vebjornsson) med en märkbar förkärlek blivit
använda, vilket har sin nära 'liggande förklaring i den samhörighet, vari Härjedalens befolkning under förra tider levat
med Norges folk. Även S:a Sunnivas namn (Sönneva, Sönne,
Sönni, Sone), så ock Gudmund (S:t Gudmund i Höle) förekomma
icke sällan, isynnerhet i äldre tid.
Några namn hava upptagits i de olika former, vari de begagnats (ock begagnas, även såsom dopnamn), ock vilka former
var för sig antagit karakteren av särskilda namn, så att de t. o. m.
bäras av olika syskon i samma familj. Sådana äro t. ex. Olof,
Ola, 011e; Marta, Märet, Märta, Marit.
Namnen återgivas i regeln i den form, de hava i källskrifterna;
ock genom spärrning äro de namn utmärkta, som ännu i orten
brukas. Dessa senares uttal är därjämte återgivet med landsmålsalfabetet.

Mansnamn.
./Eluer T. 1461.
Alver S. 1461 (Alf 1463).
Ambär Lh. 1694.
Amund S. 1696.
Anund S. 1460.
Arne S. 1564.
Arnul Lh. 1432.
Asulfuer (1273).
Beardor V. (?) 1442.
Bardher V. 1488.
Bardo V. 1699; Baro 1629.
Bertil L. 1564 (Bertel 1606).

Biör Öh. 1564; Ä. 1699; L.
1700; Bju.r Öb. (i gårdsnamn).
Biörn (1273) Lh. 1694; S. 1701;
Blomn H. 1488; Byörn Oh.
1485; Byrn H. 1505.
Botulf S. 1463.
Bredor H. 1564.
Brynin, Bryniel L. 1698.
Budde Ä. 1564.
Båll 5. 1564; Båk Lh. s. å. (jfr
isl. Bolle).
Bängt Lh. 1702.
Börje T. 1702; L. 1800.
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Gulbran S. 1564.
ClaueS, Cletues S. 1564.
Clemett S. 1564; Clemet Ä. 1699. Gullik Ljusnedal ; Gulich Lh.
1694; jfr Gudleik; gubk.
Christen L. 1700.
Gu.mmud S. 1460; Gunmundher
Ä. 1406; Gummunder 1463;
Dagr (1273).
jfr Gudmund.
Didrik S. 1699.
Gunbiör S. 1564.
Ebbe H. 1564; L. 1698; S. 1700. Gunbyren Ä. 1493; Gunbiörn
S. 1696.
Edfast L. 1800.
Gunder Ä. 1606.
Eeluer T. 1461.
Gunnar S. 1483; Oh. 1495; Lh.
Efwert Lh. 1699.
Eilifuer (1273); jfr .2Eluer ock 1694; guyar.
Gussorm H. 1564.
Eeluer.
Guthorm V. 1700.
Eiriker (1273); enk.
Gutlef H. 1505.
Elling H. 1627.
Embrioht L. 1800; H. cemrik.
Haftor Lh. 1694; S. 1700; HafErafast T. 1699.
thorer 1273.
Enar Lh. 1432.
Hakon (1273)..
Engebreeht Lh. 1694.
Engilbrict S. 1564; jfr Ingel- Halffward Oh. 1485; Halval
S. 1564; Halvar L. 1800; hakar.
breckt.
Harald
1777 (Htilphers).
Erbör S.
Lh. 1420.
Hafward
Lh.
1694.
Erlan
Erland S. 1700;
Helge
bh.
1694; Helle S. 1483;
1564.
Esbiör
Esbior S. 1532;
Heligie
Lh.
1490; hcekga.
asbjen.
Lh.1694;
Oh.
Esbiörn
Hemfred
S.
1532.
Byar S. 1273.
Hemming T. 1701; Lh. 1420.
S. 1699; Hindrik Oh.
Hendrik
Fahle Lh. 1694.
1485;
hendnk.
Ffole S. 1463? (i ortnamnet FfoHenning S.1564; Hännik S.1724.
lfessyce D. N. XIV, 93).
Herfrid
S. 1460.
Frode (1273).
Herjulfr (1273).
Herlaug (1273).
Getian 1460.
Herleff
Oh. 1485.
Giert Lh. 1603.
Hertfred
S. 1564.
Greges H. 1564.
Gudleik S. 1461.
Gudmund H. 1564; Lh. 1694; Ingeell S. 1463 - ej att förväxla
L. 1700; Gudmun S. 1564; med kvinnonamnet Ingiald.
Ingiel m. fl. former (se detta).
guntun.
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Ingelbreekt L. 1800; Inngbert Mikel L. 1800; mzkal.
1602; Ingebrikt T.; jfr Måns L. 1800; V. mons.
Embrieht m. fl.; cenbro (T.).
Ingemund V(?). 1442.
Niklis 1406; S. 1429; Lh. 1420
Nils, Nisse II. 1461; nzls.
Jakob Ä. 1600; yqkop.
Jo, Jon, Jonas, Jonte (Lh. Olof (äldre: °luff), Ola, 011e;
1463); jfr anm. angående Olof; oNf oa ola. Såsom i inled312 0. S.

V.

ningen är anmärkt, bära stundom tre bröder var sitt av
dessa namn. Detta bruk, som
jghan.
visar, hur omtyckt Olof-namnet
Jusse 1461.
varit ock är, förekom redan
Jöns S. 1564; Jens Lh. 1573; jons. på 1600-talet, såsom ses av
I prot. vid tinget i Lh. 1699 om- Härioådalarnes Protocoller.
talas tre bröder med detta namn. Osten Ä. 1493; jfr Östen.
En av dem kallas i ett senare
prot. Stoore Jöns Persson, en
annan Lille Jöns Persson. Pale Ä. 1406.
Huru den tredje särskiljdes, Pall S. 1463.
Pawel Oh. 1485; Powell S.
finnes ej angivet.
1606.
Jörn L. 1628.
Pål L. 1800; jfr Pall; pedt.
Keetil V. 1442; Kiel L. 1800; Palle L. 1800; pela

Joenn H. 1602; Joen T. 1724.
Johan, Joan S. 1463; Jaen 5. å.;

Kerdo 1461.
Knut Ä. 1700; knut.

Rafn (1273).
Rager S. 1574.
Rechard Lh. 1694.
Lafuorer (1273).
Redan S. 1400-talet; Oh. 1485;
Lambrek V. 1702; La,mbricht Redher S. 1400-talet.
L. 1800; lanink.
Redgier 1493.
Lans V. 1488; Lars, Lasse S.; Rijer Lh. 1694.
H. 1564; lass.
Rodgier S. 1463; Rogge, Roggie
Lioter (1273).
S. 1697.
Loden el. Lodinn (1273).
Roel L. 1800; V. rgal.
Rol S. 1564.
Mattes L. 1800; Mattis S. 1483; Rolf S. 1564; L. 1800; Rolof
V. 1488; Mats; matis.
Lh. 1694; IMU 1800; rob-y
Melker 1777 (Hillphers).
(gen. ng,$).
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Råggie S. 15(34; Råge 1697; jfr Tor Lh. 1700; Tordr (1273);
Tore Yh. 1406; Oh. 1485; Lh.
Rodgier.
1564; Torer, Torder 1461.
Torallde (1273); Torel H. 1801.
Sakris L. 1700; sakris.
Namnet ingår även i ortnamSalmon T. 1699; salmon.
nen Toraldeluth V. 1461 ock
Salve Ljusnedal; salva.
Toraldzeyda V. 1480.
Sigordh Yh. 1406; Sigurdh T.
Torbjörn (1273).
1450; Oh. 1485.
Torgader S. 1493; Thorgardh
Sigward G. 1591.
Oh. 1485; Torgal S. 1564.
Sima S., Ä. 1600-talet, Sima
Torge Yh. 1406.
Simsa = Simon Simonsson;
Torger S. 1578.
sgma.
Torgos L. 1800.
Sjuggul (i ortnamn, exempelvis
Torgne Lh. 1432.
Sjuggulslätten S., SjuggulThorkil Yh. 1406.
åsen A., Sjuggu(l)sjön Yh.).
Torkel S. 1699; Lh. 1701.
Siul S. 1463; L. 1800; Ä. M.
Torlef T. 1450.
Siurd Lh. 1461; Siurdher S.
Torsten T. 1461; S. 1463.
1463.
Tron(d) S. 1564; Ä. s. å.; T.
Sivert Oh., Ä.
tron.
Staffan Ä. 1829; T., Oh; stafa.
Trighe Yh. 1406; Tryggie Ä.
Sten Lh. 1420; H. 1700.
1564; Oh. s. å.
Stig Lh. 1699.
Ture S. 1564; tura.
Suen. S. 1463; !men ock SW (ett.
Äfwen T. 1699.
Tideman S. 1564.
Tidrieh Ä. 1696; jfr Didrik.
Thol Lh. 1701; tok.

Öne Lh. 1420.
Östen S. 1702.

Kvinnonamn.
Agneta H. 1777 (Htilphers).
Anne S. 1400-talet; ana.
Astha Lh. 1490.
Barbro Lh.
Byrgittha Lh. 1490; brgta.
Böle II. 1777 (Htilphers).

Dordi, Dordia L. 1800.

Elen L. 1800; Elin Lh. 1694.
Ella Ä. 1829; Oh. el.a.
Elsa Lh. 1694; L. 1800.
Emfre, Ernfrid L. 1800; amfre.
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Geneta S. 1770; Genetta (Hill- Lucia Lh. 1694; 1851.
phers).
Lukri H. 1777; L. 1826.
Gertru.n L. 1800; detrun.
Giörlo Lh. 1694; Gölo Lh. 1694; Magli 1777 (Hiilphers).
Gölu Lh. s. å.; olu.
Magnel Lh. 1694; Magnil L.
Goro T.; Guru S. 1578; oro. 1800; ~gni/.
Gudhelög Ä. 1406.
Malin L. 1800; Ä. 1829.
Gunnil, Gunnila Lh. 1694; Ä. Margreta Lh. 1694; Marget,
1829; gnid.
Märget L. 1800; margrcta,
Gurin H. 1777.
marget.
Gölin L. 1800; Göle H. 1777; Maria; Marin 1777; Marja.
glin.
Mariana L. 1800.
Marta, Marith S. 1400-talet;
Helga Lh. 1694.
Märet L. 1800; Märeta, Märta; nicereet.
Inga Lh. 1694; zga.
Ingial(d) Lh. 1694; A. 1829; S. Olava H. 1777.
Andra former av samma namn
äro: Ingiel, Ingel S. 1698, Radgierdha S. 1463.
1706; Ingell Ä. 1829; Ingiäll Ragn(h)ild H. 1770; Ragnil L.
Lh. 1694; mig] (S.).
1800; ragnzl.
Ingebor L. 1800; imbor.
Raguela Lh. 1694.
Ingerd Lh. 1694.
Rambor L. 1800.
Ingrid Ä. 1700; ign.
Segni L. 1800; Sigrin; segre.
Signilla (Signhild)? i ortnamKarl H. 1564; Katerina S. 1493; net Signillaås H. 1699.
Siri L. 1700.
kan.
Kirstenn H. 1629; Kierstin L. Sone S.
Sönne Oh.; Söneva 1777 (Häl1800; Kersti; ke,sti, ke,sta.
phers); Sönni Ä. 1829.
Klara S. 1701.

Justina Lh. 1694.

Lena Lh. 1694; Malena A.
Thörin 1777 (Htilphers).
Lisbeta Lh. 1694; Lisbet; lzspet. Trued, True H. 1770; L. trtja.

Provinsens namn.
De märkligaste av de skiftande former, under vilka Härjedalens namn förekommer, äro följande:
Herrdal 1524
Heriardal 1273
Heireiadal 1372
Herrdallen 1628
Hteriadal 1426
Herredal 1645.
Herjedall 14611
Vid 1600-talets mitt växlar skrivsättet i officiella handlingar
mellan
FIerj e ådalen 1668
Herredalen 1650
Flerrj °dalen 1672,
Herredalarne 1662
Herrjedalarne 1667
varförutom förekommer Häredal 1675. 1688 skrives Härrjoidahlerne, 1696 ock 1708 Härjoådalarne.
Dalarne i stället för Härjoådalarne står ej sällan i 1600ock någon gång i 1700-talets handlingar, liksom det ännu höres
bland allmogen i orten ock i angränsande bygder. Redan 1483
anträffas ordet i denna betydelse2. I överensstämmelse härmed
benämndes härjedalingarna ofta under äldre tid dalamän (dala
men 1483).8
STYFFE upptager från medeltiden även en form Heeradal, obekant
varifrån.
I pärmebrev avtr. i Handlingar rör. Skandinaviens historia
XVII, s. 29: Oppa jamptamot varom wi fornemfde nempde ok kraffde
aff welbornom manne pedher karlsson fogode i iamptaland ok i dom
sktte i =lian jamptaland ok dala . . . Om formens möjligen ännu
tidigare förekomst se not 1 s. 28.
Den angränsande delen av landskapet Dalarne, österdalarne,
kallas uti äldre handlingar ock ännu i allinogsspråket till åtskillnad
Siliesdalarna (Selesdalan, Siljans-dalarne); Västerdalarne även Stora
dalarne (»Elfdalen i Stora Dalarne» 1778).
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Ej ringa huvudbry hava de, som skrivit om denna provins,
gjort sig med tolkningen av dess namn. Isynnerhet hava
JOHANNES UN.ZEIIS (1694) ock G. W. GELLERSTEDT (1833) i sina
latinska gradualavhandlingar ägnat uppmärksamhet åt denna
fråga. De ha båda omfattat den åsikten, att landskapets namn
härleder sig från namnet på dess enligt sagan förste bebyggare
Härjulf.
Andra tydningar av namnet förekomma dessutom. Redan
UN2EIIS anför en åsikt, enligt vilken orten skulle hava uppkallats efter Härjän, men anser detta otroligt, enär denna
lilla å genomflyter endast den sydligaste delen av provinsen
ock tämligen snart faller ut i den vatturika, genom hela landskapet flytande Ljusnan, varföre, om orten skulle fått sitt namn
av en älv, den hällre bort enligt hans förmenande benämnas
Ljusnedalen än Härdalen.
Enligt en annan lika gammal mening, som ännu av ortens
befolkning anföres ock egentligen är den samma som den nyss
nämnda, skulle benämningen Härjedalen vara att härleda från
en gräsart håra (Nardus stricta L.), varför även vissa äldre namnformer kunde tyckas tala. Härjån, av vilken först den omgivande
bygden ock sedan hela provinsen skulle fått namn, har nämligen sin upprinnelse vid en fjällhöjd, Lövhatten, kring vilken,
liksom även utefter ådalen, nämnda grässlag i ymnighet växer.
Detta av befolkningen ännu värderade skogshö skall enligt
UN/EUS hava förr förekommit i en sådan myckenhet, att »inbyggarne därmed kunnat fylla de största lador». be båda
nämnda författarne anse dock även denna härledning ohållbar,
alldenstund det icke kunnat vara någon anledning att uppkalla
orten efter ett gräs, som i lika ymnighet förefinnes mångenstädes i landet.
Den först nämnda tydningen har åtminstone att stödja sig
på ålderns rättl. Enligt denna skall bygden ha blivit benämnd
efter den man, som först bosatt sig härstädes, ock ursprungligen hava hetat Härjulfs-dal (Heriulffs-dal), vilket namn sedan
sammandragits till Herdal eller Härjedalen. Ock från att till
en början hava betecknat endast bygden i Flärjåns dalgång
skulle det senare övergått till benämning på hela landskapet.
1) Den förekommer tidigast i PEDER OLAUSSONS Norriges Bescri ffuelse (tr. 1632), s. 139.
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Denna hittils allmännast omfattade härledning är emellertid, likasåväl som en omedelbar härledning ifrån växtnamnet
håra, av språkliga skäl omöjlig. Landskapsnamnets älsta tillförlitliga former giva ej något som hälst stöd därför. Härjulfs-dal har, så vitt känt är, ingenstädes i de tidigaste urkunderna anträffats (CLAussörts föregivna isländska källa har ej
kunnat närmare påvisas), ock Herdal eller Häredalen, för vilket
ordet håra skulle ligga till grund, förekommer med visshet
först under 1500- ock 1600-talen.1
Vid granskningen av de älsta namnformerna finner man,
att Heriar-dal(r), såsom namnet lyder i gränsbestämmelseurkunden av 1273, måste leda sitt ursprung från ett ord Heriå
eller den ursprungliga benämningen på en å, i vars dalföre
den första bosättningen skall hava skett. Gegitivformen av
detta ord är Heriar, ock denna utgör synbarligen första sammansättningsdelen i provinsens namn. Denna uppfattning är
uttalad av forskare sådana som MIINCE[2 , WERLAUFF3, NOREEN4
m. fl. ock torde få anses såsom den enda rätta.
I enlighet härmed är det redan på 1400-talet förekommande skrivsättet Herjedalen fullt berättigat. Angående de
under 1600-talet ofta förekommande pluralformerna (Härjoå,må ses vad därom är sagt under Härrö, Sveg.
dalarne m.
I Härjedalens älsta pärmebrev av 13725 möter namnet i
en något avvikande, skenbart svårfattlig form Heireiadal. Denna
står emellertid i otvivelaktigt samband med den föregående.
Enligt en språkforskares mening8 måste Heireiadal stå i st. f.
Hereladal (likasom Beim i samma urkund står för sem); ock ordet
innehåller då såsom första led det gamla namnet på Härö (Härrö):
I Sverres saga synes visserligen denna ort en gång omtalad
under benämningen Herdalir (en codex läser Daltr, jfr N. CELSII Dissertatio de Dahlekarlia II, s. 111 — »Dalarne» är, såsom vi redan anmärkt,
en gammal ock ännu någon gång i talspråket brukad benämning på
Härjedalen. Månne den förekom redan nu?). Men tolkningen av detta
ställe är oviss, ock senare säkra namnformer visa på en annan rot.
Histor.-geograph. beskrivelse over kongeri g-et .Norge i middelalderen s. 192.
I Annal. f. nord. oldkynd. 1844-45, s. 186 o. f.
I brev till förf.
Originalet är förvarat i överhogdals kyrka.
Prof. AD. NOREEN i brev till förf.
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plur. Hereyar, gen. Hereyiei. Hurusom detta byanamn är att
härleda ifrån Herjå (Herjeån), ävensom den antagliga orsaken
till att detsamma ingår såsom led i landskapsnamnet, skall
visas vid Härrö bys beskrivning.
Själva rotordet till provinsens namn saknar ännu sin tillfredsställande förklaring.
En forskare i vår ortnamnsetymologi, JOHAN NORDLANDER
(»Norrl. namnstudier» i Antiqv.-akad. månadsblad nr 277-78),
har upptagit den redan av WERLAUFF (Annal. f. n. Oldk. 1844,
187) ifrågasatta härledningen från isl. her eller herr (mängd
eller här), enligt vilken den ursprungliga ock ordagranna betydelsen av Härjedalen skulle bliva: »flera boställen tillsammans
i dalar» (Werlauff) eller »här-dalen» (Nordlander).
I avseende på den förra förklaringen måste anmärkas, att
den förutsätter, att namngivning av orten skett först sedan bosättning på flera håll ägt rum, vilket ej gärna kan antagas,
varjämte en benämning med en innebörd sådan som den angivna måste, om någon, sägas vara »sökt».
Beträffande den senare må förf:s egna ord anföras: »men
vad skulle detta (här-dalen) betyda? Man måste uppsöka
någon mindre ort, som lånat sitt namn till landskapet. Vi
finna också en sådan i byn Härrö i Svegs socken väster om
Ljungan (tryckfel för Ljusnan!) på det ställe, där ån från Lillhärdal utfaller i Ljusnan. Byn skrevs Hear« 1442, Herm
1463. Att tyda detta namn som »folk-ön» lär väl knappast
gå, varför vi här se en sammandragning av ett personnamn,
ex. Hergrimr, Herlaugr, Herjolfr eller något annat med
Her- begynnande namn, då man av t. ex. Her-MU ey fått
Herm, liksom man av Botvida kirkia fått Botkyrka i Södermanland. Efter byn har så Ljusnans biflod fått namn av
Härjeån, därefter bygden däromkring Litla Heriadal 1430, nu
Lillhärdai».
Emot denna sistnämnda förklaring av namnets uppkomst
talar likväl bl. a. den urgamla, redan mot 1200-talets slut upptecknade traditionen, vilken förlägger den första kolonisationen
till det 6 mil västligare belägna Sliaroavellir. Jfr vad som
sägs rörande denna ort (Slyåsen) samt Härrö.

Svegs socken.
Denna Härjedalens folkrikaste socken är av allt att dömma
såsom socken även dess älsta. Uttryckligen angives den såsom sådan år 1403. Den nämnes i de tidigaste till våra dagar
bevarade urkunder rörande detta landskap ock var fordom
såsom nu dess huvudort.
Här var under medeltiden tingsplats, där lagmans- ock
bygdeting höllos, ock ett s. k. allting avhölls även härstädes
i senare hälften av 13:e århundradet för utredning av vissa
gränsförhållanden mellan Sverge ock Norge.
Den märkliga urkund, varigenom detta ting är bekant ock vilken
vi ofta åberopat, är en viktig källa för kännedomen om förhållandena
i åtskilliga orter på den gamla gränsen mellan Sverge ock Norge,
om vilka från denna tid eljest föga eller intet är känt. Genom de
underrättelser, denna urkund lemnar om Härjedalen, de må vid första
påseendet förefalla än så torftiga, är detta landskap med avseende på
kännedomen om dess tidigaste odling, lyckligare lottat än något annat
norrländskt landskap.
Till följd av denna källskrifts betydelse ock svåråtkomlighet meddelas här med översättningar ock noter de stycken, som närmast angå.
Härjedalen.
Vi ha begagnat oss av dels den edition, som med upplysande
kommentarier är meddelad av E. C. WERLAUFF i Annaler for nord.
oldkynd. 1844-1845, dels den som under nr 120 återfinnes i Sveriges
traktater av 0. S. RYDBERG, Sthm 1877. Urkunden, vilken enligt såväl WERLAUFF BOM MuNcHl måste anses hava tillkommit mellan åren
1263 ock 1283, hänföres vanligen till året 1273.
MIINCH förmodar, att drotsen Erling Vidkunnarsön låtit uppteckna
landets gränser på en tid, då dessa till följe av Norges förening med
Sverge lätteligen kunnat komma att falla i glömska.
1 ) Benuerkninger ved grcendsebestemmelsen me/lem Norge og Sverige i anden halvdeel af det trettende aarhundrede, Annal f. nord.

oldkynd. 1846.
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Dokumentet, vars original är tillfinnandes i den Arne-Magneanska
fornskriftsamlingen i Köpenhamn, består enligt MU= av 6 huvuddelar, bland vilka delarna 3-4 utgöras av de vittnesmål, som avgåvos
vid alltinget i Sveg.
Detta var boret ok suoret um
Detta blev vittnat ock besvuret
landamwre ok ramerki mellim Noregs om gräns ock råmärke mellan Norges
konungs rikis ok Svia konungs i ock Sverges konungars riken i Sveg
Sueigi i Heriardale a alPingi.
i Härjedalen på alltinget.
Bar Loden' i Alrarka311du 2, Pall
Vittnen voro : Loden i Alrari Löy ok Simon i By 3, Eiriker källa, Pall (Pål) i Löy (?) ock Simon i
Lafuorerson, Byar or Arnafloa 4 ok Byn, Erik Lafuorerson (Lavardsson ?),
Gudmundr bonde ok balf , tylft bonda Byar (Ejnar?) från Arnafio ock Gudor Afra dalen= 5, Hafuer i Straumi. mund bonde ock säx bönderfrånAfraOk kuazst Loden bonde muna, Da dalen (övre dalen?), Hafuer (Havar?)
er han fotfor petta ranaerki, at pa i Ström. Loden bonde sade sig minkunni enge mar pater noster i nas, att då han gående (med gång)
Straumi 6.
uppmätte detta råmärke, då kunde
ingen man i Ström Pater master.
Eller Lobinn.
Sannolikt åkålla (nyare Ulvkalla) by i Sveg.
Byn i Sveg.
ödesböle i Sveg 10 km. ö. från Glissjöbärg vid Ljusnan; nu
Annfio. I stället för Byar läser WERLAUF kr förslagsvis Einar. Ejnar
eller Enar förekommer också i gamla sägner ock ortnamn i denna trakt.
Jfr EnershOjen i Härrö, Enarstjärn i Lillhärdal.
Rydberg anf. arb. läser: CEfra dalenom. Man torde vid denna
ortbenämning kunna tänka på de gamla nybyggena i Ljusne-, Ljung-,
Mittå- ock Gröndalen m. fl. tidigt bebodda dalgångar i övre Härjedalen,
vilka länge med ett gemensamt namn kallats Ovva-skojen.
Pater noster (Fader vår) utgjorde tillika med Credo in Deum
(Trons artiklar) ock Ave Maria (»Var hälsad, Maria», en bland katolikerna vanlig bön till Jesu moder) huvudsumman av de första kristna
nordboarnes religionskunskap, vilken de såsom nyomvända inhämtade av
sina lärare. Dessa stycken skulle envar, som kommit till förståndets
fulla bruk, åtminstone från sitt 7:e år känna, ock faddrarna voro förpliktade att lära sina gudbarn desamma. Hade man ej kunskap i
dessa huvudstycken, var det liktydigt med att man ej undfått dop ock
kristendom.
Då man känner, att den kristna läran ej var, åtminstone allmänt,
antagen i Småland i de första årtiondena ock i Järnbäraland (Dalarna)
i de sista årtiondena av 12:e århundradet, är det ej osannolikt, att den
i det nordligaste Jämtland ej vunnit insteg förr än under 13:e århundradet,
om den också tidigare fattat fot i detta landskaps mera bebodda delar.
Se därom M. NORDSTRÖM, Jenztlands kyrkliga ställning s. 10 f.
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Sua bar pordr i Trosavik l vitni
ok XII ellimenn med honum, at
Noregs menu bygdu fyrstunni Hedardal, med peim atburd, at ma& het
Heriulfuer hornbrioter, hann var
merkistna5r Halfdanar konungs snarta. Han yard firir konungs reidi ok
flydi auster i Sviariki tu l Anundar
konungs. Var Ixtr vel med honum
tekin, en po missfa311 honum sua at
han lagdezst med frenkono konungs
peirri, er Helga het, ok flydi after
vester i Noregs kongs riki i dall
kan, er pa var alaudr, er nu er kalladr Heriardall. Pa settuzst par
(kan) Ha31ga ok bygd gerdu, par
sum nu heita Sliarosvellir 2. Peirra
son var Hakon valr, hans son Frode,
hans son Herlaugr homstigi, hans
son Porer drogs, hans son Porbiorn
makarkalfuer, hans son Porbiorn
gamle, son hans Dager, hans son
Lioter, er fy-rst let gera kirkiu i
Heriardal, hans son Porallde, hans son
Rafn, hans (son) Eilifuer txppimaär,
hans son Biorn, hans son pordr,
hans son Hafporer, hans son Asulfuer.
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Sådant vittnesbörd bar Tord i
Trosavik ock 12 gamle män med honom, att norske män först bebyggde
Härjedalen, med det tillägg, att mannen hette Härjulv hornbrytaren. Han
var konung Halvdan den svartes
märkesman. Han föll i konungens
onåd ock flydde österut till Sverge
till konung Anund. Hos honom var
han väl upptagen. Men där begick
han den förseelsen att hava umgänge
med konungens fränka, som hette
Helga, •ock flydde därefter västerut
till den norske konungens rike, till
en dal som då var öde, men nu
kallas Herjardal. Där nedsatte han
sig med Helga ock gjorde bygd på
ett ställe, som nu heter Sliarosvellir.
Deras son var Hakon Valr, hans son
Frode, hans son Herlaug Hornstige,
hans son Tor Droge, hans son Torbjörn Makarkalv, hans son Torbjörn
gamle, hans son Dag, hans son Ljot,
som först lät bygga kyrka i Herjardal, hans son Toralde, hans son
Rafn, hans son Eilif Teppimau,
hans son Björn, hans son Tord,
hans son Havtor, hans son Asulv.

Trosavik eller Trasavik, bekant såsom tingsställe under äldre
tid, har legat i östra ändan av Hedevikens by i Hede socken. Det är
numer endast känt till namnet ock läget.
Denna hittils (1898, då denna avhandling skrevs) till sitt läge
ej med visshet kända ort var utan allt tvivel belägen vid den i Härjån
uttnynnande Slyån i Lillhärdals socken, vilket också dess namn Sliarosvellir d. ä. »Slyåmynningsvallarna» anger. MUNCH, som icke varit i tillfälle att på ort ock ställe göra sina efterforskningar härom ock återfinna densamma, yttrar (Histor.-geogr. beskriv. over Norge i middelalderen, e. 92): »Det forste sted, der i Herjedalen opprycldedes av
Herjolf Hornbrjot, skal have vret Sljarosvellir, hvis beliggenhed hidtil
Tar nyis; det maa have sit navn efter en elv Slja, der nu maaske vilde
hede Sle-Aa eller Sla-Aa og af indfödde paa stedet maaske kunde paavises».
Förmodligen på grund av namnens ljudlikhet har kaptenen GERH.
MUNTHE på sin berömda karta över Norge vid nyare tidens början föranletts att oriktigt förklara Sliarosvellir liktydigt med Ålvros.
Sv. land" XIX. 2.
3
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För allmänna ärenden var vid Svegs prästgård på 1620talet uppfört det s. k. Härrhuset, vari lagmännen ock sedermera
guvernörerna (landshövdingarna) bodde under sina ämbetsbesök i orten. Denna byggnad, vilken en tid framåt underhölls på hela provinsens bekostnad, var — såsom man av den
tidens enkla förhållanden kan förstå — tämligen anspråkslös. I
en synehandling uppgives den 153/4 alnar lång, 13 alnar bred
med tak av näver ock takved. Väggarna voro omålade så utsom invändigt. I storstuggu stodo ett par långbord med tillhörande s. k. wännstoiar (vänd-stolar), en för vart bord. Kring
väggarna gingo bänkar av syllvirke. Tre små fönster voro
anbragta på östra ock tre på södra väggen. Ett stort slaglås
för dörren. Den enda egentliga lyxen synes hava utgjorts av
»tre stora tavlor». I övre våningen var nattstuga med 2 sängar
med »gemene cardiner uthan kanthar upkring». Det tillhörande
köket var 51/2 aln långt, 6 alnar brett ock hade ett litet fönster. Darovanpå var en liten nattstukammar med ett fönster.
Fönstren tillhörde förmodligen icke byggnaden i dess ursprungliga skick, utan hade tillkommit sedermera. Först i se- _
nare hälften av 1600-talet synas sådana hava kommit i bruk i
Härjedalen.
Efter Härjedalens återförening med Sverge 1645 stämde
guvernören eller landshövdingen »gemene allmogen af Herredalarne» till allmänna landsting eller landsmöten på.
denna plats, varvid tingen höllos än å gästgivaregården Nilsvallen, än i Svegs prästgård eller det ovan nämnda Härrhuset.
Endast en gång (1761) synes landsting hava blivit hållet i Hede.
Sannolikt har Sveg varit första boplatsen i Härjedalen för
präst ock först erhållit kyrka, den av Ljot Dagsson byggda.
Det vanliga antagandet, att denna blivit uppförd i Lillhärdal
såsom den tidigast befolkade orten, torde av flera skäl böra
uppgivas. Så synes Sveg vara det Herradals prestageldh, som
avses i ärkebiskop Olofs i Nidaros skrivelse år 1466 till »bönder oc meniga allmoga j Hodal» angående deras begäran om
»prxstelige emboethe» vid det nybyggda kapellet på sistnämnda.
plats.
Säkerligen var det ifrån Sveg som detta »ämbete» bereddes
dem, varföre ock övre Hogdal framgent ock intill vår tid såsom
annex hört till Svegs pastorat.
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I provinsens älsta pärmebrev (av 1372, återgivet under
Överhogdal) säges också, att Anbiorner prester i Heireiadal
var nera
närvarande) i Sueig ock bekräftade den köpslagan,
som i brevet förmäles. Tvivelsutan var prästen Anbioruer
hemma i Sveg ock uppsöktes där av de köpslående hogdalsmännen, Olof Staksteng ock Asbiorn. Hade Anbiorn varit
boende i Lillhärdal, skulle de säkerligen där uppsökt honom
ock brevet daterats från denna ort.
Att kyrka tidigare byggts i Sveg än i Lillhärdal, torde ock
få anses framgå av den omständigheten, att den förra platsen
långt förr finnes omnämnd såsom eget gäll. Redan 1426 omtalas
en Härr Jon såsom kirkio herra.1 Äger en under Ljungdalen
anförd sägen värklighetens grund, så ligger däri ett stöd tör
att Sveg hade kyrka före digerdödens dagar.
Hurusom odlingens brännpunkter tidigt nog måste antagas
hava flyttats över från Härjåns övre dalgång till stränderna
av Ljusnan, varest sålunda även de kyrkliga intressenas första
medelpunkt måste vara att söka, skall vidare visas under
EUUTti ock Lillhärdal.
När den älsta kyrkan blev byggd, vet man icke. Säkerligen skedde det, så snart kristendomen begynt rotfästa sig i
denna landsdel. HOLPHERS med sin tids jämförelsevis bristfälliga kännedom om äldre förhållanden uppger, att den »skall
vara först uppbyggd i Härr Anunds tid i början av 1500-talet».
Av vad här förut sagts framgår, att hon måste hava uppförts
flera århundraden tidigare.
Utgående från det ovan gjorda antagandet, att det var på
denna plats som »Lioter fyrst let gera kirkiu i Heriardall»,
blir man dock istånd att någorlunda bestämma tiden för den
första kyrkans byggande härstädes.
Från Herjulfr, som kan antagas hava bosatt sig i Härjedalen vid 840, räknas enligt Tords i Trosavik stamtavla fämton
släktled. På vart ock ett av dessa torde falla en medelålder
av omkring trättio år, vilket i då rådande oroliga tider ej
må anses osannolikt. Då Ljot var ättling i åttonde ledet ock
efter denna beräkning levde i slutet av 11:e århundradet,
skulle alltså Härjedalens första kyrka hava tillkommit vid
1) Orig.-pärmebrev i förts ägo.
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denna tid eller icke så långt efter Hälsinglands kristnande
genom Stenphi, förmodligen densamme som sägnernas Helige
Staffan, vilken utförde sitt missionsvärk efter mitten av samma
århundrade.1
Angående det första kyrkobygget leva ännu på folkets
läppar åtskilliga sägner, vilka även de genom sin ålderdomlighet tyda på att bygget företogs på en tid, då kristendomen
ännu hade att kämpa med hedendomens makt. Den senare
representeras i sägnen av den onda ande, som raserade den
lagda kyrkogrunden, eller de »jättar», som mot det sig i höjden
resande tämplet slungade väldiga stenar (se under »Ulvkällan»).
Dessa sägner må därföre här anföras.
På den s. k. Storön i älven utanför Svegs kyrkoplats skall
man hava utsett plats för ock påbegynt det första tämplet.
Det är tydligt, att man valde denna plats dels för det vackra
läget, dels ock för att få »kyrkan mitt i byn» d. v. s. i detta
fall mitt emellan de mäst betydande nybyggena Härrö ock
Byn, varjämte i grannskapet därav lågo nybyggena Äggen ock
Alrarkx11du (Ulvkällan). UNmus 2 omtalar (1694), att på hans
tid syntes lemningarna därav i form av stora i ordning lagda
stenar ock i mitten en då nästan hoprasad kammare (cellula),
ock ännu i dag tror man sig kunna utpeka dessa grundmurar.
En sägen härom, anförd redan av UNIEUS, är, att allt vad som
uppbygdes under dagen, nattetid nedrasade, utan att man var
i stånd utröna, vad för ett slags väsende det var som där så
grasserade. Utledsna härpå beslöto de byggande att utse ny
tomtplats inne på fastlandet.
I denna avsikt betslade man en ung fåle, med vilken ingen
förut kört, ock spände honom för ett kördon, varpå en timmerstock lades. Fålen fick gå, vart han ville, ock där han stannade, skulle kyrkan byggas. Han stannade på den plats, där
kyrkan sedan dess stått.
Jfr WIDMARK, Beskrzfning blver provinsen Helsingland 1,
s. 61 samt H. HJÄRNE, Helsingelif under helsingelag, lips. 1893,
s. 11. MuNcH (Det n. folks hist. I: 2, s. 720 not.) kommer, såsom förf.
under korr.-läsningen funnit, genom en liknande beräkning till ungefär
samma resultat rörande tiden för Härjedalens kristnande.
JOHANNES OLAI UNEUS, Dissertatio de Herdalia (akad. avh.), Upsala
1694, p. 14. UN/EIIS var prästson från Sveg ock kände väl till de förhållanden, om vilka han skriver.
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Enligt en annan sägen var det en oxe som i enahanda
avsikt spändes för ett kördon, varpå man lagt en sten. Oxen
stannade där, varest kyrkan nu är byggd. »Mulbandet», en
ring av järn ock vidjor, som gick omkring oxens nos ock vari
tömmarna voro fästa, lärer länge hava förvarats såsom ett
minne av händelsen.
Vid tiden för det första kyrkobygget skola i Sveg varit
endast 16 bönder, som däri deltagit.
I sin beskrivning över detta landskap uppger Ht5LPHERS
(s. 21), att kyrkan »blev år 1563 den 3 juli vid hälsingarnes
infall avbränd med all sin prydnad». Denna efter honom upprepade ock för sann tagna uppgift saknar dock så till vida
grund, att det icke var hälsingar som brände kyrkan, utan
denna antändes genom åskeld.
Uti Palmsköldska saml. finnes en anteckning härom så
lydande: »Swegs Kyrckia uti Flerredahlen åhr 1563 om Sommaren dagen näst efter visitationis Mari2e genom ljungeld aff
himmelen hasteligen upbränd med all kyrekioskrud såsom
klockor, glaas, Böcker, messkläder, kalkar och annan Kyrckionnes tillhörighet, så det stod quart [intet] utan allenast
blåtta muren».
RHYZELIUS1 anför samma tilldragelse ock tillägger, att
socknemännen klagade däröver i en skrift till konung Erik,
vilken skrivelse han uppger finnas i »Kansliarkivet» (Riksarkivet).
Ombyggd ock flera gånger reparerad, lemnade den äldre
kyrkan 1845 rum för den nuvarande vackra korskyrkan, vilken
färdigbyggdes ock invigdes år 1847.

I kyrkans närhet utpekas av sägnen ett minne från häxprocessernas tid. Det är den s. k. Trollkäringloken, en liten
sänka på heden norr om kyrkan invid nuvarande gården
Lillmon. Där skola trä,nne »trollpackor» hava gått till döden.
En av dem bedyrade i det sista sin oskuld ock sade, att till
bevis därpå skulle ingen skog växa på den plats, där de
Brontolog-ia theologico-historica. Thet är en enfaldig lära
om åske-dunder etc. (1721), s. 67.
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avlivades. Folktron vill se en uppfyllelse av hännes spådom
däri, att ingen planta från den närstående skogen kunnat
fästa sig där.
I en länsmansrapport från orten av år 1791 (i Palmsköldska
saml.) finnes samma sägen med den upplysningen, att de avrättade varit »en gammal hustru med tvänne döttrar», även
de gifta.
Minnesmärken från krigstider finnas likaledes i kyrkans
grannskap. På heden nordväst om hänne synas tydliga spår
av en skans, plogformad ock med skottlinje emot älven. Den
skall senast hava varit i krigsdugligt skick åren 1710-1718,
då en större bevakningsstyrka, bestående av Livkompaniet ock
Ockelbo kompani av Hälsinge regemente, var förlagd hit till
orten.
Strax norr om kyrkan visas ännu en plats i skogen utmärkt av några i ordning liggande stenar. Om denna plats,
som skall vara en avrättsplats, är den sägnen gängse, att den
ene av de två där begravna missdådarne varit en officer vid
namn David. Under en krigsorolighet kom denne officer till
Äggens by ock begärde, att en av bönderna skulle skjutsa
honom vidare'. Det var mitt under våranden, ock bonden,
sona hette Svart Svän, hade nyss kommit hem från en körsla
med hästen uttröttad, varföre han nekade att skjutsa. Då
drog officeren i vredesmod sin värja ock stack ijäl bonden, där
han stod i stalldörren. Därpå gick han till en annan med
samma begäran. När även denne vägrade honom häst, drog
han på nytt värjan. Men denne bonden, som hette Hans Syl,
var en stor ock stark karl ock hade själv varit knekt. Han
grep efter en hagstör sägande: »Har du vapen, så har jag ock»,
ock avväljde den stöt, som måttades åt honom, samt fängslade
officeren, som för sitt illdåd dömdes till döden ock avrättades
på ovan nämnda plats.
1) Av gammalt letnnades fri »skjutsfärd» åt dem, som reste i kronans
ärenden, ock åt »landsens betieute». Men då på grund därav många
oberättigade understått sig att taga hästar ock annan fri »fordenskap»
på sina resor genom landet, vart det vid landstinget i Sveg 1652 stadgat,
att utan landshövdingens egenhändiga pass ingen vidare skulle få åtnjuta skjutsfrihet.
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Tiden för denna händelse kan hafva varit 1657 års fredsbrott. I Svegs tingslags protokoll för år 1696 omnämnes en
bonde Erick Hansson Syhl i Eggia, vilken förmodligen var
Hans Syls son.
På det söder om Ljusnan snett emot kyrkan belägna Fläcksbärgets topp har under gångna tider en »vette» eller vårdkas
varit rest. Annu på 1840-talet kvarstod den, men blev vid den
tiden genom okynne avbränd.
Ungefår 2 mil norrut från Sveg på kölen mot Jämtland
ligger ett fäboställe Stenbubärget. Det skall hava sitt namn
av en grotta i bärget, vilken har utseende av en murad kammare eller bod. Där skola flyktingar hava bott under ofredstid.
Kol ock bränder hava även i senare tid setts där såsom minne
av att den varit bebodd.

I Fläcksbärgets östra sluttning synas spår av odling. Där
upptogos mot slutet av förra århundradet några små åkrar, på
vilka, enligt ännu befintliga skriftliga anteckningar, potatis
försöksvis utplanterades. För den 17 sept. 1785 är sålunda antecknat (av expeditionsbefallningsmannen P. D. ÅSLUND): »togo
vi upp poteterne i Fläcksbärget, fingo med prest[gå]rds 2 och
en half fj. hvar».

Socknens namn möter första gången 1273 i urkunden
rörande det förut omförmälda alltinget. Det skrives då Sueig.
I Härjedalens älsta pärmebrev av år 1372, förvarat i Överhogdals kyrka, förekommer även denna orts namn, skrivet
Sweigh. 1403 nämnes Sueig för första gången såsom socken,
vilket ej utesluter, att det varit detta långt därförut. Senare
namnformer äro Suegh 1426, Sueigh 14611, Sveg 1463, Sueig
8. å., Sweegh 1532, Swligh 1564, Suej 1573, Swig 1592, Sueij
1628, Sueg 1628.
1) »Herr Torsten kirkiuprester i Sueigh» underskriver det året en
handling rörande gränslinjen mellan Toraldeluth ock Vemenäs.
i Vemdalens kyrka.
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Namnet är sannolikt besläktat med is!. suegia böja, kröka,
ock har föranletts av den starka krökning, älven gör utanför
den gamla, ännu varande kyrkoplatsen.1 HULPHERS anför i avseende på dess härledning, att det »torde likast kunna hänledas
av sweit, som i det gamla språket betyder härad ock landskap.
Socknen har ock fordom blivit kallad Sweig eller Sweit». Varifrån han hämtat den senare namnformen, är emellertid obekant.
I äldre urkunder har den ej kunnat återfinnas.
Till Svegs socken hörde en tid under det dansk-norska väldet
även Särna med Idre ock Hedens byalag i Österdalarne, vilket
område dock genom det bekanta fredliga erövringståget av kaplanen i Älvdalen DANIEL BIISCHOVIIIS år 1644 fråntogs danskarna
ock efter Brömsebrofreden lades till Dalarne, dit det av naturen
hörer.
Nybyggarne i Fogelsjö ock Tannsjö finnbyar under Mora
ock Orsa socknar i Dalarne hörde, ehuru blott i kyrkligt avseende, ävenledes till Sveg under någon del av 1700-talet ock
förra hälften av 1800-talet. På grund av Kongl. brevet av 13/12
1855 skedde överflyttning följande år till Los pastorat, vilket
bildades år 1845. Fogelsjöfinnarna voro ock, såsom ses under
Lillhärdal, en tid därstädes kyrkoskrivna.
I avseende på socknens äldre kyrkliga förhållanden må
nämnas, att den i älsta tid skall hava varit kanikegäll under
Nidaros ärkebiskopsstol, vilken den allt framgent tillhörde intill
skilsmässan från Norge 1645.

Byar äro: Byn, Byheden, Bynoret, Bysiksjön, Byvallen,
Duvbärg, Glissjöbärg, Härrö, Knätten, Mosätt, Nilsvallen, Hemmet, Risbrunn, Ulvkällan, Ytterbärg, Äggen, Överbärg.
I 1564 års tionderegister upptages en lägenhet Arneftoo
med en åbo Torgul Gunnarsson. Denna lägenhet är sedan lång
tid tillbaka ödesböle. Men av sägnen utpekas den såsom en av
1) Av samma anledning uppkomna ortnamn äro exempelvis Arboga
(= »å-kroken») samt Jookmook (Jokko-Mokke), som enl. QVIGSTAD Sv.
Landsm. VI. 3, s. 12, not. 3 betyder »elve-krog». I avseende på själva
ordets bruk må erinras, att arkiatern URBAN HJÄRNE år 1685 skriver:
»en liten sveg eller bukt». 1 allmogemål betyder avog ett böjligt spö.
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odlingens utgångspunkter i Svegsbygden, ock den må därföre
här ej förbigås. Dess höga ålder intygas därav, att vid alltinget i Sveg 1273 företrädde såsom gränsvittne även »Eyar or
Arnaflo». Den benämnes nu Annfio ock är ett större slåttesänge invid Ljusnan vid vägen till Härrö, 10 km. sydöstut från
Glissjöbärg. En mycket ålderdomlig stuga finnes ännu därstädes.
Av först angivna namnform föranledes man till antagandet,
att stället, som ligger vid en »flo» eller bredare utvidgning av
Ljusnan, uppkallats efter en Arne.
En av de första nybyggarne i Sveg lever i folkminnet under
namnet Annfiogubben eller Annfioman (anfkomay) ock bodde
på denna plats. »Annfloman» hade myrjärnsbläster strax norr
om nuvarande Glissjöbärg vid Tandån, där fordomdags vägen
inåt Jämtland gick över vid det s. k. Jämtvadet (Jamtvae).
Stora slaggvarp utmärka ännu platsen. Vid något tillfälle hade
han spillt korn på bärget, ock då han varsnade, att det ej frös
där, under det att det frusit i Annflo, flyttade en av sönerna
dit. När där var röjt så pass, att det började glise eller synas
på bärget, fick nyodlingen namnet Glisebäzg eller Glissebärg,
såsom det under äldre tid ibland skrives ock ännu uttalas i
folkmålet. Andra förtälja, att gubben skall hava följt med
sonen till stället, sedan där odlats något, varvid sonen yttrat:
»Du ser, dä börje glise på bärjä». Denne förste nybyggaren i
Glisebärg skall hava bott på Tanclftgärdet. Han säges hava
drunknat i Gråforsen i Veman. Hustrun vågade icke färdas med
i den klena farkosten, men han gav sig utföre sägande: »Jä skä
åkä, så dä skä spörjäs mann ättä mann», ock så skedde.
Vid Linsällsjön skall Annfloman, som enligt en här upptecknad sägen hetat Nils, tidtals hava vistats för fiske ock fågelfångst. En täkt kallas ännu efter honom Nilsvallen (Nilsvejn).
Där hade han en fiskarbod ock fiskkällare.
Annflon övergavs snart helt ock hållet, emedan där var så
»frostnämt», ock utflyttning skedde till Mosätt. En kulle i Annflo,
på vilken säden längst plägade hålla stånd emot frosten, säges
av denna anledning varit kallad Gullhögen.
Vid norra älvstranden strax nedom Svegs kyrka är en liten
holme, som sägnen förknippar med Annflo. Holmen omnämnes
redan av Ikvous 1694. Vi anföra (i övers.) hans ord därom:
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»Jag har ansett mig böra omnämna den, emedan många trovärdiga män med en mun försäkrat, att den hitförts annorstädes ifrån. Ty en gång i vårtiden, då en stor massa is trängt
sig på holmen ock en häftig flod ökat tryckets våldsamhet, lösrycktes den ock stannade ej förr, än den förts av floden två mil
utföre. Därföre har också holmen av sin förra plats, som hette
Anflod, namnet Anflodtufwan ock står nu ymnigt beväxt med
blommor ock gräs».'
Vid Annflo var fordom färjställe för en väg, som från
Dalarne över Lillhärdal ock Sveg ledde upp till Jämtland. Det
underhölls av Svegs socken, men är nu sedan lång tid tillbaka
övergivet.

Byn är, såsom själva namnet ger vid handen, en i förhållande till sin omgivning tidigt odlad bygd. Också nämnes den
uti den älsta Härjedalen rörande urkunden angående gränsregleringen vid alltinget i Sveg 1273, då »Simon i By» var
tillstädes ock vittnade. Sedermera kommer byns namn i kända
skriftliga handlingar till synes först 1463, då »By i Sweigher
sokn» finnes omnämnd. 1564 funnos i Bynn (inbegripet Vallen)
19 skattebönder. Dessa bönder voro:
i Bynn:
i Wallen:
Oloff halualsson
jonn biörsson
Per halualsson
anders gunmund[sson]
biörn olsson
Rollf persson
Clemett olsson
lonn perssonn
oloff Erssonn
karin uidua [änka]
per biörnssonn
Oloff Olsson
sij man jonsson
Tideman
Per Olssonn
Oloff skreddare.
Jöns olssonn
nils halualsson
Erk clåuesson
Före skattejämkningen (värkställd i samband med den 1861
den 2 juni av Kong]. Maj:t fastställda avvittringen för denna
provins) innefattades under benämningen Byn eller Vallarne
1) Una3us anf. avh. s. 14.
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samtliga de hemmansnummer, vilka nu äro fördelade på byarna
Byn, Byheden, Bynoret, Bysiksjön, Byvallen ock Nilsvallen.
Gårdar:
Sjöars, älsta gården i denna trakt, säges det. Redan av
de första åboarne odlades på två håll, dels här, dels vid
Siksjön — därav gårdsnamnet. Åbonamn »Ola mä Sjön»
eller »Sjöar-Ola».
En sägen är att den, som som först byggde här, hetat Sjuggul ock bebott ett nu öde ställe strax norr om byn vid vägen
till Sundsätt, benämt Sjuggulsslätte, varest lemningar efter
gårdstomt, åkrar m. m. ännu ses. Denne Sjuggul skall med en
tam älg en julmorgon hava kört ner till Färila kyrka, men vid
framkomsten vattnat sin raska springare med för kallt vatten,
så att han dog.
Halvar-Ers.
Lusats (Lucias).
ROS (Rolfs). En utgård i Duvbärg (av nr 4), som förut
hörde hit, bär samma namn.
Åkers.
Nils'. Nr 1 Siksjön har hört hit.

Byheden var att börja med en odling på heden eller slättlandet söder om Byn, varav namnet.
Gårdar:
Halvars.
Höra i dan.
Bynoret, förut ock ännu i dagligt tal vanligen benämnt
Norvallen, utgöres av en hemmanslägenhet invid noret mellan
Vallsjön ock Ljusnan. Därav namnet.

Bysiksjön eller Siksjön, såsom byns namn älst ock allmännast heter, var ursprungligen utgårdar frän Byn, belägna
vid den tidigt bekanta Siksjön. Denna sjö finnes omnämnd i
1273 års gränstraktat, vari det talas om Sikr ock Siks-os, ock
i Hälsingelagens tingmålabalk XV omförmäles Siksioda, vilket
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ej kan vara annat än nyss nämnda sjö. Den angives såsom
en av märkespunkterna på den gamla gränsen mellan det
svenska ock norska området. De gamla i trakten veta också
ännu att utvisa den forna råskillnaden.
I sjön skall fordörndags hava varit ett gott sikfiske, som
givit densamma dess namn. Fisket gav i förra tider mer än en
gång anledning till tvister mellan byamännen ock Älvros åboar,
vilkas mark gränsade till samma vatten. Nu finnes emellertid
ingen sik mer i sjön. Sägnen om dess försvinnande är följande.
Långt tillbaka i tiden blevo några tjuvar eller »skojare»
gripna här ock i brist på bojor förda ut till en liten holme i
sjön, nu kallad Tjyv-öjja, för att förvaras där, till dess kronans
betjänte hunne ankomma. En av fångarna gav sig ut i sjön,
simmande mot land, ock skall då hava yttrat: »Kommer jag
över med livet, ska sik inte finnas här mera». Så skedde, ock
sedan dess är siken försvunnen.
Gårdar:
Nils'.
sjöars.
Tömmös', utflyttning från nr 1 Byvallen.

Byvallen hade, såsom ovan nämnts, bynatur redan 1564,
då det skrives Wallen. Som namnet antyder, har det börjat såsom
fäbodevall under Byn. De i förenämnda års tionderegister här
upptagna 8 skattegivande åboarne äro anförda under Byn (s. 42).
I dagligt tal nämnes byn: est å vollja.
Gårdar:
Tömmös' (Tomas').
Kröstoförs.
Larses.
Knös'.
Gården skall hava namn efter en åbo Knös, vilken såsom
soldat, var ute i kriget i Pommern under Karl XI:s tid. Bland
de många utskrivne var han enligt sägnen en av de tre, som
överlevde ock vände åter. De båda andra voro Ola från Andersgården i Sunnanå samt Jon Jonsson, kallad Sjöman, från Linsäll. Namnet »Knös» berättas han hava fått, när han en gång
slogs med en hop fiender. Sedan han slagit sönder sina vapen,
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tog han till trästycken, men då knöste han dem. Kungen, som
stod i närheten ock såg hans bedrift, fiente ock sade: »Hädanefter skall du heta Knös», ock därefter fick han så heta ock
gården med honom.1
Till ett bärg, nu kallat Storsvebärje, på Olingdals område
i Lillhärdal på västra sidan om sjön Amsen, kom en finne från
Fogelsjötrakten. Han bar med sig en tunna råg ock matsäck,
på vilken han levde, medan han fällde ock brände så mycket
skog i bärgsluttningen, att han på svedjan sådde ut all rågen.
Han byggde sig också ett härbärge där, tröskade rågen på platsen
ock förvarade den i härbärget. Emellertid märkte han, att råg
stals ifrån honom, ock kom också en dag över tjuven, en gammal
för finnen känd gubbe från Knösgården på Vallarne. Gubben
höll just på med att taga på sig den tunga rågsäcken, han stulit,
då finnen kom. Storligen förskräckt blev han ock. Men finnen
gick godmodigt fram till honom ock sade: »Stackars gammel
Knös! Du orkar då inte mycke bära häller», ock jälpte honom
så på med bördan, men tillade varnande: »Kom inte hit flera
gånger, för då river han ijäl dig, björn» (finnarna förmenades
kunna »stämma björn» på sina vedersakare).
langa.
Tjels (Kjells).

Härunder lyder en gammal vall vålm, nu obebodd. Långt
tillbaka var där en åbo, en annan vid Sundsätt. De fiskade
tillsammans i Braxtjärnen vid Ytterbärg. En gång, säges det,
fingo de en stor braxen, om vilken de blevo oense. Den ene
av gubbarna skuffade den andre i tjärnen. Sedan dess har ingen
1) Knese = no. knuse underkuva, slå under sig. Dessa ovan
nämnda soldater kunna vara bland de Herredals knektar, utkommenderade
antagligen för det s. k. bremiska kriget, om vilka härredagsrnannen
Olof Eriksson i Sweg sokn å allmogens vägnar enträget supplicerade
hos regeringen, att de måtte hemförlovas för att taga hand om sina
utarmade hustrur ock barn ock förfallna hemman; vilken framställning föranledde en Krigskollegiets skrivelse till riksmarskalken greve
Karl Gustaf Wrangel att med första öppenvatten påföljande vår skicka
hem bemälde knektar, som lågo »i Demin eller andre Pommerska garnizoner» (Kongl. Krigskollegii resolution 28 sept. 1668). Demmin är en stad
i preussiska regeringsområdet Stettin, Vor-Pommern. Under 30-åriga kriget
stred° svenskarna ock de käjserliga ofta om denna plats. 1648-1720
var den svensk besittning.
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braxen varit till finnandes där. HOLPHERS anför' efter en gammal
sägen, att braxen för 60 år tillbaka mycket blivit fångad i Solnaälven vid Ytterbärgs-byn, men allt sedan icke funnits. UN.EIIS
uppger, att denna fisksort, eljest ej förefintlig i Härjedalen, på
hans tid (1694) fångades i »Sunsättsjön», varmed tydligen åsyftas Braxentjärnen. TIINELD i sin geografi (1749) omnämner
likaledes, tydligen efter föregående sagesman, att braxen fångas
i »Sundsättsjön».
sö i lanne; ligger vid sjön.
Salmens (Salomons).
sö i — utflyttning från föreg. nr.

Duvbärg lärer som by ej gå längre tillbaka än till 1500talet. I 1564 års tionderegister finnes den ej omnämnd. Men
från fäjderna i början av 1600-talet leva här sägner, som visa,
att Duvbärg då var odlad bygd. 1699 skrives det Duberg.
Byn skall hava erhållit namn därav, att duvor — här i orten eljest
högst ovanliga — skulle hava häckat i bärget, på vars sluttning
byn är belägen.
Gårdar:
Anders'.
Opp i bärjan (förut Bäf, Bärtils).
Opp i gåka.
Nob' i gan eller Norrgån;
av nr 4: Ref (Rolfs).
Jäka (Gärdet).
ut i mora.
Från krigets dagar förtäljes den sägnen, att byboarne en
gång flytt undan fienden ock gömt sig på andra sidan av den
höga bärgshammaren norr om byn. Ännu i våra dagar har
man där sett fällda träd med stora järnsinkor uti, vari kreaturen
bundits. Om nosarna skola djuren haft mulband, för att de ej
skulle böla ock därigenom ditleda fienderna. Dessa kommo på
sommaren ock sägas hava varit hogdalingar. Från Sveg drogo
de söderut till Lillhärdal. Men då deras anförare där blev
ijälskjuten vid bron över Hån, flydde de hals över huvud tillbaka.
Beskrifn. öfver Härj. s. 30.
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Härdölarne gåvo sig då ut för att i de andra bygderna
kunngöra segern, ock kommo därvid även till Duvbärg. Där
stod säden oskuren på åkrarna, ehuru mogen, varföre de började
bärga den, i tro att byfolket gått under genom fiendehand.
Duvbärgsboarne hade också varit ute för att kunskapa efter
fienden ock därvid märkt, att det var skördefolk nere i byn. Nu
funno de till sin glädje, att det var härdölar.
Tydligt nog är denna händelse att hänföra till det fientliga,
infall, som hälsingar gjorde i Härjedalen omkring 1630 (se
sägner anförda under Glöte m. fl.). Plundringståget skall hava
sträckt sig över Vemdalen upp till Hede. Det synes, som om det
misslyckade strövtåget till Lillhärdal företagits vid återfärden.

Glissjöbärg, såsom byns namn nu vanligen skrives, benämnes i 1564 års tiondelängd Glijsbergh. 1677 skrevs Glisberge ock 1698 Glissisberg. I ett uti Dipl. norveg. (XIV: 80)
intaget brev av år 1460, daterat i Sveg, nämnes en ort Clegidbergh, som tyckes hava legat i Sveg. Huru vida denna ort är
densamma som Glijsbergh, är ej säkert; men en viss namnlikhet talar därför.
I denna bys namn ville den namnkunnige hälsingeprosten
BROMAN et 1750) finna en erinran om det gamla Mysisvall,
varmed han såsom trogen lärjunge till OLOF RUDBECK avsåg det
i den grekiska gudasagan omtalade elyseum eller »de lycksaliges öar».
En hans landsman ock samtida prof. DANIEL DJURBERG delade samma åsikt ock yttrar sig med anledning av »en ung
students» (sannolikt thrzuf) beskrivning över Härjedalen: »det förnämsta man har sökt uti denna beskrivning finnes intet, nämligen om byn Glisbärg, i vad socken han ligger, huru han
är belägen till skog ock utsikt, åker ock ängar, huru långt han
ligger ifrån sin sockenkyrka ock ifrån Ljusna-älven, såsom ock
vadan han sitt namn bekommit haver ock huru stor han är till
sina innevånare etc. — item om där i orten finnas några kännetecken till det namnet Gläsisvall».1
1)

Helsing-Boken, utg.- av K. Hmgermark, Upps. 1900, s. 56.
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Angående traditionen om namnets härledning m. m. må ses
vad därom anförts under Arneflo (s. 41). Jfr isl. glisa lysa
igenom, glis n. »glimmer, kvad der glimrer» (Fr.).
Byn hade 1564 tre skattebönder: Erk persson, halual jonsson,
Oloff jönsson.
Nuv. gårdar:
sö i gå.
Jo-Mass'.
Väst må sjön (såsom belägen invid den nu utgrävda
Glissjöbärg,asjön).
Opp i träa; utflyttning från nr 10-11.
Nr 5 ock nr 6: På bakken eller Opp på bakka.
På samma hemman bodde två åboar. Den enes gård
(nuv. nr 5) kallades Ut i stuggu ock folket därifrån utstu(gg)as; den andres (nuv. nr 6) Inj i stuggu ock de där
boende instu(gg)as.
No b' i dika;
av nr 7: Kårtjanna (Kår-tjärnen).
Jörns (Görans).
Turas; angives såsom älsta gården i byn;
av nr 9: Tulln (Toljn). Namnet härleder sig därav, att gårdens första åbo att börja med var i så knappa omständigheter, att grannarna gåvo honom tull, d. ä. enligt ortens
språkbruk frivilliga gåvor.
Nr 10 ock nr 11: Östgåg eller Öst i \gåg.
Även här finnas två gårdar: nr 10 Opp i stuggu; nr 11
Ut i stuggu.
Grova (Graven), så kallad av gårdens djupa läge.
Stenan. Stora stenar befinna sig intill gården.
Öst i höja.
En till byn hörande lägenhet invid vägen till Sveg, Korskällhögen, rätteligen Korskällhögarne, skall hava sitt namn
därav, att vid en källa strax väster därom, Korskällan kallad,
har, säges det, under katolsk tid ett kors varit rest, vid vilket
— såsom bruket är i katolska länder — de vägfarande kunde
förrätta sina andaktsöfningar.
Troligare är dock, att platsen fått namn därav, att vid
källan varit fästat ett kors till erinring om den mordgärning,
som i början av förra århundradet begicks i ett torp därinvid,
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i det att mannen avhände sin hustru livet ock rymde utan att vidare
höras av. Ungefär 100 år senare bebyggdes den nuvarande, något
östligare lägenheten. Även den har varit platsen för en hemsk
ogärning. Åboen Korskäll-Sven, en vildsint man, ijälslog även han
sin hustru ock kastade den åttaåriga dottern ned i den under golvet varande källaren, varpå han för att utplåna spåren av sitt dåd
satte eld på stugan, som brann ned. Folk kom emellertid tillstädes tidigt nog för att rädda den vettskrämda, ännu levande
dottern från hungersdöden. Mördaren hade tagit skogen ock
kunde trots ihärdigt efterspanande ej anträffas. Då anlitades en
»vis» man, »Sänna-Smeden» i Ytterhogdal, för att få reda på
hans uppehållsort. Denne gav det kloka rådet, att man från
några bärgshöjder skulle hålla utkik, om någon rök sågs i skogen,
ock i så fall varsamt närma sig stället. En morgon fingo också
späjarne i närheten av Ljusnan syn på en rök ock funno mördaren sovande vid en stockeld med bössan mellan sina knän.
De lyckades gripa honom, ock dömd till döden för sitt brott,
avrättades han på sockengränsen mellan Sveg ock Älvros år
1845. Denna avrättning var den sista i denna provins.

Härrö är en av Svegsbygdens älsta byar, om ej kanske
den älsta. I fornhandlingar finner man dock ej byns namn
tidigare än 1442, då det skrives HEerröö, ock 1564 skrevs det
Heröö, 1695 Herrö. I det ofta nämnda tionderegistret av 1564
äro här 12 skattebönder uppförda, nämligen:
Båll gunnarson
arne perssonn
Oloff henningsson
Erk Clemetsson
siul suenssonn
suen Clemetsson
jöns Gu[n]munssonn
Hertfred Matzo[n]
Biörn perssonn
Råggie gu[n]munsson
oloff jåpssonn
Anders gunnarsson.
Byns namn härleder sig med all sannolikhet från den lilla
holme, kallad Härjebön, vilken kringflytes av Härjån nära dess
utlopp i Ljusnan. På denna holme skola såsom förste invånare
i denna trakt några fiskare hava haft sina bostäder. Mitt över
från denna plats på västra stranden började sedan byn byggas
ock fick då namn av den första boningsplatsen: Härrö(n) =-- HärSv. landsm. XIX. 2.
4
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jåön. Traditionen härom torde hava föranlett den man, som avfattade höstetingsprotokollet från Sveg 1696, att skriva byns
namn Hitriåö.
Vid härledningen av provinsens namn visades, hurusom i
namnformen Heireiadal bynamnet Härö (Härrö) måste antagas ingå.
Då man gör sig bekänt med de lokala förhållandena på de
orter, varest de första nybyggarne i denna del av landskapet
enligt traditionen nedsatte sig, finner man lätteligen, att det ej
kunde dröja länge, förrän de sökte sig ut till platser, som erbjödo bättre villkor för livsuppehället än den första bosättningsorten Sliarosvellir. De kommo, dessa nybyggare, enligt vad
sagan förmäler, såsom flyktingar ock måste följaktligen till en tid
hålla sig undan i de djupa vildmarkerna, endast över fjällen
sökande sig förbindelser med naboar På andra sidan Kölen,
Men snart kände de sig trygga för efterspaningar ock började
ströva ut ock .bese landet på andra håll. Vad var naturligare,
än att de då följde det vattendrag, Härjån, invid vilket de hade
sitt första hemvist.
På denna väg kommo de ned till Ljusnan med dess gräsrika stränder, då ännu fiskrika forsar ock lugnvatten ock omgivande villebrådsfyllda skogsmarker. Älven själv med dess
leende utsikter i en vid ock ljus dalgång ock ett klart vatten
gåvo de ett namn, som svarade däremot: Ljusnan eller »den
ljusa ån», såsom en gammal folklig tradition tyder ordet.'
1) Redan prosten BROMAN i »Glysisvallur» (vid 1750) tolkar älvens
namn som »Ljusån» (Hels.-b. s. 56).
Beträffande namngivningen må anmärkas, att denna kan hava skett
även i någon annan del av älvens vidsträckta dalgång, t. ex. den
översta, där en tidig bosättning ägde rum ock där bottnen ofta utgöres
av ljus sand. Av denna anledning hava också Ljusbacken (Ängersjö)
ock Ljustjärnen (Yhogdal) namn. Färgbetecknande namn på vatten äro
icke ovanliga, exempelvis Vita (Hede), Svart-tjärn (Yhogdal). Jfr ock
Gula (Gulälven, Norge). -- Ljusnans namn skrives av MUNCH enligt
medeltida handlingar Ljosna. I Hälsingelagen, Viderbobalken XVIII,
omtalas denna älv under namnet Lusn. Annu är detta i Härjedalen
dess vanliga benämning, i det isynnerhet de äldre kalla den Lussn
eller Lussna. Lijse benämnes den i konung Gustaf I:s brev till Hälsingeallmogen av 7 mars 1552 angående fiskeriers inrättande.
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De fiskare, som enligt ovan anförda sägen först slogo: sig
ned .på_ Härjehön, kommo då ifrån det högre upp belägna .stamnybygget. Ock från den nya boningsplatsen vid . Ljusnan spred
sig sedan odlingen ut till andra platser vid samma älv såsom
Arnatio,. Alrarkeelldu, By m. fl., eller också kommo samtidigt
flere nybyggare ock upptogo var på sitt håll dessa. lägenheter.
Emellertid hade odlingen *sin Upprinnelse vid «stränderna av
Härjån, dels uppe. i dalen • vid Slyåns utlopp. i förstnämnda å;
dels vid dennas _utmynning i ' Ljusnan, varförutan också en
samtidig odling måste antagas. hava. uppstått i ock kring nuvarande .Lillhärdals kyrkby vid de sjöar, Hån ock Orrmosjön;
som Härjån där genomlöper.
När nu bygden växte ut ock gemensamt namn för de spridda
odlade orterna började göra sig behövligt, var: det naturligt, att
den egentliga stambygden vid Härjån skulle bliva bestämmande
för namnsättningen. Namnet Herjardal uppkom sålunda såsom
gemensamhetsbeteckning för de bebyggda orterna i södra eller
nedre delen av landskapet, ock enär denna del tidigt blev den
mera betydande, kom samma beteckning att omfatta även den
norra eller övre delens bygdelag ock Herjardal sålunda att bliva
benämning på landskapets samtliga bygder eller med andra ord
landskapsnamn.
Till grund för den under 1600,talet brukliga namnformen
Härjadalarne (Herredalarne) måste antagas ligga tanken på
de olika bygderna vid Härjeån_ såsom skilda sådana, liggande
i var sina dalområden.
Med sina fordom ståtliga åbyggnader, sitt vackra läge ock
en välmående befolkning har Härrö varit ock är ännu en av
Härjedalens mera framstående byar. Något i lynne ock later
tydande på förnämlig härkomst tycker man sig också spåra hos
den genuine Härröbonden.
Ojranligt många traditioner från äldre tid äro här till finnandes.
Gamla arvsägner berätta, att enstaka främlingar, kallade
»pilgrimer» (pnligrima), varmed här på orten menas »flyktingar»,
slagit sig ned här ock var i obygden ock börjat odla. Den
gamla pilgrimsvägen från Hälsingland gick också här förbi
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västerut till Lillhärdalsbygden, på vilken väg dessa främlingar
därföre torde hava kommit. En odling i forna tider upptagen
vid det s. k. Grimsbärget (d. ä. Pilgrimsbärget) ligger 1 mil
sydvästut från Härröbyn. En tomtplats visas där ännu. På
denna stod en väldig tall, som nedhöggs 1846 ock användes till
spån på nya kyrkans tak.
Mellan denna plats ock byn bosatte sig en annan »flykting»
vid namn Enör vid de s. k. Enörs-högarne.1 Sägnen förtäljer,
att Grimsbärgets åbo ock den, som bodde på Enörshögarne blevo
oense, så att den ene slog ijäl den andre. De »sutto för nära
varandra», ty det behövdes stort utrymme på den tiden — för
jaktens ock fiskets skull.
Nedom nuvarande byn bodde en man vid namn Tordal
(Toa), efter vilken minnet' lever kvar i Tordalshögen eller
Tolgärdeshögen, såsom den också benämnes. Denna boplats skall
hava blivit öde genom digerdöden. 1480 omnämnes ett ställe
Toresass i Sveg (1498 skrives det Tordsass), som kan vara samma
lägenhet.
De nu nämnda nybyggena sägas hava varit de första inne
på Härrömarkens fastland.

I Elärrö var boende en av Svegs äldre kyrkoherdar, Anund
eller Härr Önund, såsom han i folkets mun heter. Åtskilligt
tyder på att Härr Anund varit pastor i Sveg vid övergången
från det katolska till det lutherska kyrkoskicket.
1115LPHERS upptager honom (efter TUNI Hernösands stifts
fräste-krönika) såsom den förste kände kyrkoherden i Sveg ock
såsom levande i början av 1500-talet. Det förra är icke händelsen. Flera tidigare kyrkoherdar i detta gäll äro numera
kända. Det senare är däremot med värkligheten överensstämmande, ehuru dock Härr Anunds tjänstetid måste sägas infalla
något längre fram, än Turuflus anger, eller vid mitten av samma
århundrade. Den här nedan återgivna traditionen om den av
Anund uppburna kyrkoskatten (S:t Peters pänning?) tyckes giva
1) Om dessa ock andra minnen från vallfärderna under medeltiden
till S:t Olofs grav i Nidaros se Olofsmässan, ett blad ur Härjedalens kulturhistoria av ERIK MODIN i Ny illustr. tidn. nr 32, 33, 35
för 1899.
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vid handen, att han tjänat i påvekyrkan. Det sätt åter, varpå
han använde skatten, tyder på att han känt sig fri från sina
förpliktelser till hänne. Han torde därföre få betraktas såsom
den siste katolske ock förste lutherske prästen härstädes.
Beträffande tiden, då han var pastor i Sveg, kan i en relation om förhållandena i Härjedalen på Erik XIV:s tid ses, att
han då måste hava funnits på denna plats. Det omförmäles
däri, att tvänne bönder, en från Härrö ock en från Överbärg,
i »Härr Ånundln gömer» uti en mur på hans hemman [förmodligen stenmuren, som här nedan omtalas] funnit en kalk, »den
de dolde ock intet viste honom».' Detta synes hava blivit bekant för konungens fogde Arvid Svensson, vilken oredligen tog
mutor av bönderna (31 mark), för det de dolt hittegodset, ock
dessutom själv behöll kalken, såsom hälsingefogden Mats Mickelsson uppdagade vid den undersökning, han beordrades att hålla
angående Arvid Svenssons svikligheter.
Härr Anund är Härjedalens förnämsta sagogestalt, vilkens
minne ännu efter snart 400 år är levande ock friskt, ehuru
ingen skriftlig uppteckning bidragit att bevara eller stödja detsamma. Han framstår i sägnen såsom en kraftfull personlighet
med utpräglat praktiskt sinne, vartill även lägges siareförmåga.
Framför allt i sist nämnda hänseende är han ett motstycke till
nordvästra Ångermanlands kyrkliga sagoperson Spå-härr-Ola.
Härr Anund hade enligt sägnen sin bostad väst på bärget.
Där odlade han en myckenhet jord, ock kring odlingarna uppförde han en omkring 3 alnar hög stenmur, som, ehuru delvis
raserad, ännu kvarstår ock är så vidsträckt, att den omsluter
fyra av byns nuvarande hemmansinägor, hemmanens nr 1-4.
Medel till sitt vittomfattande jordbruk förskaffade han sig därigenom, att »han var otrogen mot kyrkan». Den inflytande
kyrkoskatten eller S:t Peterspänningen ra. m. använde han till
jordens odling.2
1 ) Några notiser från Sjuårskrigets tid i Herjedalen. J. NORDLANDER i Norrl. saml. h. 4, s. 176.
S. 35 är omnämnd Anbiorner prester i Heireiadal, den
tidigaste av till namnet kände präster i denna provins. Bodde månne
icke även han i MITTI), varest sålunda under älsta tid varit prästbol?
Jfr vad som sagts s. 29 om betydelsen av namnet Heireiadal. Underligt synes eljes det förhållandet, att först under Härr Anunds tid prästens bostad förlagts till Härrö eller så långt bort från kyrkan som 10 km.
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Ett minnesmärke av sin driftighet har han också rest sig
däri, att han låtit genomgräva den långa smala ö i Ljusnan
utanför Härrö by, som bär namnet Kyrkön. Detta skedde för
att bereda kyrkfolket ginare väg till båtstaden vid norra älvstranden. Kanalen kallas än idag ennhöke d. ä. Anunds-hålet.
Med en sin granne Tord låg Härr Anund i delo om jakten.
Honom säges han ha tålt så illa, att endast han hörde honom
tröska, så grälade han på honom.
Härr Anund var »vis», d. v. s. han såg det osynliga ock
kunde förutsäga kommande ting eller »förespå». »Vis» hade han
blivit på följande sätt. Under sina odlingar hittade han en
gång en vitorm. Om en sådan kokas i en lyckt gryta, bilda
sig tre fettstjärnor på spadet. Dessa skola förtäras av den, som
vill vinna den hemliga visdomen. I det syftet tillvaratog också
Härr Anund den skatt, han lyckats finna ock som det är endast
få dödliga förunnat att råka på. Men just då han företagit sig
den viktiga kokningen, nödgades han resa bort, ock pigan sattes
till att koka ormen med tillsägelse att noga bevaka den tillslutna
grytan. Nyfikenheten fick dock makt med hänne, så att hon
öppnade locket, ock då hon vart varse de tre stjärnorna, kom
hon att tänka på att hon mistat boskapen ock att hon nog
skulle få kunskap om var den vore, om hon toge en av fettstjärnorna. Det gjorde hon. Ock så fick Härr Anund endast
två ock blev »ej fullt vis». Hade han fått dem alla tre, skulle
han hava kunnat veta allting, tiden för Yttersta domen m. m.1
Härr Anund profeterade, att när Västbärget ock Östbärget
»byggdes ihop», d. v. s. bleve sammanhängande bygd, skulle
1) Den härjedalska folktrons »vit-orni» är förmodligen de även härstädes någon gång uppträdande larverna av en sorgmyggeart Sciara militaris Norwichi. Dessa skrida, tätt sammangyttra& med varandra, i
ett ormliknande tåg fram i skogen ock hava på skilda orter givit upphov till olikartade vidskepliga föreställningar. Om skri-fl, såsom de
kallas i Jämtl., säges, att den, sota lyckas komma detsamma så nära,
att han kan låta det krypa över sin hand, blir en vis man, särskilt
med förmåga att bota sjukdomar genom handens läggande på den sjuke.
I Värmlands skogsbygder (Dalby) talar man också om en företeelse,
som synes just vara denna, under namnet »vit-orm». Får man fatt den,
blir man vis. Det gråglittrande utseendet hos larvtåget, som på grund
därav i Jämtl. (Oviken) även kallas säl-skräd (silverskred), kan i så
fall ligga till grund för benämningen »vit-orm».
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»domen vara nära», men tiden därför kunde han ej bestämt angiva. Därföre har det sagts, när någon ärnade falla skog på
den mellanliggande trakten, att man ej fick hugga där, »för då
kommer domen». Ända tils på sista tiden hava också de kringboende gått skonsamt fram med yxan på det stället, men —
nu är man inte längre rädd för domen, nu är skogen borta,
ock odlingen går ihop!
Härr Anund hade sin kyrkväg förbi Äggens by. Där stod
ett stort lövträd invid vägen. Vid ett tillfälle då han for därförbi, spådde han, att den som högg ned det trädet, skulle »få
odöd». Trädet kora att huggas ned av en bonde på nuvarande
hemmanet nr 7 i Äggen, Sven eller Svart-Sven, som han gemenligen kallades. Denne blev också någon tid därefter nedstucken
av en officer David.
Om kyrkan, som på Härr Anunds tid stod på kala slätten,
förutsade han, alt en gäng lövet skulle växa över hännes tak —
nu höja frodiga aspar sina kronor däröver.
Också skall han hava förespått, att en gäng ett stort slag
komme att stå på slätten kring kyrkan ock denna därvid användas till stall. Enligt• en annan sägen förutsade han, att kyrkan skulle komma att brännas ned ock att ena hörnet av hans
kista därvid även skulle brinna. Denna spådom vill man finna
uppfylld dels genom hälsingarnas fientliga infall 1563, dels genom
kyrkans här förut omtalade brand. Härr Anund skall hava
legat begraven i kyrkans nordvästra hörn.
Gårdar:
Väst i gå.
Opp i stuggun.
Jans-Jöns'.
Buskan.
srness. Härrö bar varit känt för sina goda smeder, av
vilka en bott här.
Tur-gå.
Nr 7 ock nr 8: Pär-Ers'.
Skröders — namnet av en åbo Skröder, tulltjänsteman vid
Ljusnedal, som gifte sig hit vid 1700.
Tullnärs. Hit gifte sig något av åren på 1690-talet
tullinspektören vid Funäsdalens gränstull Mickel Hammar,
efter vilken gården bär sitt namn.

56

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

Såsom ett särskilt minne visas den s. k. Storbun, en bod
eller ett härbärge, som tillhört Hammars svärfader, en storbonde Olof Matsson, hos vilken Karl XI hade nattkvarter vid sin
resa genom provinsen. I den förmögne bondens hus skola ej
annat än trästop ock tennkäril hava framsatts för konungen,
ehuru silver ingalanda saknades. Med erfarenhet från gångna
tiden (Baltzar-fgden bl. a.), att höga härrar ej alltid ringakta
bondens ägodelar, hade Olof Matsson försiktigtvis undangömt sina
dyrbarheter.
Det berättas, att konungen pekat på den välbyggda, med.
stort prydligt lås försedda boden ock frågat Olof Matsson: »Vad
har du där?» därvid denne, som hade dåligt samvete, enär han
i boden förvarade insmugglade ock otillåtna varor, fallit på knä
inför konungen ock utlåtit sig: »Nåd, Ers majestät!» i tro att
konungen fått vetskap om hans smugglerier. Konungen befallde honom då att stiga upp, sägande: »Jag är icke kommen
att vara din fiskal.» Vid avfärden skall han hava tagit en sabel
från en av sina drabanter, en »karolinsabel», ock skänkt den
åt Olof Matsson. Denna sabel har länge funnits kvar. Olof
Matsson lärer å sin sida velat giva sin höga gäst ett sista bevis
av undersåtlig trohet ock gästfrihet, i det han åt konungen, då
denne ämnade stiga till häst, iskänkt en bägare av sitt sirapsbrännvin med orden: »Hästtösen, Ers majestät!» Konungen skall
hava tackat för välmeningen ock befallt honom giva »hästfösen»
åt de medföljande härrarna.
Det kungliga besöket i Härrö är hugfäst även på annat
sätt. Den täta skog, genom vilken vägen från Glissjöbärg går
ned till Ljusnan vid Härrö ock genom vilken konungen passerade, bär sedan dess namnet Kungsmora. När konungen i båt
for över älven, sägas roddarne av hövlighet hava först satt
bakstammen, i vilken konungen hade sin plats, mot land, därvid han med munterhet yttrat: »Så plägar man sätta hundar i
land, men ej kungar».
Om tillkomsten av Olof Matssons för sin tid ansenliga förmögenhet är en sägen, att han vid ett besök i Trondhjem, dit
han ofta for i handelsärenden, av en ängelsman skall hava inköpt en hel skutlast varor. Lasten skulle betalas i vissa terminer. Men den ängelske köpmannen förliste med sitt fartyg
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på hemvägen till sitt land, ock Olof Matsson vart aldrig krävd
på skulden.
Nr 11: Tur-Pärs.
Nr 12 ock nr 13: Påls.
Ert i trån.
Smejja eller Där i smejjen.
Torpet (toffla) eller Där i torpet.
Bland bönderna i Härrö nämnes 1566 en Rågge i Gjele
(Gerde 1568). Möjligtvis är denna nu ej kända lägenhet densamma som den förut omnämnda Tolgärdeshögen.

Knätten är socknens yngsta by ock har liksom många av
fjällbygdernas byar till en början varit fäboställe. Såsom sådant,
hörande till Överbärg, nämnes Knetten i Svegs häradsrätts dombok 1696. 1724 hade det två åboar. Namnet härrör från byns
läge invid en bärgshöjd av den form, som i orten benämnes
knätt.
Gårdar:
Väst i går/.
Höna i gå.

Nosätt var by redan 1564 med tre skattskrivna åboar: oloff
lasson, Clemett olsson ock jon olsson.
Enligt en förut anförd sägen skall utflyttning hit hava
skett ifrån Annflo. Att här ursprungligen varit ett fäboställe
eller säter, utvisar namnet, egentligen Mo-sätern. Namnet förekommer i en handling av 1493 ock skrives då Monoton
Gårdar:
Sö i du/ eller Hans-Nils'.
Öst i heen (öst på heden).
No k i gå, eller Erik-Ers'.
Nygån.
Bakken.
Skretten. En åbo här var »dekt å (svår att) skryte å
juge»; därav namnet.
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Ett torp har på samma grund fått namnet Skrätja,, enär en
dess åbo var wäll. (högljudd) i målet ock duktig att skrika ock
väsnas (skrätje).
I Mosätts by skall potatisodlingen i Härjedalen hava begynt.
Något av åren 1750-60 vistades en målarelärling Nils Tolsson
härifrån nere i Gävle för utbildning i sitt yrke. Där lärde han
känna potatisen ock sände några sådana till sina anhöriga i Mosätt,
varjämte han i en nieaföljande skrivelse meddelade underrättelser om den nya växtens odling ock nytta. Ock för att redan
på förhand i någon mån tillfredsställa deras nyfikenhet i avseende på dess utseende, måhända ock för att ge prov på framstegen i sin konst, målade ock medsände han en tavla, utvisande, »huru päla skulle se ut, då de växt upp med gräset».
*
Nilsvallen är tidigt bebyggt. Här har länge varit gästgivaregård, i vilken åtminstone vid mitten av 1600-talet landsting ock senare häradsting stundom höllos.
Före avvittringen räknades Nilsvallen till Byn såsom hemmanet nr 18.
Gårdar:
Nr I: 01-Hans'.
Nr 2: velins (åbonamnet taget av bynamnet). Här hava bott
flera »stormålare» med namnet Vallin. En sådan för flera
mansåldrar tillbaka var kyrkmålare ock avled i Selånger
under arbete därstädes. Nils Vallin kallas av den tyske
profesSorn v. Schubert i hans bekanta reseskildringl »ein
wahres genie».
1 km. ö. om Nilsvallen på norra sidan om landsvägen ock
intill denna är en kulle, som benämnes Vakomansbakken (Vekemaysbakken). Denna, nu skogbevuxen, säges fordom varit
en lekplats för omgivande bygders ungdom. I en länsmansrapport till landshövdingeämbetet i Gävle av år 1791 berättas
följande sägen om en här timad händelse:
»I äldre tider var en samlingsplats mellan Sveg ock Älvros
en halv mil ytter om Svegs kyrka, varest bägge socknarnas
1) FR. WILII. VON SCHUBERT, 1?eise durch Schweden etc. Leipzig

1823.
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ungdom gingo tillsammans att hålla midsommarsvaka, natten
före midsommardagen, varest de uppbyggt en stuga, som de
dansade uti. Så hände en gång om midsommarnatten, det en
okänd kvinnsperson kom till dem ock begärte få i dansen gå med
det unga folk; ock hon dansade så geschwint, ock de andra
fingo ock så begärelse för dans, att de icke kunde sluta, ock
bon talte för dem, att det icke vore angeläget för dem att gå
till kyrka, ock de dansade, till dess att det ringde med klockan
andra gång. Så var där ock en studerande person, som sade
hänne till, att hon skulle draga sina färde ock draga rumpan
efter sig, ty han förstod det vara annorlunda, än för dem syntes.
Då for hon av ock tog taket ock halva huset med sig, då de
blevo alla häpna, ock sedan blev där ingen samlingsplats att
vaka midsommarnatt mera, ock huset blev nedruttnat. Men allt
härtill har tomten kunnat märkas, ock stället heter ännu i dag
Vakomanbacken.»
Denna åldriga sägen fortlever ännu. En variant utpekar
Vakomansbacken såsom den ålsta gudstjänstplatsen i denna
ort. I den första kristna tiden skall folk från omgivande bygder, såsom Älvros ock Överhogdal m. fl., bär kommit tillsamman med Svegsboarna till andaktsövningar. Senare begynte
man för firande av bröllop ock andra fästligheter klövja dit berusande drycker, ock ett oordentligt leverne uppstod. Vid ett
sådant tillfälle skall det hava tilldragit sig, som ovan är berättat, ock sedan blev det »oknytt» på platsen.
En gång hade prästen Anund varit till Älvros, varvid han
skjutsades av en härdöl. Då de kommo till Vakomansbacken,
märkte de något underligt, som rörde sig i skogen bredvid vägen. »Si du, fl du!» sade härdölen. Men prästen låtsade om
ingenting. »Si du, ve ä dä dan?» utlät sig på nytt den uppskrämde skjutsbonden. »Tyst, du är en ohedning, du», var Härr
Anunds svar. Men härdölen, ej nöjd härmed, sporde återigän,
vad det kunde vara, de sågo vid vägen. »Det var väl en ande»,
genmälte nu flärr Anund. »Int var ä n ånd [and, fågel] int»,
invände härdölen, vilken missuppfattat prästens ord, »dä va föll
n galt-djävel äll no anne int».
Måhända var härstädes i forna tider något slags gillehus.
Sådana äro kända från Jämtland,' ock har — såsom antagligt
1) Se BEHM, Jemtland under medeltiden, Östersund 1898, s. 47-48.
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bör vara — något dylikt funnits även i Härjedalen, bör det just
varit i Sveg, varest, såsom visats, det kyrkliga ock samhälleliga livet redan under medeltiden måste hava allsidigast utvecklat sig.
I gillestugorna kom menigheten samman på bestämda dagar
vid fastlags- ock pingsttiden, varvid vissa gemensamma angelägenheter avgjordes. Därjämte hade man där förlustelser för
sig ock kalaserade på medförd mat ock genom sammanskott
anskaffat öl.
Möjligt är också, att här kunnat vara en samlingsplats för
firande av de s. k. vakonätterna. Sådana voro S:t Valborgs
natt (1:a maj), S:t Botolfs natt (17 juni) ock S:t Hans natt (24
juni). Under dessa plägade förekomnia ett otyglat ungdomsliv
med dans ock varjehanda upptåg. I alla händelser tyckas sägnerna om Vakomansbacken peka hän på tilldragelser under katolsk tid.
Remmet är enligt en under Överbärg omnämnd släktkrönika ursprungligen fäbovall från Vallgården i denna by.
Vid slutet av 1500-talet synes Remmet från Överbärg hava
fått sina första åboar, vilka bebott en plats Öst i tråden. Förmodligen något senare bosatte sig här även en finsk familj.
Eljes äro inga direkta finska invandringar till det egentliga
Härjedalen kända.
Byn har sitt namn av läget på en bärgås eller rem.
Gårdar:
Nr 1: Rems eller Gambel-Rems. Gården är benämnd efter en
namnkunnig bonde 01. Olofsson, Stor-Remsen kallad, som
levde vid mitten av 16:e århundradet ock om vilken många
sägner äro gängse.
Stor-Remsen var en sonson till den ovan nämnda finska
familjen, vilken skall hava flyktat hit »under °freden». Mannen
hette Jo, hustrun Annika. Minnet av dem lever i ordstävet:
»n Jo lumpa, o ja klyv», varmed Annika omtalat, huru de gemensamt tillrustat julveden. Deras son hette Olof, ock han
hade bland andra barn sönerna Olof ock Mårten. Olof var i
pojkåren synnerligen vidlyftig av sig ock vistades mäst i skog
ock mark utan att bry sig om hemarbetena. Mårten däremot
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var mera lagd för jordens odling ock arbetet vid gården. Vid
lottningen efter faderns död tillföll emellertid hemgården Olof,
ock Mårten måste flytta ut till nybygget Skogarvallen. Däröver vart modern betussa (bedrövad), ty hon trodde, att farsgården nu skulle fbrfaras. Men Olof tröstade hänne, sägande:
»Gråt int, du mor, han drä int å maten för oss 'n hann kärn»,
eller som det ock säges: »Var int brydd du mor! Dä bli föll
någa rå». Nu slog han sig på att arbeta på jorden, »rustade
värre ock for fram som Lucifer». De nuvarande åbyggnaderna,
för sin tid så präktiga, nybyggdes av honom. Gammel-Remsens
stuga med sina vägg- ock takmålningar kvarstår ännu såsom
ett märkligt byggnadsminne från sin tid.
Nästan vidunderliga äro sägnerna om hans arbetskraft: I
Öst mä bättjen, ett rödjningsland öster om Remmet, skall han
på en dag ha uppfört 7 lador. En lördagsmorgon gick han en
mils väg till en myrslått Bjartan ock timrade där under dagen
i förening med sin dräng upp en slåtterstuga, Stor-störese,
som slåtterfolket ännu bebor. Sedan gick han hem, tog kyrkkläderna på sig ock yxan på axeln samt gick vägen åt överbärg, omkr. 1'/2 mil, därunder han högg »kloppa» ock spångade
vägen, eftersom han gick framåt till kyrkan.
Stor skämtare var han ock. De driftiga åboarna hade gjort
gården rik, ock från skogen togs mycket vilt, så att vistboden
ständigt var väl försedd. En gång hade Stor-Remsen gäster hos
sig. Han skulle då också föra dem till »häbbärje» för att visa
dem sina »förmögenheter». Det blåste hårt om dagen, ock för
att »föra lek» tog han en fjärding dun ock slog ut, ock i ett
nu voro gästerna kringyrda av dunen, till stort nöje för dem,
säges det.
Vad han än tog sig för, gick det väldigt till. »Wiskle
[viska] som Gammel-Remsen» är ett ännu hört talesätt, varmed
man betecknar, att något yppas, som avsågs att vara fördolt.
Stor-Remsen kallades han såväl därföre, att han var stor
till växten, som ock därföre att han var mäktig ock myndig;
Gammel-Remsen åter till skillnad från sin son, vilken benämndes Lill-Remsen.
Denne hade hustru, Annika Hammar, från den då rika
Tullnärs-gården i Härrö. Om hänne är en sägen, att hon »red
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till kyrkan med ståt som en fru». Ännu förvaras hännes sadel,
varå läses årtalet 1749.
Av Nr 1: Ut i Jonas'.
Vallgården (Veigå), utflyttning från nr 11 i Överbärg.
Skogen, utflyttning från nr 15 i Överbärg.
Västa hegen (väst om hagen), utflyttning från nr 10,i Överbärg.

Risbrunn var 1564 by med tre skatteåboar, däribland två
danskar, såsom ses av det årets skattelängd, vilken upptager: sijman jwtt (Simon juthe 1566), olof juthe, Ingrid widua [0: änka].
Bynamnet skrevs då Rijsbrwn ock 1560 Rijsbrundh. Det är
tvivelsutan taget från gårdens läge invid en bäck, kring vilken
vid odlingens början en mängd småskog, ris, växte. Dylika källbäckar benämnas ännu brynnja. En sådan är Loddbrynnjen på
vägen mellan Risbrunn ock Lillhårdal. Jfr ock Brunn-bäcken vid
Vallarne i Sveg, i vilken ordsammansättning den senare leden
endast är en under nyare tid tillkommen förklarande upprepning av den förra.
Gårdarnas namn här äro:
Nr 1 ock 2: Opp i bärje.
På denna gård bodde en för sin tid berömd allmogemålare
Sven Östvall, född i Byn i början av 1700-talet. Det var isynnerhet vägg- ock takmålningar som han i ortens maner utförde.
Hans målningar Väst i gån, i Härrö hava avritats av prof.
MANDELGREN.
Åt sin bror, som var länsman, målade han »storstuggu» på
denna gård med en framställning av »Yttersta domen». Ena
väggen föreställde Guds rike, taket himmelen med skyar ock
stjärnor, ock å en annan vägg var hälvetet avmålat. Det är
en sägen, att när han höll på med att måla »Gam-kärn» (djävulen), knackade denne på väggen utauföre, sägande, att han ändå
inte vore »fullt så stygg, som han målades».
En man omtalad för sitt ovanliga minne ock sin kännedom
om äldre tiders förhållanden i Härjedalen, Olov Pålsson Paulin
(f. '2/1» 1800), bodde ävenledes på denna gård.
Nr 3: Ut i täkten.
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Ulvkälla har fordom hetat Åkälla, vilket namn säges härröra från en stor källa invid ån (Ljusnan), i närheten av vilken odlingen börjat.
Förmodligen är det Alrarkeelldu, som omnämnes i gränsbestämmelserna av 1273, detsamma som detta Åkälla ock namnet Åkälla sålunda endast förkortning av det ursprungliga,
vilket betyder. »al-källan» eller källan kring vilken alskog
(alnus) växte. Härav framgår i så fall, att denna plats är
en av de aldra älst bebodda i Svegs socken.
Vid alltinget i Sveg nyssnämnda år vittnade bland andra
även »Loden i AlrarkwIldu». Hans även för kännedomen om
Jämtlands kristnande betydelsefulla vittnesmål ses vid inledningen till Sveg.
Namnformen Ulvkälla — Ulfkälla skrives redan 1696 — har
sannolikt uppkommit genom en förvrängning av älv-källa (i
stället för Åkälla). Sägnen, att den härleder sig av att en man
Ulv (eller Härjulv) drunknat i en av de invid byn varande* källorna, är synbarligen sedermera gjord.
Byn Akiella är i 1564 års tionderegister upptagen med 4
skatteåboar: Oloff iuthe, Hindrick iathe, Tol personn, hustru Anna.
Gårdar:
Bakken.
Henriks.
Nr 3-4: Näset.
Bäkkedal; kallades förr Utmä bättja. En länsman
Linde, åbo här på 1830-talet, förfinade namnet till Bä,okedal.
Sik i gån.
I byns närhet har legat en nu söndersprängd väldig rullsten, kallad Trollkäringstenen, som säges av en trollkvinna
hava ifrån Granåsen, ny. därom, slungats mot kyrkan på andra
sidan älven, men kommit att stanna här.

Ytterbärg har säkerligen blivit så benämnt i förhållande
till överbärg. Ett äldre namn på denna by var Norrebergitt.
Så skrives byanamnet i 1564 års skattelängd. Ännu får man
i dagligt tal höra: No4. i bärjan.
Odlingen på denna plats uppgives leda sitt ursprung från
det sydligare belägna Byn. 1 byns närhet har (1897) hittats
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en stenyxa, vilken torde få anses som ett vittnesbörd om att
människor tidigt uppehållit sig i trakten. Detta fornfynd förskriver sig dock säkerligen från ett folk av annan stam än den
nuvarande befolkningen ock från en tid långt förr, än den närvarande odlingen begynte (jfr inl. till Älvros).
Skattskyldiga åboar 1564:
jonn perssonn
Siul biörssonn
Claues månsson
Rollf olssonn
Biörnn sijmesson
oloff Rolssonn
suen månssonn
lille oloff Rol:[ssonn]
jon torstensonn
anders olssonn
jöns halualsson
sijman biörssonn
oloff månsson
siggrid uidua
marit uidua [= änka]
Halual biörssonn
gudmund perssonn
jon suenssonn.
Gårdar:

Toppen (Teoppen).
Väst i bakken.
Väst mä grinds.
Gammel-lyottja.
väst i höjen.
Lill-höjen.
Anders-bakken.
Mo(r)-1yottja. Odlingen böljade i en mor, granbeväxt
mark, varest en inhägnad (lycka) gjordes.
No k i mom.
Nolt i gåka.
Grova.
Jäns' (Jöns').
Bakken.
Nr 14:i
Nr 15: Opp på fwea.
15: f Swe'a (Svedjan)
Nr
{ Nr 14: ly i gåka.
Smess. En mycket berömd smedpå 1690-talet, 0-Sme'
(Olof Smed) i Ytterbärg, bodde måhända här.
01-Pärs'.
Sakris'.
Bärtels.
Ni' 20: Jo-Hinders' (Jon Henrikssons).
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Nr 21: Gumm (= Gudmunds? jfr Gudmund Person i Norrebärgitt 1564 — eller sannolikare av maträtten gumm). En
åbo Olof Swänsson. Gumm nämnes 1724. Från detta hemman är avsöndrad såsom 21 B gården Solna. I närheten
därav ligger en i förra tider mycket begagnad »surbrunn».
Nr 22 ock 23: Röjje = Roggie's. En person med detta namn
i Ytterbärg förekommer i tingsprotokoll på 1600-talet. Nr
23 kallas även Pär-Mass.
Köokk = Kockens. I 1724 års »Uppbörds-Book» är i
denna by antecknad en åbo Pär Olsson Käck, säkerligen
hemma här. Gårdsnamnet är dock sannolikt äldre.
Nygån.
Guyars.
Nyland°.
01-Jons'.
Buskan (buskarna).
Täkten.
Mom eller Ut i morn.
Ref (Rolfs).
Jonas'.
Päll-Pärs.
01-Lars'.
Lussi (= Lucias);
av nr 36 Sköre (skåran). En mycket omtalad skämtare i
förra århundradet, Sköre-Jo, var hemma här.
Gumm-morn — utflyttning från nr 21.
Not, i trän.
Tjälla (källan).
Knätten.
(Nr 41: Buan [bodarna], nu obebodd.)
Några lägenheter avsöndrade från hemmanen nr 6, 17, 19,
29, 30 benämnas gemensamt Sundsätt. Stället skall vara tidigt
odlat. En sägen förmäler, att Sundsätt ock det förut nämnda
ödesbölet Vålla samt sjugguissatte varit de älsta boningsplatserna i denna del av socknen. Namnet kommer sannolikt
därav, att ursprungligen en säter legat här vid ett överfartsställe,
sund, i Soinån. Sundsmtter omnämnes 1628.
Sv. landsm. XIX. 2.

5
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Äggen hade 1564 6 skatteåboar ock skrives då Eggia, 1606
Ägga. Redan 1463 förekommer byns namn, då skrivet Egghya.
Att dömma härav är denna by en av de äldre i Svegsbygden.
Tvivelsutan har det fordomdags goda fisket i forsen därutanför,
Äggarforsen, givit anledning till bosättning. Jordmånen är
mager, ock byn har jämförelsevis sakta gått framåt. Grannby
med det välmående Härrö, har den med anledning därav ett ordstäv om sig: »Ingen ha svolti ihäl på Äggia, o ingen ha itti
[ätit] ihäl sä i Härrö».
Skattegivande åboar i denna by 1564 voro:
oloff perssonn
jon halualsson
lille jon halualtsson]
oloff Suensson
Hustru ingeb:[org].
Erk olssonn
Namnet är föranlett av byns läge på en skarp, smal höjdsträckning eller s. k. ägg.
Gårdar:
Sö i lande.
Västgåka.
Opp i gåka.
Frän denna gård har man haft en utodling i Lassbuvallen (Lars-), enär det var mindre frostnämt (frostländigt) där än
hemma i byn. En gång då bonden kom hem från Lassbuan,
fick han se en karl krypa upp genom taket på kornladan, där
han varit inne för att stjäla. I hastigt mod grep bonden då
till den medhavda bössan ock sköt tjuven en kula genom huvudet. Hemmanet skall av denna anledning hava övergått i kro.:
nans ägo. I 1698 års tingsprotokoll från Sveg omtalas ett kronohemman på Eggian, för vilket erlades s. k. »landsköld».
Av nr 3: 01-Jons' bakken.
Pär-Hinders'.
Svänn-Pärs'.
Ut i gåka.
Öst å höja.
Buskan (buskarna).
Åtskilliga krigsminnen omtalas här. I byn låg en sommar
en större krigsstyrka i läger. Minne därav har man i ett större
dike eller en kanal, som krigsfolket grävt ock som ännu är
vattenförande. Tydligen gjordes detta för att leda nödigt vatten

XIX. 2

SVEGS SOCKEN.

67

till byn. Tiden, när detta• skedde, torde vara åren 1710-18, då
en avdelning hälsingar, »capiten Böcklers compagnie», var förlagd i Äggen. En annan krigssägen har anförts under Sveg.

Överbärg var redan 1564 en så pass stor by, att den hade
17 skattebönder. Dess namn, som då skrevs dere bergijtt,
synes hava uppkommit i sammanhang med Ytterbärg eller yttre
bärget såsom benämning på den troligen jämnåldriga byn med
detta namn omkring 1 nymil östligare.
Ställets ursprungliga namn skall hava varit Älgebärget.
Om dess första bebyggande finnes följande sägen.
I en fäbovall, Vemvallen, omkring 4 km. söder om byn
(enligt annan berättelse Korskällhögen) hade folk satt sig ned.
Därifrån voro de en höst uppåt bärget, där Överbärgs by nu
ligger. Detta var på den tiden rikt på lövskog, ock älgar vistades i myckenhet där, varav det också fått namn. Efter lyckad
jakt foro de dit med häst för att forsla hem köttet ock hade
då tagit halm med sig för att stilla hästen med. Därvid spilldes korn på marken däruppe. Följande sommar fingo de på
samma plats se frodiga halmstrån ock ax, varav de slöto sig
till att där var god kornjord, ock började att tänka på att odla
där. Den gamle i Vemvallen, som var blind, så att han ej
själv kunde bese platsen, sände då sönerna dit efter jord, för
han skulle få känna på den. Han fann provet gott, ock så började de odla däruppe.
Enligt en annan sägen skall det hava varit en son till
Annflomann (se Annflo s. 41) som på enahanda vis kom att flytta
till Älgsbärget. En annan son hade bosatt sig i Glissjöbärg.
Vid ett sammanträffande med denne frågade den förre, om
brodern kunde se något av hans odling, ock erhöll till svar:
»Det syns överst på bärget», ock därav vart då stället kallat
Överbärg.
Skattebönder 1564:
Per pålssonn
pål larssonn
Biörn jonsson
gunnil uidua

per siulssonn
oloff anundsonn
jon anderssonn
oloff perssonn
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Bils sirnanssonn
sijnaan olssonn
oloff gulbranssonn
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jöns smidh
Ture andersson
Per smedh
Oloff siulsson.

De äldre gårdsnamnen äro:
Swäns.
Önuns (Anunds).
Mon.
Jäns' (Jöns').
Danils.
Jo-Sjuls'.
Pär-Jäns'. Denna gård har förut benämnts Mena, ett

bärm efter en åbo där, som i sitt tal ofta brukade det
ordet.
Buras. Namnet torde vara att härleda från det fordom
i denna ort ej ovanliga mansnamnet Björ eller Bjur, vilket liksom i en del lokalnamn, t. ex. Burträsk, kommit att
uttalas Bur.
Här skall fordomdags hava bott en bonde, som var bliven
djupt skuldsatt, så att fråga var, det gården skulle gå ifrån
honom. Då beslöt han sig för att taga krigstjänst, den enda
utvägen att förtjäna något, varigenom hemmanet kunde räddas,
ock for så hemifrån, från hustru ock barn. Gång efter annan
sände han pänningar hem, så att gården blev fri från sin gäld.
Men själv kom han ej åter, utan dog ute i kriget.
Jäns-Pärs'.
Nr 10 ock 11: Vallgåg. Denna gård var enligt en ännu förvarad släktkrönika ursprungligen en fåbovall från en högre
upp på bärget belägen gård. Vallgårdens eller, såsom den
tidigare hette, Vallens förste åbo- var Pål Sjulsson. Hans
fader Sjul Larsson omnämnes i 154 års tionderegister.
Nr 12 ock 13: Höjen eller På höjen. Nr 12 benämnes även
Hans' (Hans'), nr 13: Mittjils (Mickels).
Tråa. Om betydelsen av namnet se »tråd» s. 20.
Nr
Gammel-Skojen. Gården byggdes i skogsmark. En utflyttning är:
Ny-Skojen.
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Nr 17 ock 18: Sten.
Knussas (Knuts). Detta hemman var kronojord 1724.
JomnAgs (Jon Månssons).
Turas (Tures).
Halvar-Pärs'.
Hä,nniks (Hennings).
Fetie (svedjefallet; utflyttningsgård från nr 21).
Sakris'.
Även här har folkhumorn eller rättare folksatiren givit sig
uttryck i åtskilliga gårdsnamn. En förutvarande hemmanslägenhet har hetat Bångas, vilken benämning härletts från en
på gården boende norsk kvinna, som på något utmärkande sätt
använt ordet bang (rädd), vilket övergick till öknamn på gården ock släkten ock såsom sådant ännu fortlever. Jfr Bångas
i Nordanhå (Lillhärdal).
En lägenhet med det underligt ljudande namnet Spänn-häkt
är så benämnd efter en skrytsam åbo, som ofta lät höra: »Här
ska du råke spänn-häkt». En hans broder, som plägade yttra
sitt mod med ett: »Här ska du ta stut», fick sin gård benämnd
Stut, såsom den ännu heter.
Baggbäkken, Baggrödjningen m. fl. namn på ställen under
denna by bevara minnet av dansk-norska väldets tid.

Prästbolet, som gränsar intill föregående by, fick sitt område bestämt genom en lagrättsdom, given av 12 edsvurne män
den 15 jan. 1607. Brevet, vars original ännu förvaras i Överbärgs by, har (med utelemnande av ingressen ock ändring av
skiljetecken efter nuvarande bruk) följande lydelse:
Anno 1606 denn 27 Septembris waare wy effter Her Peder i
Sueig, woris sognne prest, hans begiering, Sambt de mendt i OfEuerberg langligen thilneffndt [kallade] att gaa et proff Emellom forne
Her Peder ock de Offuerbergs mendt, Huor rette Raamercke schall
werre Emellom prestgaarden i Sueig och Offuerberg. Saa haffuer wy
den Leilighedt Randragit och forfarit och wdj Sandingen befinder, att
Rette Raamercke der Emellom Begyndes wdj Halvorsbeck, der fraa i
Malmbeck, deden i Dybegraa, fraa Dybegraa mit i Groffkieren, Och sidden der fraa i Fuelsbeck,1 Saa aldt huis der inden for liger böer
1) Sannolikt = Ffolffbeck 1463 (DN. XIV, 93), nu Nilsvallsbäcken.
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att thill höre prestegaarden Och huis der wden for ligendes er de
mendt i OfEuerberg, Saa fremt her efEter ickj kandt findes Rettere Raarnercke eller Sandere proufE der om. Des thill windesbyrd hafuer wy
ladet thrycke wore Sigenetter her neden wnder. Actum paa Sueig
winterting den 15 Januarj Anno 1607.
(12 sigill i grönt vax.)

Älvros socken.
Såsom egen socken är Älvros känt åtminstone 1740, men
var det troligen tidigare; dock tillhörde det med visshet Svegs
socken ännu 1504.
Bygden är utan allt tvivel en av de äldre i Härjedalen.
Stenåldersfynd gjorda i dess omedelbara grannskap, dels i Ängersjö vid ,Älvros gräns mot det forna Hälsingland, dels i den
genomflytande Norrälven, häntyda på att människor redan långt
tillbaka i heden tid funnos här. Dock är det troligast, att de,
som lemnat dessa redskap efter sig, tillhört en folkstam, vilken
undanträngts av den närvarande, som långt senare tagit landet
i besittning. Älvros omnämnes första gången vid alltinget i
Sveg 1273.
Invånarnes språk, utseende, plägsed« m. m. röja nära förvantskap med hälsingarnas ock tala för att bygden leder sitt
ursprung ifrån Hälsingland, såsom också dess belägenhet ger
vid handen. Särskilt visar dialekten omisskännligt släkttycke
med Delsbo- ock Bjuråkersmålen. Man märke t. ex. det med
dessa gemensamma uttalet av y som i, ö som e (knita knyta,
meta möta) samt bruket av w (kwiye kvinna).
HeLPHERS (1777) anger »kyrkan av trä, mycket gammal,
ombyggd 1740». På grund av en uppgift av den norske historieskrivaren NUNOR, vilken i förteckningen över kyrkor i Härjedalen under medeltiden även upptager Elfaros kirke,1 skulle
man få antaga, att sådan fanns här åtminstone på 1500-talet.
Dock nämnes ej kyrkan i Älvros i Jens Michelsens kyrkoräkenskaper 1628-1631.2 I riksarkivet finnes emellertid ett
dokument, som gör MUNCHS uppgift sannolik, nämligen den handling genom vilken Härjedalsmännen under den s. k. BaltzarP. A. MuNca, Norge i middelalderen s. 92.
Utg. av S. J. KARDELL i Jämt]. fornm.-förs tidskr. I, s. 116.
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fåjden förpliktade sig att vara den svenska kronan underdånige ock trogne. Denna handling besvors ock underskrevs av
12 ärlige män uti Elfferos kiirekie anno 1611 den 3 september.
Kyrkans höga ålder framgår ock av en år 1656 upprättad
»Rächneskapsbok», åberopad vid tinget i Sveg 1770 men nu förkommen, uti vilken omtalas de s. k. Kyrkoängarne såsom »i
gamle dagar givne under kyrkan»., Även den i kyrkan förvarade monstransen eller rökelsekaret gör troligt, att hon räknar
sin tillvaro från katolsk tid.
Ett vackert minnesmärke av den gamla hälsingska kyrkobyggnadsstilen är den ännu i gott skick kvarstående stapeln vid
gamla kyrkan. Den nya kyrkan, liksom den äldre av trä ock
berömd för sin smakfulla stil, är uppförd åren 1880-7-86. Även
den äldre beskrives av VON SCHUBERT i hans förut nämnda
resebeskrivning såsom »eine der freundlichsten kleinen kölzernen
kirchen». Församlingen är annex till Sveg.

Socknens namn härleder sig otvivelaktigt därav, att de
första bebyggarne slogo sig ned vid Norrälvens utlopp i Ljusnan
ock benämnde lägenheten därefter. Elfr-os är liktydigt med
»älvmynning». Redan BUB,EUS i »Sumlen» (från början av 1600talet) angiver denna härledning med följande ord: »Älv os är
en lijten älv, löper in i siälva Lusnan. Der af heter Socknen
Älueroos». 2 Norrälven nämnes hos UNmus (1694) ock ännu någon
gång i de äldres tal endast Älva.
Namnet förekommer under följande former: Aeluar os 1273,
Alfwraaas 8. å., Alfwe aass i Hälsingelagen (från 1300-talet),
Alwarezs 1406,3 Elffroos 1463, /Elffweross i ett gåvobrev på
en slåttesäng till kyrkan i Yffre Hodal 1479,4 Eluoros 1493,
Elfweroos (i Svegs socken) 1564. Elleueross 1568, Elfue Roos
1569,5 Elfroos 1696.
Tingsprot. i Ålvros kyrkokista.
SV. landsm. Bih. I, s. 223.
3) Sv. Dipl. nr 781.
överhogdals kyrkoarkiv.
I samband med denna i jordeboken för det året förekommande
namnform återger J. NORDLANDER (»Heijedalen» i »Vårt Land», Sthm 1888)
den poetiska tydning av sockennamnet, enligt vilken detta skulle härleda sig därav, att »byn ligger som en ros vid älven».
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Byar i socknen äro Fannhus, Kolsäter (Kolsätt), Remmen,
Rismyr ock Älvros (kyrkby).

Fannhus skrives Fanus 1565, Fannhus 1611. Det hade då
en åbo. 1656 skrevs Fånnus. Fanns gårdh omnämnes 1568. I
1564 års »Tionderegister öfver Härdalarne» är byn ej nämnd.
En sägen förmäler, att platsen långt tillbaka i tiden varit
bebyggd, men av någon anledning (genom digerdöden eller ofred)
råkat i ödesmål. Då nybyggare åter kommo för att slå sig
ned där, funno de hus efter de första bebyggarne ock kallade
av denna anledning platsen Fannhus.
Namnet är med all sannolikhet att härleda av adj. forn
ock subst. hus. Det skulle sålunda motsvara det ej ovanliga
gårdsnamnet »Gammelgården» ock beteckna gårdens ålder i jämförelse med någon annan närliggande bebyggd plats. Härmed
kan då ock möjligen sammanhänga sägnen om att gården någon
tid legat öde, men åter upptagits.'
En bonde på denna gård, Erick Trondssonn, blev under »sjuårskriget» år 1565 »sagd ifrån halsen» ock avrättad, emedan han
dolt sin från trupperna i Norge förlupne broder.
Gårdar:
Fannhus.
(utflyttning från nr 1).
d:o
Ha-häkra eller Ha-äkra.
Sägnen förtäljer, att denna hemmanslägenhet ursprungligen
varit utäga till ett hemman i kyrkbyn. Tvänne systrar blevo
så arvtagerskor, »jordpigor», på detta ock överenskomma att den
ena skulle flytta ut söder om ån. Den kvarvarande skall därvid hava sagt: »Du få föll ha häkra då» [du får väl ha täkten
då]. Därav den nya gårdens namn.2
Att dömma av förekomst i skriftliga handlingar skulle
Kolsätt eller Kolsäter, som det mera sällan, ehuru rätteligen skrives, vara näst Älvros den älsta byn. Den nämnes
I avseende på namnet må jämföras Fanby i Sunne (Jämtl.)
Forneby 1348. DN. III, 255.
151, meddelar en något olika version
Nordl. Norrl. saml. 3,
av samma sägen.
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redan 1426 ock heter då Kolseeter. Därifrån är nämnda år utfärdat ett under Lofsdalen återgivet pärmebrev, som ännu finnes
i behåll ock varav synes framgå, att där då varit tingsställe.
1570 skrevs bynamnet Kolssethra. Åboar i Kolsetther 1564
vore:

Oloff biörssonn
Siul tidemanssonn
oloff tidemanssonn

jon tronssonn
per siulssonn
jonn skugg.

Kolsätt betyder antagligast »kol-vallen», vilken benämning
det erhållit på den grund att där ursprungligen varit fäbodeställe (säter), vid vilket myrjärnsbränning i förening med kolning idkats. Därför tala icke blott äldre personers berättelser,
utan ock flera gamla kolbottnar, som ännu ses i trakten. Dessas
ålder framgår bl. a. därav, att man å en sådan kolbotten
funnit en jättestor fura nerruttnad efter att hava uppvuxit på
bottnen.'
Eljes är en sägen, att vid ett fientligt infall av norrmän
allt brändes ner förutom ett säte, som ehuru kolat ej fallit
samman. Därav skulle då byn fått namn(!). En annan vändning av samma sägen är, att byn vid ovannämnda tillfälle blivit
kolsatt d. ä. nedbränd.
Nu är att märka, att inga krigsfientligheter svenskar ock
norrmän emellan förekommo i denna provins, så vitt känt är,
förr än under »nordiska sjuårskriget» 1563-1570, men byn är
— såsom visats — känd under sitt nuvarande namn mer än
200 år därförinnan.
Gårdsnamnen här äro:
Ok-Ers'.
Stor-Knuss (Knuts).
Lill-Knuss.
Nr 4 ock 6 (nu sammanslagna): Trons (av det gammalnorska
mansnamnet Trond). Nr 4 har fordom benämnts Bakken.
1) J. NORDLANDERS antagande (Norrl. saml. 3, s. 151), att mansnamnet Kol skulle ligga till grund för byns namn, måste anses osannolikt. Jfr Kol-viken (nr 14 Storsjön), Kolvallen på Vemdalens område,
ävensom Kolsäter (Kolasetter 1305), gård i Gesäters s:n i Dalsland.
Namnet Kol förekommer ej häller bland de från äldre tid kända härjedalska personnamnen.

XIX. 2

ÄLVROS SOCKEN.

75

Nr 5: Jobb (Jobb, personnamn).
Högen (den högst belägna gården i byn).
Pär-Jänr ock Pär-Ers.
Nr 9 ock 10: Svänn-Anders'.
Mårtes.
Jollars' (Jon-Lars').
Jonas'.
Färjebakken (belägen invid vägen till färjestället).

Rismyr omnämnes 1490, ock byns namn skrives ännu på
samma sätt. 1564 skrevs det Rijsmyra. Det härleder sig från
byns belägenhet invid en med risig skog beväxt myrmark.
Mellan byn ock älven bar »fordom varit en skans eller jordvall, som i krigstider blivit till ortens försvar nyttjad, men är
länge sedan förstörd» (Hälphers). Den skall hava blivit under
1500-talet anlagd av norrmännen såsom en försvarspunkt gentemot den svenska grannbygden ock särskilt mot Kårböle skans,
varest svenskarna under krigsoroligheter inlade besättningar.
Under Baltzarfajden 1611-13 innehades den av de sistnämnda.
Sist var den i bruk 1630-1644 under kapten Ivar Pädersens
befäl. Spår av densamma synas ännu.
Enligt 1564 års skattelängd voro åboar här: Halual Ionsson
ock Trond Ersson
Gårdar:
Väst i gikt, Westergården 1490.
Halvars.
Skömmörs (Skomakars);
av nr 3: Mon.
Traa. Om namnets betydelse se »tråd» s. 20.
Biddje (bygget).
Minnet av en bonde från denna by, Otto Halvarsson Hund,
har nu över trehundrade år fortlevat i följande sägen om en av
honom förövad ogärning — ett bernskt drag av forntida råhet
ock hämdsinne.
Otto Hund klagade över att prästen Didrik i Sveg började
gudstjänsten för tidigt, så att Otto ej hann fram i rätt tid till
kyrkan. »Då det ringer tredje gång», skall han hava sagt, »är
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jag inte längre än på Långskogen». Prästen ändrade likväl ej
gudstjänsttiden. Då infann sig Otto en söndagsmorgon i Sveg
vid tredjegångsringningen, tog prästen i släden ock körde med
honom i sporrsträck ner till Långskogen, för att han måtte få
se, huru svårt det var att taga sig fram till kyrkan i rättan
tid. Enligt en annan vändning av sägnen hade Otto försummat
eller nekat att giva prästen tionde ock därför blivit vägrad
nattvardsgång. Då han det oaktat infann sig vid en sådan,
gick Didrik honom förbi med sakramentet. Därvid högg Hund,
under yttrande: »Har du gått mig förbi, skall jag icke gå dig
förbi», till prästen med sin kniv, så att han föll död ned vid
altaret. Kyrkodörren stängdes strax, men mördaren sprang upp
på den å södra långväggen varande predikstolen ock hoppade
därifrån ut genom ett litet fönster invid predikstolen, varpå han
skyndade ner till båtstaden ock sköt ut alla båtarna i älven
utom en, i vilken han själv rodde sig över ned till Vallarne;
därifrån begav han sig söderut i skogsmarken. Där uppehöll
han sig vid en sjö, som efter honom kallas Hundsjön, boende
i en stenhåla, i vilken ännu på sista tiden kopp ock sked samt
bränder ock kol efter hans vistelse där varit att se. Stenen
över hålan kallas ännu Otto-stenen. Hela sommaren vistades
han på denna plats, utan att hans vistelseort var känd för någon
annan än hustrun, som då ock då smög sig till honom med
livsförnödenheter. Eljes livnärde han sig av bär samt fiske ock
fogelfångst. På senhösten anträffades han död i sjön med pilar
ock båge samt en fogelbörda på ryggen. Han hade gått ner
sig på svagis ock drunknat.1
Didrik eller Dietericus, enligt HOLPHERS Svegs andre pastor
efter reformationen, skall — efter vad en tradition förmäler — hava
haft brunt, yvigt, till midjan gående skägg ock blivit begraven
i den mässeskrud, vari han mördades. Då vid byggande av den
nya kyrkan 1845 de kistor, som från graven i kyrkans kor
flyttades ut till kyrkogården, blevo öppnade, sågs bland liken ett
med långt, mörkt skägg, iklätt mässhake ock med kappa ock
krage bredvid sig. Det skulle ha varit den mördade Didrik.
*
1) Om huru Otto Hunds ogärning förmenas hava haft sorgliga
följder för hans efterkommande, se I. SCHERDIN, Beskrzfning öfver
Rätans socken i Jemtland, Östersund 1877, s. 9.
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RentMen omnämnes 1564 med ram åboar:

oloff jonsson
Påll Engilbrict
gunbiör Jonsson.
Råggie Engilb:
Erk olsson
Det skrives då Remmett, men 1692 Remmen. Byn benämnes
även Älvros-Remmen till åtskillnad från Hemmets by i Svegs
socken. Den har namn av sitt läge på en bärgås eller rem.
Hemmansnamnen här äro:
No ?/' i gån.
östes (gården ligger österst i byn).
Svänn-Ers'.
Mårtes.
Dunders; efter en åbo Dunder.
Lars'.
Tömmös' (Tomas').
Påla. En man från gården Påle bragte vid ett mikaöligille en karl från gården Päll om livet. Han fick sona
ogärningen med att till kyrkan såsom mansbot giva de nu
s. k. Kyrkä,ugarne.
Triddje (Tryggie's).
Kråstaförs (Kristofers).
Päll (Pälles).
Opp på börje.
Biddje (bygget).
Grinna (grinden).

ilvros (kyrkby): angående byns ålder m. m. se inledningen till denna socken.
Älvros var på Erik XIV:s tid nedre Härjedalens största by.
I 1564 års skattelängd äro här såsom åboar upptagna:
halual siimansson
Ragnil uidua
lon suenssonn
Råggie perssonn
Erbiör [Esbiör] Ionssonn
PM Råggiesson
Suen olsson
Oloff Jonsson
Erk ionsson
Ionn buddessonu
per
mortensson
per larssonn
oloff
olssonn
oloff clåuessonn
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Jöns olssonn
Esbiör pålssonn
Tryggie hafftorsson
Oloff ha fftorsson
pål suenssonn
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suen halualsson
per suensson
morten clem[en]sson
suen clem[en]sson
Tol Iampt
Erk tronssonn.

Gårdar:
Brua (Bron).
Vid denna gård har varit ock är ännu bro över Norrälven.
Det är säkerligen den först bebyggda platsen i denna by ock
den, från vilken socknenamnet utgått. Gården låg förr som nu
invid den förbiflytande Norrälven. I dagligt tal benämndes denna
endast »älven» ock platsen »älvoset». När flera gårdar så småningom uppstodo däromkring, blev den gemensamma benämningen
för bygden densamma som den älsta gårdens. För förbindelsen med
angränsande bygder gjordes längre fram bro (Elfbron 1791) över
älven, ock då kom gården att nämnas vid bron eller endast Bron.
Pär-Påls'.
Bödd. Till grund för detta gårdsnamn ligger utan tvivel
det mansnamn Budde (el. Budd), som ses i ovan anförda,
skatteläugd.
Näset;
av nr 4: Väst ä remmet.
Jo-Jons'.
Bakk (av gårdens belägenhet på en backe), Backen 1724.
Den nyare, förkortade namnformen i detta såsom flera fall
(exempelvis Lund i st. f. Lunden) har synbarligen , uppkommit
på så sätt, att det ursprungliga gårdsnamnet förkortat lades som
tillnamn till åbonamnet: Back Pär eller Pär Olsson Back, varefter det sedan i denna form övergick på gården.
Eriks.
Pål-Mass' (Matssons).
Svänn-Ols'.
Svärm-Ers'.
Hinnrika.
Erik-Kalla'.
Littja = »lyckan», d. v. s. den självväxta gräsängen,
»självgröningen», på eller invid vilken gården byggdes.
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Lönn. Gården Lund omtalas i tingsprot. 1701; kallas
Lundargården 1724.
Röddje (Roggie's, av någon åbo med detta namn);
av nr 16: Täkta (= inägan).
Jo-Svänns.
Grinna. En bonde Grind omtalas här 1701. Troligen

har vid gården varit en grind, hvarav namnet.
Tjanna (tjärnen; en liten tjärn ligger strax söder om
gården). En processlysten innehaverska Ingrid i Kiärnen
förekommer ofta i tingsprotokollen år 1700.
Swänn-Tis. En åbo Swän Tidriehsson omnämnes 1724.
Hokmen, av dess läge; en tjärn ock sanka marker omgiva gårdsplanen.
sjuis.
Reko (HÖN). En mycket gammal gård. Angående dess
benämning mäler folksägnen, att man ifrån Fannhus, där
åboar tidigare nedsatt sig, hörde, att folk vistades ock högg
på den plats, där Hölegården nu är, vilket gav anledning
till namnet.
Nr 24-26: Skojen. De tre Skoggårdarne åtskiljas så, att den
första kallas Pälle (i) Skog, de andra Lars i Skog ock
Erik i Skog. Man säger: »gå dit i Lars i Skog» o. s. v.
Av nr 26: Mon.
Klämmes.
Gårdens namn säges vara liktydigt med »klem-mes» av klev
(klöv) ock mes. Där var förr i tiden färjeställe, varest de i mesar
insnörda klövjebördorna vid bodfärderna togos av hästarna.
Denna folkliga härledning måste dock vika för den säkerligen
enda rätta, nämligen ifrån namnet Klämmet. En Clemmet i
denna by omtalas i tingsprot. 1799, ock namnet brukades 1564.
Trån har varit en »uttäkt» eller tråd, dit en gård förlagts.
På täkta (jfr nr 16);
av nr 29: Petje (Pötje).
Uthemman: Frukten. Detta säges fått sitt namn av den
orsaken, att älven därutanför är svår att befara med båt. De
gamla älvrosingarna, som vid sina kyrkfårder till Sveg skulle
passera stället, kallade det Fruktan, liksom ett annat heter
Gråten av samma anledning.
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Ett hemman Andåsen omtalas i tingsprot. 1701, tvistande
med Bro-hemmanet om en slått, Lindsatten, som av ålder skulle
hört till förstnämnda hemman. Vid laga skifte av hemägorna
övergick detta hemman till s. k. bolandsgärd. Ett Hammaren
nämnes 1724.

På Älvros bys utmark, ungefär en ock en halv mil norrut,
från byn är ett bärg Jär-bärget. På dess norra sida vid fäbostället
Bäokvadet (eller Bäkkvallan, såsom det ock nämnes), tätt under
hällstupet i bärget, skola ännu märken synas av att boskap där
varit bunden. Folket framifrån bygden skall under en krigsorolighet hava flyktat dit, medtagande boskapen. Det sägs, att
fienden förföljt ända upp på bärget, men att han för dettas oländighet ej kunnat förfölja längre.

1/2 mil sydväst om Älvros by ligger ett bärg med det främmande ljudande namnet Nonabärget. Namnet härleder sig av
det latinska ordet nona [hora]: den 9:e timmen på dagen eller,
efter vårt sätt att räkna timmarna, kl. 3 på eftermiddagen.
Det erinrar om de gamles bruk att räkna dagens tider efter
solens ställning till vissa mera bemärkta bärgs- ock fjälltoppar.
En sådan är också Nonsknätten i Hede. Middagsbärget i Yhogdal
har fått sitt namn av liknande anledning eller därav, att folket
i Kyrkogränden räknar middagstid, då solen står över detta bärg.
Non är enligt meddelande i brev från hr stiftsarkivar K.
KOREN i Trondhjem »et i store dele av landet (Norge) brugt
udtryk om det maaltid, som indtages ved noevnte klokkeslet
eller ofte noget senare».

övre ock Nedre pörtet (pöh) benämnas tvänne vid gränsen
emot Överhogdal belägna fäbodvallar. Namnet häntyder på att
dessa platser varit tillhåll för finnar, ehuru man numer ej vet
något därom. Belägenheten är också sådan, att den kunnat
locka kringströvande finnar från Hogdalssidan att för någon tid
slå sig ned. Ursprungligen torde därföre vallarna hava varit
svedjor i sluttningen av den genom trakten gående skogsåsen,
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omkring vilken äro goda betesland. Pårte nämnes som fäboställe till Oluf Jonssons i Älvros samt Östen Svänssons ock
Christopher Erssons i Remmen hemman redan 1692.
En liten å, Elans-ån (= Ärlandsån), löper där fram. Denna
är rik på öring. Den har sin begynnelse i en större källa,
Elanstjeldn, som säges vimla av öring. Men källan är »mytvatten» eller »har rå över sig», säges det. Kommer man dit
obemärkt av människor, kan man få duktigt med öring. I annat
fall försvinner fisken genom ett »mythål».

Sv. landsm. XIX. 2.

6

Linsälls socken.
Denna socken utgjorde en del av Sveg intill år 1778, då.
den av åboar i Ransjö, Linsälls, Glöte ock Lofsdalens byar något
år tidigare påbörjade kapellkyrkan var färdigbyggd ock konung
Gustav III berättigade dessa byar att utgöra en egen kommun
Linsäll.1 Redan 1758 hade »byamännen i Lofsdahlen, Glöte,
Ransiö ock Linsäl», som då utgjorde tillhopa 30 matlag, hos
domkapitlet gjort ansökan om »att få byggia för sig en liten
träkyrka i Linsälls by ock uti den få gudstjänst några gångor
om året», vilken fromma önskan förvärkligades 20 år senare,
såsom ovan visats.2 Kapellpredikant anställdes här 1795, komminister 1871. Församlingen är annex till Sveg.
För gången av odlingen i denna socken kan man spåra
tvänne vägar. Byarna efter Ljusnan äro tydligtvis befolkade
ifrån Sveg. Gamla sägner veta ännu att berätta om förbindelser
på detta håll med de tidigaste nybyggena i Svegsbygden, t. ex.
Arnaflo.
Socknens södra del, den s. k. Sörbygden, har däremot — med
undantag för Bölbärget ock Häggsbärget — fått sin första befolkning från Lillhärdal, varifrån kolonister kommit över från
urnybygget vid Härjän ock slagit sig ned vid Glöte-, Röragock Lofssjön, dit säkerligen fisket ock jakten först lockade dem,
Enligt anteckning i visitationsprotokoll av biskop L. LANDGREN.
Vid efterforskning i Riksarkivet har något kongl. brev härom emellertid
ej anträffats. En del äldre handlingar rörande detta pastorat, förmodligen
också rörande denna sak, förkommo vid Svegs prästgårds brand 1870.

Linsells kyrka, minnesord vid firandet af dess hundraåriga
tillvaro af E. MODIN. Östersund 1898.
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samt uti senare tid vid Djursvallen ock Sörvattnet. Munarten
i dessa byar överensstämmer också närmast med den dialekt,
som talas i Lillhärdal.
Socknens namn är att härleda från den i Ljusnan ungefär
1 km. nedom Linsälls by utfallande Linån eller Lina. Spakvattnet därinvid kallas Linsildret. Linsäll (Linsen) är sålunda
liktydigt med Lin-selet. Invid detta sel eller silder skola de
första inbyggarne hava drivit sina näringsfång, fiske, jakt ock
myrjärnsbränning. En uråldrig byggnadstomt, Gammelgärdet,
där den första stugan skall hava stått, synes i grannskapet, liksom
också åtskilliga s. k. blästrar, d. ä. med sten murade gropar i
jorden, i vilka myrmalmen brändes, ock vilka jämte betydande
slagghögar tyda på att en omfattande järnbränning här på sin
tid ägde rum.1
Namnet förekommer i tiondelängden av 1564, däri Lijnsigl
med 6 skatteåboar står upptaget såsom by i Sveg; skrives
Lindsell 1606, Linssäll 1696, Linnsell 1699 ock Linself i 1807
års kyrkobok.
Socknens byar äro: Bölbärget, Djursvallen, Glöte, Häggsbärget, Linsäll, Lofsdalen, Ransjö ock Sörvattnet.

Bölbärget, ursprungligen fäbodevall under Glissjöbärg, fick
förste åbo ifrån Ransjö, Olof Johansson, år 1837.
Byn har namn av de tre intill densamma liggande bärgshöjderna Bölbärgen, såsom också nybygget i förstone hette.
En sägen om att dessa bärg burits dit av jättar, som, förskräckta
av klockringningen från Hede kyrka, flytt ifrån sina bördor
(böka), må anföras såsom prov på gamla tiders namntolkande
sagor.
Byn har två hemman utan särskilda gårdsnamn.
Djursvallen insynades för odling 1775 av en nybyggare,
Sven Embriktsson från Lillhärdal. Det har nu två hemmansåboar.
1) Vad Linåns namn angår, synes detta vara att härleda från isl.
adj. linr (sv. len) »jevn, glat», även: »magelig, svag» i motsats till harr,
striär (Fr.) ock it (å). Det skulle då betyda »den sakta flytande eller
spaka ån», vilket ej motsäges av naturbelägenheten.
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Byns namn skrives stundom ock rättare Djursvasslan efter den
genomflytande ån med samma namn. Därefter benämnes han
även i folkspråket, men namnet låter sig ej beteckna med våra
vanliga bokstäver. Det utgör med sitt prepalatala tonlösa 1 —
voja — en prövosten på uttalet av ortens folkmål. Redan 1782
skrevs Djursvall.
Ans namn är att härleda av djur, i förra tider benämning
på vildren ock älg, samt vassla (v9) litet vatten eller å (demin.
av vatten eller vass, såsom ordet i sammansättningar ock avledningar uttalas).
Trakten var förr känd för sin rika tillgång på villebråd,
isynnerhet vildren.

Glöte angives som en mycket tidigt bebodd plats. Att så
är, blir ock tydligt vid betraktandet av den odlade jordens vidd
ock invånarnes talrikhet. Ett stenåldersfynd (spjutspets av blåsvart skiffer) har ock gjorts här vid uppränsning av Glötån för
ett tiotal år sedan.
Första gången byn finnes omtalad är emellertid i ett pärmebrev av år 1420 (DN. XV, nr 50), enligt vilket Andres Hawardhson gör kunnigt, att han till sin bröder Niklis Hawardhson sålt sin ärvda del »j ennom gaardh, som heter Glöthw
ligghindxs i Herdaal». I 1564 års tionderegister upptages Glöte
såsom hörande till Lillhärdals socken, dit det liksom också
Lofsdalen hörde åtminstone ännu år 1695. Bynamnet skrevs
1564 Glöthe ock i slutet av 1600-talet Glötöö. Dess härledning
är dunkel. Möjligen sammanhänger namnet med ett ännu i ortens
språk använt ord glött trång öppning (prång), t. ex. mellan
husen på en gård. Platsen har då benämnts så, emedan den
ligger som en öppning mellan de å ömse sidor omgivande höga
bärgen.
Under 1563-70 års krig hädades byn svårt. För år 1566
är i förenämnda register antecknat om dess bönder: »äre förbrennthne och somlige rymde till Norie». I »Några notiser om
sjuårskriget i Härjedalen1» kan man närmare se, huru åboarne
ledo under detta krig, ävensom den betydande välmåga, som
Nordl. Norrl. saml. h. 4, s. 174.
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bland dem var till finnandes. En bonde Oluff Jonsson ock hans
son Engilbricht Olson, vilka bland andra anklagades för att hava
»dolt riksens fiender, som anno 1565 kommo in i byn», blevo
härför »dömda från halsen». Fogden tog av dem allt vad de ägde,
ock sedan igänlöste de sitt liv. De nämnda bönderna utgä,vo
»i konungssaken» 19 lod silver ock 100 marker i pänningar.
Utan lag ock dom tog fogden: 10 st. silverskedar om 30 lod,
80 marker pänningar, 4 st. bolster, 5 ryor, 1 fårskinnsfåll, 21
hyenden, 1 svart hagersk kåpa, 1 blå kvinnokjortel, 11/2 tunna
råg, 881/2 tunna korn, 1 tunna malt, 1 kopparkittel, 11/2 tunna
smör; vidare 14 kor, 1 oxe, 1 tjur, 6 ungnöt, 10 getter, 10 får,
1 brun häst för 10 marker — en oväntad förmögenhet i denna
avlägsna fjällby.
Skattegivande åboar 1564 voro :
båle ibid.
oloff jonssonn
jon ibid.
oloff bålssonn
suen ibid. [därstädes]
Gårdar:
Änden eller På ända (av byn, vars odling åt det hållet
slutade här, då denna gård byggdes).
Synden (fwedo), var ursprungligen en svedja tillhörig
Grind-hemmanet;
av nr 2 (nu nr 14): Svartåsvallen, en utflyttning från föregående — ursprungligen ock delvis ännu fäbodevall.
Grinda eller Där mä grinda (en grind över byvägen
har av gammalt stått vid gården);
av nr 3: Brändskogen.
Mul i gan (gan, ty där »byggdes av en härdöl, som behållit
den norska dialekten»); ett av de älsta hemmanen. Det delades mellan två bröder, så att den ene flyttade ut ock byggde där
mä grinda, varefter den förra gården böljade nämnas hemgan. Av östligare boende benämnes den ock västgan.
Janes (Johans), tidigare Rejje (Roggie's).
Hans Stens (nu Norbärgs).
Vilds (Israels). Gården skall i avseende på ålder vara
den tredje i ordningen i byn.
Guyats (Gunnars); bar förr kallats Bäkk-gå., ock uppgives vara den näst älsta i byn.
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Dill-Hån.näs, en utgård till den förre.
Hånnäs. Denna gård ligger på ett näs emellan Glötesjön ock en mindre sjö Hån, varav benämningen tagits.
Den är enligt sägnen den älsta ock var först bebyggd på det
s. k. Hågärdet.
Vid några härtill hörande skogsängar är en ofredssägen
fästad. Under en krigsorolighet tog en genom Linsäll tågande
truppstyrka med sig såsom fångar tre karlar, en från Ransjö,
en från Linsäll ock en från Glöte, ock förde dem ned till Svegs
kyrkoplats. Där instängdes de i sockenstugan. Glötekarlen, som
var en jättestark man, steg om natten upp på en bänk i stugan
ock satte kuven (skuldrorna) upp emot taket samt lyfte upp
detta, så att hans kamrater kunde krypa ut. Själv skaffade han
sig också sedan ut. Men av rädsla att bli ertappad måste han
under sommaren hälla sig undan i skogen ock tog sig då före
att rödja ängar borta vid Häggingån, de nu s. k. Hånäsängarna.
Han säges därvid hava vässat yxan med bävertand, ett medel
som har trotts hindra ungskog att växa upp efter rödjningen.
Nr 10: Smaländen.
Häggingåsen.
Tråden, Trådargån eller På trån är en utflyttning från
Bäckgården.
Tvänne bröder i denna gård, Bäck-Ola ock Bäck-Nils bytte
emellan sig så, att Ola stannade i fädernegården ock Nils tog
jord ock byggde på förstnämnda plats, där en trå eller inhägnad
var, som tillhörde Bäckgården.
Några utflyttningar från nr 7, 9 ock 12 benämnas Dravagen.
Lägenheten har fått namn av det lilla vatten, genomflutet av
Dragg-ån, invid vilket den ligger. Den skrives också i avvittringshandlingarna Draggvattnet, vilket för lättare uttals skull
förmenas hava sammandragits till »Dravagen». Sannolikt ingår
dock i namnet det -agen (sjö), som återfinnes bland lokalbeteckningarna (s. 18).
Näset; av dess läge på ett näs i sjön.
Mellan Näs-gården ock Västgården skall den, som först
började bygga ock bo i denna by, haft ett härbärge, byggt ute
i sjön på höga trästolpar, i vilket han hade sina tillhörigheter
undangömda. Från andra platser omtalas även små byggnader
ute i vattnet till förvaring av ägendom, som kunde förstöras
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av möss o. d Så hade finnarna i Gåssjö (Yhogd.) av denna
anledning byggt sig ett näthus på en stor fyrkantig sten uti
ICörsjön.
Mindre trolig är en sägen, som förmäler, att »härbret» i
fråga varit ett minne från ett fiendebesök i orten. Den må
dock här anföras i sammanhang med andra sägner, som tala
om hälsingarnas infall i Härjedalen omkr. år 1630.
Det var på försommaren sagda år eller något senare som
en skara hälsingar mitt under rådande fred trängde in i Härjedalen. Måhända hade de med avsikt valt denna årstid, enär
mästa delen av folket då, såsom ännu är fallet i fjällbyarna,
var borta i fäbodarna ock ringa eller intet motstånd vore att
påräkna.
Med knapp nöd hunno invånarne i byarna rädda sig ock
sina redbarheter undan till skogarna. Förut är berättat, hur därvid tillgick i byn Duvbärg i Sveg. Därifrån skall plundraretåget hava gått över Vemdalen (se Kvisthån) till Hede, varifrån det vände nedåt Linsäll. Där hade befolkningen i god
tid varskotts ock skall uppe i bärget hava murat ett slags källare, ännu synlig sägs det, vari den värdefullaste ägendomen
undangömdes. Boskapen var redan i de avlägsna bodarna. I
byn var endast en gammal sängliggande gumma kvar, då rövarskaran anlände. Hänne lovade de att få behålla livet, endast
hon visade dem vägen till nästa by. Hon utpekade då Glöte,
varest hon visste, att folket i följd av bud från Linsäll var väl
berett på besöket.
Glöteboarna hade späjare vid vägen, vilka skulle varsko,
om ock när fienderna syntes, för att byfolket skulle hinna ge
sig undan till skogs. Dessa, som under vägen skövlat ock bränt
Linsällboarnas fåbovall Nybuan, kommo emellertid så hastigt
på, att i brådskan ett barn kvarglömdes i byn. En modig man
vågade sig dock åter ock räddade det. Ute i sjön hade byfolket på pålar byggt ett 'härbre', dit husgeråd ock annat av
värde överflyttats. Vid detta hade även båtarna bundits utom
en, som sist begagnats ock därpå sönderslagits.
Med förargelse sågo sig rövarne sålunda gäckade. De drogo
nu åter neråt Svegsbygden ock Lillhärdal, där deras anförare
blev skjuten, varpå de hals över huvud flydde hemåt, såsom
förr är anfört (s. 47).

88

MODIN, IIÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX. 2

Om denna tilldragelse är intet känt mer än vad sägnerna
sålunda förtälja. HtTLPHERS, som flyktigt omnämner den, har
den tydligtvis ur samma källa. Tiden, då den skall hava skett,
var en våldets ock osäkerhetens, ock den är därföre ej osannolik.
Ännu så sent som mot 1700-talets slut företogs ett liknande
strövtåg av härjedalingar in på norskt område, till grannbygden
Bräcken.

lläggsbärget har sitt namn av det lika benämnda bärget
därinvid. Detta åter har så benämnts till följd av att hägg
där växer ymnigt. Byn, som nu utgöres av två hemman, bebyggdes i förra hälften av 1800-talet av Bus Sven Olsson från
Ransj ö.

Linsäll (kyrkby) var, såsom nämnt, en ej så alldeles obetydlig bygd redan vid 1500-talets mitt. Dess hemmanstal har
dock sedan dess knappt mer än fördubblats.
/hoar 1564 voro:
morten simensson
per bertilsonn
Oloff pålsson

jonn pålsson
nils simensson
Erk jonssonn.

Nuvarande gårdar:
Backgärdet (Bakkjäke), ursprungligen ett gärde, upptaget
av en åbo väster om älven;
av nr 1: Lyckan (Lyttja), avsöndring från föreg. Om betydelsen av namnet se Älvros kyrkby nr 14 (s. 78).
Högen (Opp på höja, Höja), belägen på en höjd; utflyttad från nr 5.
Rösten (Opp i rösta eller Rösta), utflyttning från nr 8.
Denna skedde, emedan man fann bärgsluttningen öster om
älven säkrare för nattfroster, varföre små åkrar där upptogos, vilka sedan utvidgats till hemmanslägenheter. Namnet kommer därav, att gården byggts på en röst, d. v. s.
sänka eller däld i skogsmarken.
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Backen eller Pär-Pass' (Fastessons? Edfastessons?). Från
detta hemman har Utgården i Ransjö utflyttats. Troligen
var det slåtteslägenheter vid Råndån som gåvo anledning
till denna utflyttning.
Tols eller Opp i bakka.
Prästgården; utflyttning från den gamla gården &mols,
som nu är torpställe under nr 6. Från denna lägenhet
skedde utflyttning till Linsällsjön (Sjögåkan). Prästbol blev
gården år 1859 (se Ransjö nr 3, s. 96).
Jo-Påls-bärget, en utflyttning från nr 15 av enahanda orsak
som nr 3 från nr 8 m. fl.;
av nr 7: Vid kvarnen.
Opp i Hans, är en utflyttning från det gamla hemmanet
Väst i höja.
Pär-Ola' eller (gemensamt med föreg.) Öst i bärjan, tillkommet genom utflyttning från Jo-Jons (nr 14).
väst i gåka,
Mijagån, (Mellangården) ock
Öst i gåka: dessa tre gårdar kallas med gemensamt
namn Sjögåkan, enär de äro belägna vid Linsällsjön. VidSjön omnämnes 1701 såsom »fäbogård», tillhörig en åbo i
Linsäll, ock såsom dennes »bäste åker».
Den förste åbo man vet omtala i denna del av byn hette
Jon Jonsson, vanligen kallad Sysmay, i följd av att han byggde
ock bodde vid sjön. Han hade varit ute i krig såsom knekt
för sin faders gård Jo-Jons' i Linsäll (se under nr 4 Knös i
Byvallen s. 44). Då han kom hem, tog han »arvejord» eller sin
del i äng ock 'buvallar' i farshemmanet, men flyttade själv ut
norr om sjön, där han byggde gård på en plats, som nu heter
Tomtan. »Mordisk» ock myndig, som han blivit i kriget, visste
han att med lovliga ock olovliga medel slå under sig ängar ock
rödjningar, var det bäst likade honom, utan att någon vågade
trotsa. Rik hade han också blivit i kriget, därifrån han hemförde både silver ock guld.
Hans ende son hette Kristen. Han ärvde all förmögenheten. När en gång folket i gården var ute ock »löpte furu»,
kom vådeld ut, ock allt brann upp med undantag av ett härbärge, som ännu finnes kvar, ock ett »selagree» (seltyg), vilket
hängde på hagen, efter det Kristen varit ute ock »kört träe».
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Som exempel på hans förmögenhet anföres, att han vid branden
förlorat bl. a. »12 dunbolstrar ock 12 selagrea».
En Christen Jonsson i Linsell omnämnes i tingsprot. 1705.
Vid gården hava för ej länge sedan hittats en egendomligt
formad hästsko ock en värjeknapp (nu i Nord, museet i
Stockholm), vilka i sin mån styrka sägnen om den krigiske
åbon.
Långt innan någon odlade vid sjön, drev Annfb"omay
(se Annflo s. 41) fiske där. På Buholmen hade han »fiftjebu».
På ett näs fram i sjön var mötesplats med käringen, då hon
kom ifrån Annflo med klövjehästen för att hämta fisken. Därav
heter näset än klag 4scengncpsa (Käringnäset). I en vik därinvid lade hästen ned sig, då han gick ock betade, ock därav
bär han namnet kamp-vy9a.
Anders'.
Jo-Jons'. Den älsta hemmanslägenheten anses hava
varit här, varför dess närhet till den fordom helt visst fiskrika strömmen ger stöd.
Jo-Påla'.
Den härbredvid varande träbron över Ljusnan byggdes
första gången år 1750. Flera gånger ombyggd, har den nu, 1901,
ersatts av en stålbro.
Bmbriks.
Väst i höja.
De fyra sistnämnda gårdarna (nr 14-17) utgöra de gamla
stamhemmanen i denna by. På en plats under nr 17 kallad
Tomtan i närheten av älven synas märken efter en gård. Enligt
sägnen skall man efter en ovanligt hög vårflod flyttat gården
längre inåt land.

Lofsdalen är tvivelsutan en av de tidigast bebodda orterna
i Härjedalen ock angives även såsom sådan av traditionen.
Liksom Glöte hörde det under äldre tid till Lillhärdals socken,
varifrån det ursprungligen är nybygge.
Namnet Lapsadall möter i skrift redan 1426 angående ett
jordköp, på vilket Thorder Enfastasson erhåller fastebrev, ut-
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färdat i Bolsäter av lagmannen Hacon Lafransson.1 År 1612,
då namnet förekommer i en skattelängd, skrives det Laffzdalen.
Det är sannolikt att härleda från isl. lapt eller laft, egentl.
»hjorne, hvori de horisontalt liggende stokke i en tommerbygning, laftebygning, ere sammenfoeldede», sedan i allmänhet loftsbyggnad.
Byns namn, sålunda enligt den älsta namnformen »Loftsådalen), kan hava uppkommit därigenom, att vid den genom dalen
1) Då detta pärmebrev är en av de älsta kända fornhandlingarna
från detta landskap, förtjänar det här i sin helhet anföras. Brevet, som
bevarats i Lillhärdals kyrkby, befinner sig numer i förf:s ägo.
Firir ollom peim dondemannom sem ptoeta bref sea aseldee hoyra
kennist ek hacon lafransson logman i izenaptalande ok lueriadal ath ek
war aa almenneliko Vinge i Suegh sokn pysdagheu mest efter Matias
messo dagh . komo Pa firir mik puow skilrik vitne er so eita Pore
hedhensson ok olafuer hallasson . boro witnisbyrdh ok feste wt eidh sin
beskedhelikorn manne Pordhe a3nfastassone suo at fyrnemder pordher
] badhe i vatn
atthe sex marka kopp i lapsadall [raderadt : ok i
ok i lande ok i slaettom frialst ok heimolt fyrir huariom manne. Py
kennist ek ok poordhe pet fyrnaamda sex marka koupp aa hender ok i
frialsa eigho ssakt hefuer Pill ess att annat finz sannare. ok 'Al san-nenda bidher iak xrlikan man ok wmlbornan herra ion kirkio herra i
Suegh at han sit insigle henge met mino insigle firir pettab bref . nr
gort var i kolseeter anno domini m° ed° xxvj° [26 Februari 1426]. —
Med tvänne skuror för sigill.
Översättning:
För alla de dannemän, som se eller höra detta brev, gör jag Håkan
Larsson, lagman i Jämtland ock Härjedalen, veterligt, att jag var på
allmänt ting i Svegs socken tisdagen näst efter Mattiasmässodag. Då
kommo inför mig två pålitliga vittnen, som så heta: Tore Hedensson
ock Olof Hallasson. De buro vittnesbörd ock utfäste sin ed åt den
hedervärde mannen Tord krnfastsson således, att förenämnde Tord ägde
], både i vatten ock i land
säx markers köp i Lofsdalen [ock i
ock i slättmark, fritt ock hemult [d. ä. honom lagligen tillhörigt] gentemot var man. Ty tillerkänner jag ock Tord förenämnda säx markers
köp ock haver tilldömt honom det till fri ägo, till dess att annat
befinnes sannare. Ock till bekräftelse beder jag den ärlige man ock
välborne härre Jon, kyrkohärre i Sveg, att han hänger sitt sigill
med mitt vid detta brev. Som gjort var i Kolsäter vår Härres år
1426.
Haquon Lafrintzon eller Laurenzson, som hans namn även skrives,
finnes nämnd som lagman härstädes i brev från åren 1413?-1436.
»Thordt Enfastason i litla Heeriadal» nämnes som vittne i ett upplåtelsebrev, utfärdat i Mora 1430 (DN. XIV, 46).
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rinnande ån, Lafsa, som den ännu nämnes, varit uppförd någon
dylik byggnad vare sig såsom boningshus eller, vad som är
troligare, till förvaringshus för hö eller annat, innan bosättning
där ägde rum. Jfr hlödulapt DN. VI, 291,14.
HtYLPHERs1 anför en berättelse, enligt vilken denna trakt
skall hava varit först bebodd av tvänne hitflyttade norska adelsmän vid namn Hvithatt. Detta skulle hava skett 200 år förr,
än han utgav sin beskrivning, sålunda i senare hälften av 1500talet. Äger denna berättelse någon grund, måste deras bosättning här hava skett först efter det att trakten länge legat öde,
av orsak som den under gården nr 3 anförda sägnen angiver.
En annan forntidssägen förmäler, att den första nybyggaren
i denna trakt skall hava bott vid det nu s. k. Röragsgärdet
(Röragsjäke) invid Rörag-sjön, en utvidgning av Lofsån omkr.
4 km. nedom Lofssjön.2 Han skall hava varit »hedning», ock
om hans kvinna berättas detsamma som om Enfasts dotter (se
Lillhärdal), att hon varit så modig ock stark, att hon bar hem
en björn i stjinnmagda (skinnförklädet).
Omkring 4 km. ny. från Lofsdalen mötes vägen från denna
by till Strådalen (ett nybygge under Lofsdalen, beläget vid ån
&råa) från sydväst av en urgammal väg, Krabbatsväjjen kallad.
Här fram färdades folk fordomtima för att tillbedja vid S:t Olofs
grav i Trondhjem.
Invid denna väg visas ännu en plats benämnd Rombovallen, utmärkt av en rektangulär stensättning, 2,4 x 3,5 to. stor.
Där skola ligga begravna tvänne präster från Rombolandet 2
Beskr. öfver Herjedalen, s. 32 not. a.
Sjöns namn skrives på kartor Rörassjön eller Röraksjön, men
bör skrivas Röragen i överensstämmelse med det äldre uttalet. Jfr
Malmagen, Bolagen m. fl. sjöar i övre Härjedalen ävensom de norrbottniska sjönarnnen Hornavan, Storavan o. s. v. I dessa namn synes
ingå det lappska avane (eve i härjedalskan), bukt, vik, sjö, varmed det
härjedalska -agen torde äga släktskap. Man har också
med vilket
berättigande leninas därhän — under den bekanta striden om lapparnas
»sedvanerätt» i dessa namn sökt stöd för den åsikten, att lapparna från
urgamla tider strövat omkring i Härjedalens fjälltrakter.
Rombolandet nämnes ej sällan i de härjedalska berättelserna
från äldre tider. Det angives såsom en rikt kornbärande bygd, från
vilken spannmål erhölls, isynnerhet under nödåren. Till ock med kvinnor gåvo sig dit ifrån Härjedalen för att genom tröskning ock annat
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eller enligt en annan sägen en präst ock en dommare, vilka dött
under en färd genom denna trakt. Sägnen vet också förmäla,
varföre de blivit jordade här i ödemarken. Det var nämligen
strängt påbjudet, att om någon som vallfärdades avled på vägen,
skulle han begravas på dödsplatsen ock all medförd ägendom
gravläggas med honom. Detta var en fint av munkarna, »S:t
Olofs tjänare», att de sedan måtte kunna komma ock gräva upp
samt bemäktiga sig skatterna, säges det.
I en handskrift om Härjedalen från slutet av 1600-talet'
angives denna plats såsom »ett gammalt cimeterium eller bogård,
som landzfolket kallat, warandes för långliga tider tilbaka uppsatt och i fyrkant bygd, viljandes några av Landzfolket föregiva, at fordom när den Påviska religionen want i Norrige och
Swerige, åtskillige skulle ifrån Trundhem och Norrige färdas
denna vägen fram till Herjeådalen, når the welat hålla sina
Pelegrimsresor, och de som på samma resa af hunger eller köld
hade förgåtts, skulle i samma körkogård blifwa begrafne».
Sydligare efter ovannämnda väg, vid Flötåsen, skall också vara
en pilgrimsgrav. Där sökte en midsommarnatt tvänne män efter
godset. De gingo tysta, så som nödigt är, om jordagods skall
kunna bärgas. När »dagrenda syntes» (vid första gryningen),
tyckte den ene sig hava funnit platsen, som noga beskrivits
sedan gammalt, ock utropade: »här skulle det vara!» Men i detsamma hördes ett skott, så att marken skalv, ock en svart kista
flög upp ur jorden bort över åsen med en eldsky efter sig.
HULPHERS omnämner även ett annat minnesmärke från
samma färder: »en stenvård vid Hoverken såsom lemning av
någon begravningsplats, varest även skall tillförene ett stort
kors varit upprest». Detta fornminne, som att dömma efter läget
arbete förskaffa sig säd. Vilken bygd därmed avses, vet man nu ej
med bestämdhet, somliga mena Gästrikland. Widmark, Beskr. öfver
Hels. I s. 281, förklarar »Rombolandet» med »sädesorterna i Västmanland
ock Uppland.»
1) Handskriften, som av förf. anträffats i Gästr.-Häls. nationsbibliotek i Uppsala bland domprosten D. DJURBERGS »Annotationes historim», bär titeln: Liten Beskrifning öfwer Herdalarna. Den synes
såsom specimen hava av någon student för granskning inlemnats till
D., vilken försett den med randanmärkningar. Åtskilligt talar för att
den är ett tidigare manuskript. till Uwe.' disputation De Herdalia.
Några traditioner, som ej finnas i Uni avhandling, äro här upptagna.
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måste hava varit ett annat än det . först nämnda, är numer
icke känt.
Till den yngre formen av byns namn, Lofsdalen, knyter
sig den konstruerade sägnen om att pilgrimer, som vallfärdades
här förbi, här funno en skön viloplats ock därföre lovade Gud,
varav stället vart kallat »Lovdalen». Andra exempel giva vid
handen, att denna sägen säkerligen tillkommit med anledning
av ett bibelspråk 2 Krön. 20: 26 (gamla bibelövers.), vari ett lika
lydande ortnamn förekommer.
I 1564 års skattelängd är byn icke omnämnd; 1698 nämnas i La4dahlen kronobönderna Sven ock Ebbe Brynielssöner,
Nuvarande gårdar äro:
Öst på näset. Förut hette gården Knuss (Knuts), enär
första åbon, som erhöll lagfart 1733, härstammade från
Knuss-gården i Överbärg.
Erik-Ols'.
väst i gan eller Ne i gan, är älsta gården. Om dess,.
som det säges, förste åbo berättas följande ålderdomliga
sägen:
I Ljungdalen, omkring 10 mil nordligare, var ävenledes
en åbo den tiden. En gäng då denne var borta från sitt hem,
kom lofsdölen dit ock rövade till sig hans kvinna. Omsider fick
mannen reda på vart hon tagit vägen ock gav sig åstad att
hämnas kvinnorovet. Det var en solskensdag, då han kom till
Lofsdalen, ock rövaren satt just ute på brosteget med huvudet
i knäet på kvinnan, som var sysselsatt med att löska honom.
Plötsligt for han upp under utropet: »Gu nå' oss! Nu spänd'n
arviste» (armborstet), ock i detsamma flög den hämnande pilen
från ljungdölens båge i honom, så att han dog på fläcken. Lofsdalen kom därefter för en tid i ödesmål ock lades under kronan. De som på nytt satte sig ned där, erlade till kronan skatt
eller s. k. »landsköld». Landsköld (landskyld) utgick för hemmanen i denna by ännu 1724 ock säkerligen längre.
Backen eller Kusbacken (så kallad från den tid, då 01.
Jonsson från Kushögen i Ransjö bytte sig hit).
Erik-Jons'-backen — utflyttning från föregående.
Opp mä bäottja eller Öst mä bäottja.
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Ransjö by har benämnts efter den sjö med samma namn,
vid vilken den ligger. Ransjön (Ransjöarne) åter torde med
sannolikhet hava namn av den Härjulfsättling Rafn, som omnämnes vid alltinget i Sveg 1273. Denna slutsats är att draga,
icke blott på grund därav att ett ord rafn synbarligen ingår uti
sjöns namn, utan ock av den omständigheten, att Rafn uppgives
såsom son till porallde, vilken åter sannolikt är den som enligt
ett i Vemdalens kyrka förvarat pärmebrev av 1461 lemnat en
åminnelse efter sig i det i brevet förekommande lokalnamnet
Toraldeluth. Av samma brev synes, att Toraldeluth, d. v. s.
den skogsäng 'som Toralde ägt eller som uppkallats efter honom,
gränsat intill Vemenäs, varav åter framgår, att Toralde måste
hava haft sitt hemvist i denna näjd.1 Det ligger därföre helt
nära till hands, att sonen Rafn bebott samma trakt, givande
namn åt Ransjön (Rafn-sjön), ett då liksom sedermera ypperligt
fiskevatten, vid vilket han uppehållit sig.
En gammal arvsägen i byn förmäler också, att trakten först
blivit bebodd av tvänne fiskare, som haft sina kojor vid sjöns
södra ände. Där synas ännu på västra stranden, uppå på en
kulle som kallas Ho- eller Hov-backen, märken efter att ett hus
stått där, ock en annan uråldrig tomtplats visas vid en vik mitt
emot, strax intill byn. Dessa tomter skola varit deras boplatser.
Den ovan nämnde Rafn måste — att dömma av stamtavlan,
som Tordr i Trosavik m. fl. vid det förut nämnda alltinget vitt1) Av ett vid Svegs ting 1606 avsagt domslut, vars innehåll
här nedan i sammandrag anföres, synes, att Vemenäs eller Vimnäs legat
på Svegs sockens område intill Hede.
»Hederlig och wellert mand Herr Mogens Pederssen, prest tul Sweig»,
företrädde ock klagade å sin faders Herr Peders, kyrkoherdens i Sveg,
vägnar över att bönderna i Hede ej gåve prästen i Sveg den honom tillkommande tionde av djur, som fångades på Vimnäs ock Pålsnäs skogar,
utan lemnade den till prästen på Hede. Rätten resolverade att, »om
bönderne här efter af Heide sokn weidet [jagat, fångat] nogen diur
på föreskrefne Skoufwe, skal de giöre och gifwe deraf tinde till Presten
i Sweig, efter di Skoufwer hörer Sweig Sogen til». Wemenäs är efter
all sannolikhet identiskt med nuvarande Borrnäset 12 km. från Glissjöbärg vid Vemån invid gränsen mot Vemdalen, vilket näs ännu stundom
nämnes Vemnäset ock varit känt såsom en älgrik trakt. Polsnäs skall
i senare tid även hava kallats Pälmaysskogen ock ligga östligare mot
överbärg.
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nade om — hava levat under 1100-talet, ock således från denna
tid Ransjön varit så benämnd. Byn är naturligen mycket yngre.
1562 skrives han Rannesiö ock har då följande åboar:
lasse sijmensson
oloff jonssonn
per jonsson.
jonn jonssonn
1696 benämnes byn Ransiö.
Gårdar äro:
Kushögen. Denna gård skall enligt en sägen hava bebyggts
av en soldat under det danska regementet, Kusen kallad.
Jo-Hans'.
Prästgk; inköptes 1798 av Linsälls ock Ransjö hemmansåboar till prästboställe, utbyttes 1859 mot dåv. nr 5 i
Linsäll.
Jo-Pärs'.
Pär-Ers' (nu obebyggd); ny lägenhet: Väst i myrn;
av nr 5: Böddhöjen eller Böddn (jfr nr '2 Älvros, s. 78,
samt 21 ock 22 Överhogdal).
Höjen.
Bur-höjen (jfr Buras, Överbärg Sveg, s. 68).
ut i gån,; säges vara älsta gården i byn.
Skräddars.
År 1700 omnämnes här en gård Baeke(n), varför landsköld
erlades med 6 öre smt.
Av sägner, som röra denna by, kunna enligt en länsmansrapport från Sveg 1791 (i Palmsk. saml.) anföras följande.
Sedan gammalt gick härifrån en väg uppefter Råndalen in
på den s. k. »Härdals-Norges vägen», varom talas under Lillhärdal. Denna väg fick senare namnet »Villmansväg, av orsak
att en man av det namnet, född i Långå by, ungefärligen för
70 år sedan [således omkr. 1720] fick fel på sina sinnen, då han
började medelst stora bleck i trän utmärka vägar här ock var
på skogarne, varibland även denna blev av honom med sådana
stora bleck försedd, alltifrån Ransjö by i Sveg till Fruhågna
ock sedan väst genom, så långt skogen räckte».
På gränsen mellan denna by ock Hedeviken har fordom
en avrättning skett, om vilken enligt samma källa berättas:
»Vid pass 1714 blev moder ock son steglade strax utom Vikens
by, där Vemdals ock Ransjö vägar skiljas, vilken moder, vars
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namn varit Segrin, blivit hävdad av sin son Olof Jonsson Iolle,
bägge från Ransjö bp.

Ortholmen, ett till Ransjö (ock Hedeviken) hörande nybygge i närheten av sjön Orten, fick förste åbo, Jon Svensson,
från Linsälls kyrkby vid mitten av förra århundradet.

Sörvattnet insynades såsom nybygge 6/6 1832. Trakten
_ansågs då ligga på Lillhärdals sockenområde. Det ursprungliga
namnet, som ännu höres i de äldres mun, var Sörvottna (d. ä.
de södra vattnen till skillnad från de norra vattnen (Ransjöarna). Byn, som 1889 till största delen inköptes av Kongl.
Maj:t för beredande av renbetesmark, har 4 hemmansnummer
utan särskilda namn.
Förste nybyggare voro Rolf Eriksson (Bång-Rolf) från Lillhärdal, vilken med sin familj att börja med bodde i en jordkoja på nuv. nr 3 ock livnärde sig mäst av fiske; 01. Jonsson
från Hede, som bosatte 'sig på lägenheten man (mäk = sandnipa);
samt Päll Pärsson från Hedeviken, som tog upp nr 2.

Nybygget liölnsen påbörjades mot mitten av förra århundradet av Kus Sven Olofsson från Ransjö, vilken flyttade hit
från det av honom först bebyggda Häggsbärget. Namnet härleder sig ifrån Köl-åns os eller utlopp i Fjätån invid nybygget.
Gårdar äro: Städja (åstädjan), Opp på bakken ock Ref (Rolfs).

En sägen från den tid, då pilgrimsfärder gingo fram i deasa
mäjder är fästad vid ån Botja, som upprinner i Boktjärn, 8 km.
norrut från Sörvattnet, ock mynnar ut i de gamla afradsfiskevattnen Fjällsjöarna v. om Råndalen. Ån skall ha så kallats av
den anledningen, att en präst, som under pilgrimsfärd till Trondhjem red däröver, uti vattnet tappade den bok, vari han läste,
varefter ån blev kallad »Bok-ån».
Sv. landsm. XIX. 2.
7
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En i fjällsluttningen väster om Fjällsjöarna liggande stor
rullsten bär namnet Hälaingstenen. Sannolikt är även detta
något minne från vallfärdernas dagar.
Om det härinvid liggande fjället Fruhågna är likaledes
en sägen, att en förnäm fru, vilken fordomdags med pilgrimer
passerade den strax söder därom gående gamla vägen inåt Norge,
bestigit fjället. Eon skall, när hon kommit upp på detsamma,
hava yttrat: »Förut har du blott varit en Städjeklimp, men nu
skall du kallas Fruhågna», ock så heter det än i dag.

Lillhärdals socken.
Urbygden i Härjedalen skall enligt sagan vara att söka
härstädes. Ock forskningarna rörande detta landskaps historia
ock forntidsminnen hava icke hävt sagans vittnesbörd, endast så
till vida beriktigat detsamma, att en annan måhända samtidig
kolonisation, oberoende av den som skedde här i landskapets
sydöstra del, kunnat påvisas i dess nordvästra, varom på sitt
ställe närmare skall talas.
Vi hava vid anförandet av den från det medeltida alltinget
i Sveg bevarade gränseurkunden sett, hurusom Tordr i Trosavik utpekade en ort sliarosvellir såsom den plats, där den flyktande Härjulf — i ortens sägner nu benämnd Härukv — bosatte
sig med sin rövade brud ock därmed blev upphovsmannen till
denna provins' första odling. Att denna plats, vars läge hittils
icke varit med bestämdhet känt, ligger inom Lillhärdals sockneområde, veta vi, såsom förut är antytt, nu med visshet. Den
skall här nedan närmare omtalas. Men därförinnan må utöver
vad redan är anfört meddelas vad sagan ock sägnen hava att
förtälja om denna orts första bebyggare.
I urkunden från alltinget i Sveg möter sagan om Härjedalens första bebyggande i sin tvivelsutan älsta form, såsom
också WERLAUFF antager.' Den är eljes känd genom den norske
prästen PEDER CLAUSSÖNS beskrivning över Norge på hans tid.2
Han anför den i följande något olika form ock skall enligt
WERLAUFF hava den ur en isländsk källa, vilken dock icke kan
närmare påvisas. Den lyder i översättning så.
Annal. f. nord. oldk. 1844-45, s. 186.
Norriges oc omligg-ende öers sandfcerdige bescrifuelse etc...
af PEDER OLM:MÖN, sognepnest i Undal, Köpenhamn 1632, s. 139. -

100

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX. 2

»Härjulf Hornbrytare var konung Halfdan Svartes (Harald
Hårfagres faders) märkesman eller fanförare. Han kom i konungens ogunst av den orsak, att han uti konungens sal slog ijäl en
av konungens män med ett silverbeslaget horn, som hörde konungen till (varav han blev kallad Herjålfr Hornbriåtr), ock
konungen gjorde honom därför fredlös. För den skull flydde
han till konungen i Sverge ock var där under lång tid väl upptagen. Sedan lockade han konungens syster vid namn Ingeborg ock rymde så med hänne ock några sina tjänare ock
mycket gods ock pänningar (som han skickat i förväg för sig)
in i den stora ödemark, vilken låg söder om Jämtland emellan
Sverge ock Norge bland stora skogar ock klippor. Där lät han
hugga bort skogarna ock byggde där hus ock rödde upp ängar
ock sände sina tjänare ned till Trondhjem att köpa vad han
behövde, ock de läto icke annat märka, än att de voro från
Jämtland. Så hade han det hela sin livstid. Ock blev det
stället kallat efter honom Härjulfsdal.»
WERLAUFF påpekar, att skillnaden mellan sagan i dess förstnämnda älsta gestalt ock hos P. CLAUSSÖN väsentligen är följande. Den svenska konung, till vilken Härjulf flyktade, kallas
där Anund, förmodligen densamme som Emund, vilken med
sin broder Björn »at Haugi» regerade såsom konung i Svearike
i förra hälften av det nionde århundradet. Den kvinna, med
vilken han flydde, säges där hava varit konungens släktinge
Helga. Stället, varest de flyktande först nedsatte sig, nämnes
ej hos CLAUSSÖN, som ej häller har känt till den i alltingsurkunden förekommande släktlinjen ifrån en av Härjulfs söner.
I sammanhang med dessa anmärkningar erinrar W, att
Landnåmabök omnämner tvänne av Härjulfs söner, Torolf ock
Olof, som blevo konungar (rättare jarlar eller hersar) i Oplandene ock skola hava lemnat efter sig avkomlingar i det nordanfjällska Norge. Torolfs son Trase nedsatte sig på Island, där
han blev stamfader för en släkt.'
1) Lancineanabök är en sannolikt under 11-1400-talen av skilda
isländska författare skriven berättelse om Islands besittningstagande
(landnåm) av norske nybyggare. — För underrättelserna angående Härjulfs söner citerar W. Ed. Hafn. 1774 p. 322. Jfr Geijer, Sv. folkets
hist. s. 88.

XIX. 2

LILLIIÄRDALS SOCKEN.

101

Den nu återgivna sagan har, om också med mycket fördunklade drag, behållit sig kvar i orten till våra dagar. Därtill har också knutit sig den redan av HCLPHERS anförda sägnen
om Konungahögen vid Snösvallen eller den ättehög, vari Härjulf
efter sitt skiftande liv säges hava fått sin slutliga vilostad. Om
denna hög skall talas under Snösvallen (s. 121)
Men även om Härjulfs barn äro arvsägner ännu gängse,
vilka här må återgivas.
Såsom Härjulfs efterkommande i första led, vilka blivit boende på denna ort, nämnas sönerna Ulf, Hucker ock Enfast.
HfiLPHERS vet även att omtala en Björn, som »säges byggt
vid älven Blädjan», samt en dotter, vars namn sägnen icke
känner.
Vid tvänne sjöar på gränsen emot Dalarna, öst mä !öan,
sökte sig Ulf hemvist, ock äro dessa efter honom benämnda
Ulfsjöarna. Där skall han hava haft goda jakt- ock fiskelägenheter, varom man bevarat följande »härm» efter honom:
Här spelar tedörn [tjädern],
här ä bå fiftjeleka
å villbrås-stek a.
Hucker åter satte sig i besittning av sjöarna ock de
till dem gränsande markområdena omkring nuvarande Lillhärdals kyrkby. Sin bostad säges han hava haft på ett ställe
kallat Blädjebacken, sedermera gården Högen (nu kkersbarg)
i Nordanhå. En liten holme i Orrmosjön är efter honom benämnd Huckerholmen. Från denna holme till närmaste land
är ett smalt sund, över vilket Hucker skall hava börjat bygga
en stenbro, ock det säges av de kringboende, att bron ännu
kan ses, då sjöns vatten står lågt.
Till denne Härjulfs son låter den av Tordr i Trosavik vid
alltinget i Sveg uppgivna släktlinjen anknyta sig. Enligt denna
hette Härjulfs närmaste ättling Hakon Valr. Att namnet
Hakon i den månghundraåriga sägnen kommit att lyda Hucker,
utesluter ingalunda möjligheten eller sannolikheten av att det
är samma namn ock person som därmed åsyftas. Angående
tillnamnet Valr se nedan under Slyåsen (s. 118).
Enfast blev kvar vid den plats, där den första bosättningen
skedde, uppe vid Härjån, varest han drev boskapsskötsel i de
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yppiga betesmarkerna, jagade ock fiskade. Ett ställe med spår av
urgammal odling, kallat Enfast (Enfastervall omkr. 1690), visas
ännu omkring 2 km. öster om Lövnäsvallen på norra Härjåstranden. Där i grannskapet är också en tjärn, som bär namnet
Enfast-tjärn.
Enfast säges hava tagit sig kvinna (hustru) från Färila i
Hälsingland, varest det alltså, om sägnen har någon grund, på
denna tid redan var bygd.
Ännu tvänne avkomlingar, somliga säga söner, av Härjulf
nämnas i sägnen. Nötbjörn (Nötbjönn) bosatte sig i Möhngdalen
eller dalen omkring den 15 km. sydväst om Lillhärdals kyrkby
i Härjån utmynnande lilla ån Mökinja, där spår synas av gammal odling. De s. k. Nötbjörnsbackarna därstädes erinra även
om honom. Ett Nötbjörnsnäs omtalas (1791) vid Härjån.
Efter Jettul (måhända = jätten Ulf ock sålunda identisk
med den förut nämnde Ulf?), vilken skall hava haft sitt hemvist i Blädjedalen, är Jettul-holmen uppkallad.
Om dessa urinbyggare, vilka i sägnen benämnas jättar
Gotta), förtäljas åtskilliga öden ock äventyr.
De sägas hava varit övermåttan starke ock dristige män,
som med våld trängde undan de före dem i landet varande lapparna. Deras näringsfång skola uteslutande varit boskapsskötsel,
villbrådsfångst ock fiske, ock med hänsyn till dessa valde de
sina första boplatser. Senare, i samma mån nybyggarna blevo
flera ock deras boskap ökades, så att de naturliga ängena ej
räckte till på samma gång såsom betes- ock slåttesmarker, försökte man sig på jordens odling ock uppsökte då därtill tjänligt land längre ner ifrån fjällen, i dalgångarna ock i bärgsidorna, varest det var säkrare för frosten.
Föga sämja skall hava rått dem emellan. Så ofta de träffades, trätte de om äganderätten till de vidsträckta jakt- ock
betesmarkerna samt om fiskevattnen, vilka trots deras omfång
icke ville räcka till, ock mången gång lyktades trätorna blodigt.
Så berättas det, att en gång, då Ulf ock Enfast voro på gille hos
Hucker, bröderna råkade i tvist ock slagsmål, vilket slutade
med Huckers död. Sägnen förtäljes även så, att dråpet skall
hava skett vid den förut nämnda Huokerholmen i Orrmosjön,
som av denna händelse fått sitt namn. Vid ett tillfälle när
Hucker var där på fl-fiske (en art siklöja, »rössing», har i mycken-
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het fiskats där under lek-tiden) ock därvid gjort en lycklig
fångst, överraskades han av Ulf, som också kom i samma ärende.
Denne slog av avundsjuka ijäl Hueker ock fråntog honom hans
fiskbörda. På platsen för slagsmålet »skall för någon tid sedan»,
säger HULPHERS, ock så säges det ännu, »vara funnet ett ovanligt stort, människoben» — ett stycke av Huckers skelett!
Såsom prov på släktens mod ock styrka vet man att omtala följande.
Enfast hade en dotter, som en dag var gången upp till
Rensåsbärget, för att repa löv. Där stötte hon på en bero
(björnhona) ock hännes ungar. De sistnämnda tog hon i sin
»skinnmagd» ock bar dem till sin far för att visa honom, vilka
trevliga »trötsaker» (leksaker) hon kommit över.
Enligt en annan vändning av sägnen var det Enfasts söner
vilka gubben sänt efter kött upp till Rensåsen, den han kallade
sitt »häbbärje», ock som där träffat på björnungar. Dem togo de
ock fäste dem levande med halsarna vid bältet ock buro dem
så hem till fadern. Det säges också, att de uppe i åsen kommit över en ung björn, den de togo i luven ock ledde hem.
Där lade de honom på slaktbänken ock slaktade honom, anmärkandes: »Om'n dän kärn had makta ätä medan, sä had'n
vid falijän nog».
Även andra sägner finnas om dessa odlingens storvulna banbrytare, såsom om Enfasts kyrkofärd till Färila, om huru han
bistod drottning Kristina(!), då hännes krona var i fara, genom
att skynda till Stockholm ock i envige besegra hännes vedersakare, o. s. v. Men då dessa helt ock hållet tillhöra den diktande fantasiens skapelser, förtjäna de ej att här nämnas.
Sagan om att de första invånarna i orten hitkommit såsom
flyktingar finner ett stöd i den tradition, som återges i en länsmansrapport härifrån år 1791 (i Palmsk. saml.). Däri anföres,
hurusom »första inbyggarne i Härjeådalen ansåg° för sitt största
försvar att uppsöka sådana ställen att bebo, varest de ej så lätt
kunde uppsökas, varav ännu på somliga ställen synas lemningar.
De brukade ock därföre den största försiktighet att vid sina
resor icke fara på ett ock samma ställe, så att väg till ock ifrån
skulle märkas».
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OM vi från sägnernas mera ovissa område flytta oss in på
den gryende historiens mark, så synes där tidigt ett spår av
denna bygd, av vilket något ljus över de då rådande förhållandena i denna del av landet är att få.
När den norske tronpretendenten Sverre Sigurdsson med sina
birkebenar (så kallades hans män därav, att de hade sina ben.
lindade med näver av björk) vid år 1177 från Värmland drognorrut genom skogsbygden öster om Kölen för att på denna väg
komma fram till Tröndelagen ock taga sitt rike i besittning,
säges han hava tågat över en stor skog till Matingr (Malung),
därifrån till Iarnberia (Dalarna) ock så över en 18 raster lång
skog till FIerdalir (Härjedalen).
Det förtäljes i Sverres saga, att i Järnbäraland »voro inbyggarne då ännu hedningar ock hade aldrig förut sett någon konung eller visste, vad konung var för något ock vad det namnet
innebar».1
Den obekantskap med kristendomen ock konungslig styrelse, som enligt anförda utsaga rådde vid denna tid i Härjedalens grannbygd Österdalarna, skall däremot icke hava förefunnits i Härjedalen. Sannolika skäl givas för att detta landskapsinvånare redan i förra hälften av samma århundrade 2 eller måhända redan under Håkan den godes tid i likhet med jämtarna
givit sig under den norske konungens styrelse. Även är det ej
osannolikt, att de därunder blivit i någon mån bekanta med,
kristendomen, som i Norge fått ej så få anhängare. Håkan,
vilken regerade mellan åren 935 ock 961, hade uppfostrats i England ock där emottagit kristendomen, den han med fromt nit
sökte bereda framgång i sitt rike. Omkring hundra år senare finna
vi med visshet, att kristendomen fått fäste i Härjedalen, såsom
det visats under Sveg3.
I berättelserna om konung Sverres tåg genom dessa trakter
säges också, att han, som förmodas hava från Sveg med sina
Se härom GEIJER, Svea rikes &tider, lips. 1825, s. 436;
SCHÖNING, Norges gamle geographie s. 104, samt Annal. f. nord.
oldkynd. 1844-45, s. 187.
Jfr E. MomN, Herjedalens återförening med Sverige genom
freden i Briimsebro, Östersund 1895.
Jfr Helsinglands och Herjedalens kristnande. Föredrag af
E. MODIN, Östersunds-Posten nr 92, 94, 96 för 1901.
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män tågat över fjället vid Storsjö inåt Undersåker i Jämtland,
skall hava uppmuntrat sina av den äventyrliga färdens vedermödor
medtagna följeslagare med att de hade utsikt att rätt snart nå
»kristna mäns» hus, varest de kunde vila ut ock förfriska sig.
Härav framgår, att den kristna läran måste hava haft bekännare i Jämtland, vilket gör det troligt, att så var förhållandet
även i Härjedalen. Det saknas för övrigt, såsom också redan
under Sveg är nämnt, icke anledningar förmoda, att den nya läran
trängt hit även österifrån, från Hälsingland, varest den helige
Stefan ett århundrade före Sverres tåg predikat kristendomen.

Socknens namn förekommer 1430, då Litli Herjadal nämnes såsom egen socken.1 Det var då annex till Sveg. Namnet
skrives nerrida' 1403, lille häredal 1575, Herdal 1603, Lille
Herjeådals soohn 1698, Lillherrjeådahl 1770, Lilla Herdal 1777.
Dess härledning framgår av vad som är sagt i avseende på
provinsnamnet. I motsättning till den tidigt mera betydande
bygden vid Härjåns utlopp ock Ljusnan kom denna att kallas
lilla Här(jå)dalen eller senare Lillhärdal.
När den första kyrkan i Lillhärdal byggdes, vet man icke
med någon bestämdhet. FlftruEus anför en tradition, enligt
vilken de första kristna inbyggarna härstädes till en början besökte Färila (sägnen säger också Ljusdals) kyrka i Hälsingland,
en omständighet som i sin män talar för att åtminstone de östligare bygderna i Härjedalen fått kristendomen från detta håll.
Redan i slutet av 1600-talet är denna tradition upptecknad
sålunda: »Det berättas, att Snösvalls inbyggare vid stora högtidsdagar till att bevista gudstjänsten ock i synnerhet att fira julottan hava rest utföre till Ljusdal i Hälsingland, som då för
tiden varit deras närmaste kyrka, ändock den låg ifrån Snösvall
intet mindre än 17 mil, havandes de antingen, som berättas,
genom tamda älgar eller renar till ock därifrån åkit eller ock
förmedelst skidlöpande sådana resor fortsatt». 2
Styffe, Skand. under Unionst. s. 380. Av DN. XVI: 1, 56 vill
det dock synas, som om Lille Herdal redan 1407 var socken.
2) Liten beskrifning etc., se noten s. 93.
Den i norrländska fornsägner ej sällan förekommande uppgiften
om att älgar låtit tämja sig ock använts som dragare är ingalunda
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Sedan invånarna i Lillhärdalsbygden ökats till 12 grannar,
skola de hava företagit sig byggandet av egen kyrka. Såsom
den plats, på vilken denna första kyrka blivit uppförd, utvisas
ett ställe nere vid Härjån i den s. k. Graven omkr. 1 km.
österut från den nuvarande kyrkan. Författaren till »Liten beskrifning» Uppgiver, att hon varit av trä ock att man ännu i det
mannaminne, som då räknades, kunnat se lemningar av hänne —
tjocka pelare, vilka varit nedsatta i jorden på det ställe, där hon
stått. Denna plats övergavs i följd av Härjåns översvämningar.
På en annan plats, Gräf'tan eller Griftan, skall också försök
hava gjorts med kyrkobyggnad, men där nedrevs nattetid vad
som om dagen byggdes. Då, förmäler sägnen, utsåg man,
här på samma sätt som i Sveg, ny byggnadsplats genom att
betsla en otamd fåle, vilken släpptes lös ock med sitt lass —
en sten från den förut påbörjade kyrkan — fick gå, vart han
ville. Där han stannade, vart kyrkan sedan byggd, nu av sten.
Denna plats var förr benämnd Dansheden, enär bygdens ungdom haft lekplats därstädes.
Ännu en sägen finnes om detta kyrkbygge, enligt vilken
det skall hava företagits på inäset vid Orrmosjön, men även
där omintetgjorts av onda makter. Vid Gräftan skall det endast
hava varit begravningsplats (»grifter»), under den tid kyrkan var
i Graven, enär på denna sist nämnda plats marken i följd av
vatten ej kunde användas till kyrkogård.
En med det föregående något olika tradition anföres i sammanhang med en redogörelse för socknens äldre kyrkliga förhållanden uti länsmannen Kjel Herdells rapport år 1791 (Palmsk.
saml.):
»Älsta kyrkan var byggder av trä ytterst på en holme i
Härjeån, kallad i Kämbelönl, men för älvens skärning å södra
sidan flyttades därifrån i 14:e seculo, dit kyrkan nu står. Strax
osannolik. Flera exempel härpå från senare tid kunna anföras. Om
tämjande av älgar i forntiden se ock K. AHLENIUS, Glans Magnus etc.,
akad. avh. Tips. 1895, s. 234.
1) Kämbelön av tjämbe höfång. Antagligen var holmen icke större,
än att ett sådant där kunde slås. Detta namn är numera icke känt. —
Av de i rapporten nämnda minnena ur den gamla kyrkan finnas ännu
i behåll »stycket av altaretavlan», 4 konstlösa bilder av Frälsaren in. fl.
inom en ram, samt rökelsekaret. Gamla kyrkdörren gör tjänst som dörr
i en gammal redskapsbod å hemmanet nr 17 i byn Sunnanå.
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flyttade älven även sin gång, längre söder, ock går nu icke å sitt
förra ställe, som nu består av slåtter, än endast i floder [flodtider].
Efter den gamla kyrkan är i behåll dörr, stycke av altaretavla, rökelsekar ock stänkelsekvast. I gamla kyrkan var även
de gamlas hälgon, dels målade, dels i bilder stående, såsom S:t
Göran med draken, S:t Olof ock Sankt Gertrud, med avlatsbrev
i händerna, ock flera. Här är ock ännu till finnandes en så
kallad prim-klocka.
Mittemot kyrkan på norra sidan om Härjeån synas tomter
efter en gård, som skall varit lärarens boställe, ock förmenas [han]
varit munk. Gårdstomten ock däromkring är ännu prästens ägor.»
Enligt en anteckning i kyrkans arkiv skall Lillhärdals
kyrka hava blivit uppförd i 14:e seklet på den plats, den ännu
innehar ock varest den till dubbel storlek mot förr eller 45 alnar
i längd ock 24 i bredd ombyggdes år 1771. Det vill synas, som
om den gamla kyrkan varit hälgad åt S:t Olof, under vilkens
bild i koret var anbragt »then apostoliska troon med målade
bokstäfver, som man kallar vulgo munkstylen».
MUNCH omnämner bland kyrkorna i Härjedalen under medeltiden även iit1a Herjardals kirke. Huruvida denna är densamma som den i sägnen först nämnda, är svårt att avgöra.
Socknen, som under 1400-talet var annex till Sveg, lydde
sedermera i samma egenskap under ifaverums gäll ock Hamar
stift i Norge. I Lillhärdals kyrkas arkiv är från denna tid ett
råmärkebi ev till finnandes, utfärdat i »Serna bygd» år 1403 av
Sivord »med Guds misskund Bisp i Hammar», , vari de gamla
»ändraärkin» mellan Sverge ock Norge på denna del av gränsen
uppräknas. Vid detta tillfälle »suor Thor Arnuls'son», vilken var
den som »uppräknade, talde ock skielde» de i brevet angivna
gränsepunkterna, »Mårten Olsson, Pär Thorgnesson, Enar Joensson, Gunnar Erlandsson ock Jon Biörnsson, bönder i Herredal,
at thette förb:te märkie skiel hafwer wari af
full boker eed
ålder och evigt helle och efterrättade».
Sedan under nordiska sjuårskriget Härjedalen erövrats av
svenskarna, hörde Lillhärdal för en kort tid ånyo till Sveg,
1) Brevet, som i original skall ha funnits i kyrkan, är nu blott
förefintligt i avskrift av avskrift. Det finnes omnämnt av Schening,
Norges geogr. s. 104, not. Han hänvisar till Z. HOLLENII disp. de
Dalekarlia s. 16 ock 23. Det finns tryckt även i Sv. Dipl. 371 b.
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såsom kan ses av 1564 års tionderegister, vari omnämnes: »Lille
herdal -- ett litet Capelle gield som ligger vnder Sueegz preste
gield.» Socknen återgick dock vid fredsslutet 1570 under Älverum
ock hörde i kyrkligt avseende tillsamman med detta gäll, intill
dess landskapet vart svensk provins genom Brömsebrofreden
1645. I kyrkan förvaras såsom minne från dansk-norsk-väldets
dagar en oljefärgstavla föreställande en norsk präst ock en norsk
klockare. Ä tavlan har funnits en nu i det närmaste utplånad
inskrift av följande lydelse: »Aar 1646 prxdikte Probsten Alexander Magnus Burk i Elfrom her siste gang.»
1648 finnes första gången, »sedan landet underkom Sveriges
krona» kyrkoräkning upprättad för Lilherdaals Annexa av Erick
Andersson Bröms. Efter denna tid uppehölls gudstjänsten här av
prästerskapet i Sveg, dit Lillhärdal ånyo såsom annex förlagts.
1776 gjorde emellertid Lillhärdals socknemän underdånig ansökan att få avsöndra sig från Sveg ock fä egen pastor. Med
följande år (1777) givet avslag på denna ansökan biföll Kong]. Maj:t
landshövdingeämbetets ock konsistorii hemställan, att den i Sveg
boende kapellanen måtte flytta till Lillhärdal ock därefter bliva
där ständigt bosatt. 1793, 1824 ock 1832 förnyades ansökningen om att få bilda eget pastorat, men avslogs på den grund
att tillräcklig lön ej kunde garanteras blivande pastor.' Först
1863 blev församlingen eget pastorat.

På grund av sitt undangömda läge synes icke Lillhärdalsbygden lika mycket som de vid Ljusnan belägna byarna hava
varit utsatt för härjningar under krigstider. Om ett tillämnat
fientligt anfall under Baltzarfäjden förmäles i den förut nämnda
länsmansrapporten följande:
»När man reser ifrån Herrö söder till Herrödal(!), avskiljer
sig på höger en skogsväg ett stycke söder om Herrö, som är
större än den till Herrdal ledande vägen, varföre år 1611 sig
tilldrog, att fienden ärnade sig till Herrdal att skövla ock bränna;
togo så vägen, som större var, ock reste ett gott stycke till skogs,
ock när de förmärkte, det de tagit miste om vägen, vände de
om till Herrö ock vilte där över natten. Om morgonen fort1) Kongl. brev i kyrkans arkiv.
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satte de åter resan i samma uppsåt, ock när de kommo ett
stycke söder om Herrö ock skulle marschera efter en bro över
en liten ström, kallad Trötån, bröt hästen, den anföraren red
uppå, av sig ett ben, då de slutade därav, att den till Herrdal
ärnade resan för dem icke skulle lyckeligen [ut]falla. Vända
så om till Herrö igän ock byns gårdar avbrände, jämväl ock
flera byar i Sveg ock Hede.»

Byar äro: Blekbärget, Djursvallen, Fjätdalen, Härjåsjön,
Högen, Klubbnäs, Kyrkbyn, Lillhänjåbygget, Lövhögen, Lövnäs.
vallen, Nordan hå, Olingdal, Olingskog, Orrmo, Sunnanå, Ulfsjön, Åsen, Östansjö.
Blekbärget är en sedan mitten av 1700-talet bebodd enstaka gård 1 mil västerut från kyrkbyn, belägen vid en liten å
Bleka, som mynnar ut i Härjån. Där var att börja med fäbovall till Äggargårdarna i Sunnanå.
Djursvallen, i dagligt tal benämnt voja, -)åbörjades såsom
nybygge vid början av förra århundradet. År 1808 upptager
husförhörsboken såsom boende i Djurswall Svän Ingebrektsson.
Omkring 1850, under avvittringen, blev stället krononybygge ock
har sedan skattelösts. Kölen däromkring har fordom varit rik på
djur (vildren ock älg), varav den lilla ån (vassla = litet vatten),
vid vilken byn ligger, erhållit namn, ock efter den har nybygget
benämnts, ehuru namnet i skrift oriktigt återgivits. En del av
byn ligger inom Linsälls område Ofr s. 83).
Gård: Brända.
Fjätdalen eller Fjäten, vanligen kallad Storfjäten till åtskillnad från en likbenä,mnd ock närbelägen by i Idre socken
(Lillfjäten), är belägen vid den ur övre ock nedre Fjätsjön kommande Fjätån. Platsen har varit bebygd långt tillbaka i tiden
ehuru den först vid mitten av 1700-talet nämnes som by.
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' Under det Lillhärdal i kyrkligt avseende sammanhörde med
ilveruras prästegäll, var här ett rasteställe ock, som det vill
synas, mötesplats för dem, som färdades mellan dessa orter. Två
gånger årligen gjorde prästerskapet tjänsteresor här fram. Vägen
från Norge gick över Särna till Fjäten ock fram mot urbygden
vid Härjån,' varest den tog över till norra stranden av denna
å, neråt till kyrkbygden.
Här fram gick i förra tider en stark ridväg, som över
Härrö kommande från orterna i Ljusnans nedre dalgång drog
fram till Härdalsbygden ock därifrån följde Härjån uppefter,
till dess den vid Lillhärjån strax ovanom nuvarande Lövnäsvallen avgrenade sig. Den sydligare grenen var den här först
nämnda. Den nordligare grenen gick över Flötåsarna ock Milstenshågna (som väl fått namn av något därpå i fordom tid
uppsatt vägmärke) nordvästut över Hägging- ock Rutfjällen förbi
Lofsdalen ock Fruhågna framemot Långå, varifrån den sträckte
sig över Lillfjället ock Ruet ned mot bygden kring Ljusnans
översta lopp. Över fjällen genom passet vid Skarvdörren gick
den sannolikt till Tydalen, Selbo ock fram till Nidaros.
Detta var den gamla »pilgrimsvägen» för färdmän från Hälsingland ock andra orter i denna del av landet, vilka vallfärdade till S:t Olafs grav i Trondhjem. Han är, ehuru sedan lång
tid icke begagnad, ännu även i kala fjällmarken märkbar, ock
sägner ock minnesmärken utefter densamma, av vilka åtskilliga
på sina platser äro anförda, vittna än i dag om den livliga samfärdsel, som i forna, den fromma hänförelsens dagar gått fram
i dessa ödsliga näjder.
Vid Fruhågna, dit det räknades 5 mil ifrån Lillhärdal, gick
från nu angivna väg (»Härdals-Norgesvägen» kallad, enligt en
anteckning från 1791) ytterligare en gren ut, som förbi nybygget
Högvålen sträckte sig uppåt Vålvallen, 21/4 mil, därifrån genom
Flottvålen över Brattru-fjället till Mäggan vid sjön Fämund,
4 mil, varifrån den drog fram till Röros, 3 mil. Vid Vålvallen
kom en biväg in från Tännäs kyrkby, 11/2 mil. I synnerhet
1) Enligt Utueus anf. avh. s. 8 räknades avståndet mellan Särna
ock urbygden vid Härjån som en dagsled. Hela sträckan Särna—Lillhärdal uppgives (1791) till säx mil; därifrån är avståndet till Älverum
ungefär lika stort. Älverurns pastor hade sålunda omkring 12 mils
kyrkväg genom skogarna till Lillhärdal.
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efter Röros' kopparvärks uppkomst vid mitten av 1600-talet var
denna led flitigt nyttjad i handelsärenden. När Funäsdalens
gränstull i slutet av samma århundrade inrättades, blev allmogen
förbjuden att fara härfram för att icke undandraga sig tullavgifterna. Provinsens befolkning ålades då att nyttja den allmänna landsvägen efter Ljusnan, som, ehuru högst bristfällig,
kommit till stånd till följe av ett kungligt påbud av år 1683.
På en fjällhöjd i närheten av Fjätens by skall ett kors,
hava varit rest, vid vilket präster från Älverum sägas varit i
möte med folk från Härjedalsbygden. Förmodligen har där då
varit en provisorisk gudstjänstplats under den katolska tiden.
Korset skall för omkring 50 år sedan hava bortförts till något
museum.
Byns namn, vilket i husförhörsboken 1768 skrives Fetdahl,
härleder sig från ån, vid vilken byn ligger. Det ord åter, som
ligger till grund för sjöarnes ock åns namn, är tvivelsutan isl.
fit (låg, gräsbevuxen äng vid vatten), för vilken härledning naturbelägenheten ger allt stöd. Att detta ord varit brukat i denna
landsände, är känt. Härnösandslektorn FÅLE BURMAN antecknade
1802 i Storsjön ordet fetjor i betydelsen av »gräsrika åbräddar».
Gårdar:
01-Nils'.
Jon-Ois'.
Fram i din.
Bort på vallen (bot-a veia).
Vadet (Vae).
Vadgården är den älsta gården ock har sitt namn därav,
att här sedan gammal tid varit vadställe över Fjätån. Här förbi
gick den forna kyrkvägen Älverum-Lillhärdal.
I halvkrets kring gården, vilken ligger invid ån, äro tydliga lemningar av en jordvall eller skans. Däri hava vid grävningar hittats glaspärlor, knappar, s. k. »spiat» (bronsdelar av
betsel), samt en järnyxa av gammal typ, av vilka föremål en
del överlemnats till Nordiska museet.

Iliirjäsjön — mindre riktigt skrives vanligen Härjesjön —
liggande på Svegs sockens område, var i forna tider fäbodställe,
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anlagt av Risbrunnsboar, vilka ännu i mannaminne haft slåtteslägenheter på byns mark. Vid vilken tid platsen fick bofasta
åboar, är ej närmare känt. En lada i byn bär årtalet 1630.
1695 nämnes HärjåSiön med 3 åboar.
I sjön, en större utvidning av Härjån — varav namnet —
har det varit gott fiske (rössing), vilket jämte jakten antagligen
föranlett bosättning.
Gårdar:
Väst i gh;
av d:o: väst i svedden.
öst i gå.

Högen — i dagligt tal Ust å höja — är en gammal by,
men finnes icke upptagen i 1564 års tiondelängd.
Den första gården byggdes invid en mindre höjd, varav
namnet.
Gårdar:
Nr 1 utan särskilt namn.
Nr 2: Pär-Of.
Saklig' eller Ut å hona.

Klubbnäs(et) blev för lång tid tillbaka bebyggt såsom
fiske- ock fäbodeplats tillhörig Nordanhåboar.
Byn har sitt läge på ett näs i Härjesjön, benämnt Klubbnäset på grund av dess klubblika form.
Gårdar:
Nr 1 utan särskilt namn.
Nr 2: mossas.
Kyrkbyn (Lillhärdals kyrkby). Det synes troligt att bosättning skedde ute på näset mellan Härjån ock Blädjan redan
under de första mansåldrarna efter ortens bebyggande ock
att byn sålunda förskriver sig från hedentid. Härtill inbjöd
icke blott fisket i den förr fiskrika Härjån, utan ock ängsmarken
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kring dennas utlopp. De första bostäderna torde därföre hava
stått nere vid ån i den s. k. Graven, där också kyrkan sedermera uppfördes. Härjån gick fram härintill förr i tiden, men
har sedermera vid en hög flod tagit sig ett östligare utlopp efter
en rännil, som fanns där förut.
Det område, som nu omfattas av Kyrkbyn, var 1564 fördelat på tvänne byar, Biörnhammar ock Moon, i bredd med
vilka Graffwen upptages såsom by 1570, men sedan försvinner.
Åboar i den först nämnda byn voro 1564:
Erk Knutzon
oloff hafftorsson
Clåues monsson
oloff olssonn
per pålssonn
per perssonn
oloff toreson
knut Ionssonn.
oloff olssonn
Åboar i Moon voro:
Gunbiör Suensson
oloff halualsson
löns i backa
halual Ionssonn

per Esbiörssonn
per halualssonn
per turesson
per gunnarssonn.

Nuvarande gårdar äro:
Nr 1: Morn;
av d:o: Dödåsen; blev hemman på 1850-talet efter att förut
hava varit fåbovall.
Nr 2 ock 3: Skrubbas.
En Anders Skrubb i Synnanåån omnämnes 1564, varav kan
antagas, att detta mansnamn ligger till grund för gårdsnamnet.
Namnet, som återfinnes i flera av nedre Elärjedalens socknar,
är gammalt. En Pale Skrvbir omtalas 1406 i Ålvros(?) Sv. Dipl.
nr 718.
Nr 4: Torget.
Om anledningen till namnet äro följande sägner. Gården
var fordom en mycket besökt plats, varav man började kalla
den »Torget». Enligt andra skall namnet härleda sig därav, att
här förr i tiden växte mycken småskog, dit byns getter med
förkärlek samlade sig, varföre platsen började benämnas Gettorget.
Sv. landsm. XIX. 2.

8
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Nr 5: Russgården (Rössgan). Troligast kommer gårdens namn
av dess naturbelägenhet, i det att här vid dess bebyggande
var en röst eller skogsdäld. 'Röst-gården' återgavs så i skrift
oriktigt med Russgården, såsom den heter redan 1702.
Nr 6-7: Norr på äggen (Noir å äjja), av gårdens läge på en
liten ägg.
En backe på detta hemman, Gjutbaeken, har namn därav,
att där omkr. 1840 anordnades ett gjuted för °Ingjutning av den
kyrkklocka, som spruckit vid Kettils Pärs begravning, såsom han
själv förutsagt, att hon skulle göra. Medel hade samlats genom
stambok. Men formen sprack också, ock malmen forslades ned
till Sundsvall, där klockan äntligen göts.
Nr 8: Griggas, efter en från Särna på 1840-talet inflyttad åbo
Grigg; även Länsmansmon, enär den från religionsprocesserna på 1770-talet bekante länsmannen Kjel Herdell
bodde här.
I 1564 års tiondelängd upptages, såsom ovan ses, Moon
som by med 8 åboar.
Jo-Anders', en avsöndring från föreg. nr.
Sväns-mon (Swänns-mon).
Nr 9-12: Mon
Hans-Måf (Mårtenssons).
Pär-Anders'.
Nr 13: Tols.
Nr 14-16: Opp i gården (Opp i gan); Opgården 1702.
För någon begången missgärning var en bonde från en av
Uppgårdarna ålagd att färdas till Rom att köpa sig sina synders
förlåtelse. Innan han for, högg han sin hustrus vigselring mitt
i tu, tog själv den ena parten ock lemnade den andra i hännes
vård. Sju år var han borta, ock intet spordes om honom. Då
utvärkade sig hustrun tillåtelse att gifta om sig.
På bröllopsdagen kom en främling till gården, klädd i
vandringsmannadräkt. Ingen kände honom. Men gårdshunden,
som varit valp, då den forne husbonden drog sina färde, tycktes
göra det. Kom så stunden, att det skulle »givas i håven» åt
brudfolket, såsom sed då var. Då lade den främmande ett
stycke av en ring i håven. När »gåvorna lystes», vart bruden
varse, vem som varit givaren. Men denne var försvunnen ock
stod ingenstädes mer att se. Hunden försvann också. Dock
fanns denne åter död i en 'kallkälla' — av sorg troddes det.
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På backen. Backe i Hxrdals sogn omnämnes 1482,
Jöns i Backa 1564.
Skogen (Opp i skoja).
På högen (Opp på hojen):
Nr 20-22: Svedjan (Sweddn, Opp i Swedda).
Nr 23-24: Grubban (Gröbben, Opp i gröbba).
Grubbgården är tillkommen genom en utflyttning från Högen
(nr 19), varom man bevarat följande sägen.
På Högen var en styv ock stolt bonde, vilkens son fattat tycke
för en dalkulla, som tjänade piga i en annan gård i byn. Det
gick förstås ej för sig, att han gifte sig med hanne. Mot faderns
vilja gjorde han det dock, men sedan ville fadern ej veta av
honom mera, ock han måste bort från fådernegården. En gång
skulle han gå ned till Sveg ock bad 'fadern att få låna hans
bössa ock hund, för den händelse han råkade på något vilt.
Det fick han icke, så förtretad var gubben. Men han skaffade
sig bössa på annat håll ock stötte uppe i marken på storvilt,
som han fick skjuta. Då gick han åter till byn ock sände ett
duktigt köttstycke till far sin, vilken nu brast i tårar ock skickade honom både bössa ock hund jämte hälsning, att han väl
inte fick bli på Högen, men skulle få bygga för sig ne i grubba,
vilken gård sålunda blev upptagen.
På denna gård är en smedja till finnandes, som säges hava
historiska anor. Hon skall vara byggd av virket ur den stuga,
vari konung Karl XI rastat vid sin resa genom socknen våren
1686. På väggarna ses ännu spår av målningar.
Om konungens mottagande härstädes ock fortsatta resa inåt
Dalarna finnes en berättelse, avfattad av länsmannen Kjel Herdell (i Palmsk. saml.), så lydande:
»Vid konungabesöket här i orten 1686 i juni månad har
jag själv talat vid dem, som det i minnet hade ock voro närvarande, då högstsalig Hans Majestät konung Karl den XI:tes
resa skedde härigenom. Vid ankomsten ställte folket sig å bägge
sidor om vägen, ung ock gamla, att Hans Majst. åskåda, då
Hans Majst. tog ett florsilke upp utur sin ficka ock drog det
vid sidan på hästen, så att åskådarne skulle igenom detta tecken
få underrättelse därom, att det var Hans Majst. Emot Hans
Majst på vägen voro riksdagsmannen Anders Jonsson i Olingdal
ock länsmannen Pehr Svensson i Grubbgården ock kyrkobyn
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att med fägnad emottaga. Förut reste en överste, som var
något till åldern, ock när han kom till länsmansgården, betingade han sig vila, med den anstalt: att så snart de kunde
märka hans majsts ankomst nalkades, skulle länsmannens son
Mattes Pehrsson honom av vilan uppväcka, att han kunde utom
porten Hans Majst. till mötes komma. När Hans Majst då i
stugan inkom hos länsmannen, såt barkbröd i taket, det han
då smakade.
I följe från Herrdal till Ulfsjöarne var Herrdalsboer, som
skjutsen besödde. Vid Ulfsjöarne voro Morakarlarne emot ock
emottogo Hans Majst: en vid namn Länsmans Anders. Hans
Majst klagade över elak väg, då Morakarlen svarade, att 'här
vill jag häldre kasta en kvist fram i vägen än taga någon
härifrån. Ty det är vår största befästning för fiendens infall',
det Hans Majst icke häller ogillade.
Hans Majst spiste middag vid Ulfsjöarne, ock därvid gjorde
dottren i gården någon tjänst, ock det var den som föddes av
den för trulldom dömde hustrun, vars dödstraff förlängdes, tils
det hon fostret fött. Hans Majst. tog i en ficka, som han hade
velat skänkt flickan något. Men hon av häpenhet språng sin
väg, det hon senare vid mognare år ångrade.»'
Nr 25: Bäkras. Namnet skall komma sig därav att en bonde
här hade stora gumsar, bäkra, vilka då de komrno ut på
gården, bräkte så högljutt, att de hördes över hela byn.
(26: Bäcken.
127: Gunnars (Guyaf), utflyttning från nr
46 Skogen.
Nr 26-30: Söråsen
128-29: Väst på högen (Väst å höja).
(30: Drängs.
En tid voro, sägs det, i denna gård flera unga karlar, som
togo tjänst som drängar här ock var i byn, varav man begynte
kalla gården »drängs». Emellertid nämnas, såsom ses under
Orrmo, i tionderegistret av 1564 tvänne bönder Jonn ock oloff
drengh. Det synes troligare, att gården benämnts efter någon
åbo med detta namn.
1) Flickan hette Anna Halvarsdotter. Om hänne ock hännes moder
Be s. 124.

XIX. 2

LILLITÄRDALS SOCKEN.

117

På heden. Här var fordom prästgård.

Komministern Mårten Tunborg, avsatt
1774 såsom förment befordrare av »svärNr 31-32: Heden
meriet i Lillhärdal», död i Stockholm
1775, kom genom gifte i besittning
av denna gård.
Väst i backen.
Nr 33: Klåves (Kkeves). Till grund för gårdsnamnet ligger
personnamnet Muss. En åbo Clåues monsson omtalas 1564.
1
Päll-Pars';
Nr 34-35: Päll-Pärs' av d:o: Lillhögen.
Väst i backen.
Dessa gårdar tillhörde den förutnämnda byn Biörnhammar.
Felas.
Angående tillkomsten av gårdens namn berättas följande
sägen. En åbo på gården var spelman. Han skall icke hava
kunnat läsa, men väl sköta fiolen (fela). När andra gingo i
kyrkan, tog han till sin fiol, tröstande sig därmed i sin okunnighet ock sägande: »Jag lovar Gud med vad jag kan». Efter
denne spelmannen blev gården kallad »Felas».
I slutet av 1700-talet bodde på denna gård en beryktad
»skogman» (jägare) Pär Svänsson ifrån Ransjö med binamnet
»Flygaren». Detta namn hade han erhållit för sin snabba framfärd i skogen. Ännu vid 70 års ålder (han dog över 100 år
gammal) gick han främst i raden av de skidande renskyttarna.
En vår, berättas det, löpte han på skaren efter en »äkje»
(älgko), vilken slutligen tog sin tillflykt neråt byn, där han
upphann ock nedsköt hänne i Klåves-backen. Kon, som gick
dräktig med tvänne kalvar, säges till sist hava fallit på knä
mot skytten med tårar i ögonen. Samtidigt med smällen, som
hans hustru hörde, där hon gick ock stökade i fjöset, stöp deras
bästa mjölkko död ned i sin bås. Den jakten var den största
synd han begått, skall han hava sagt.
stenåsen — så benämnd av dess läge på en ås med
stora rullstenar.
Nr 38-39: Opp i hållan (Opp i he)n) J38: Norra hållan.
Om namnet se nr 7 Orrmo. p39: Övre hållen.
Nr 40-41: Opp i åsen 140: Södra åsgården (Synnjer åsgås).
41: Norra åsgården (Nörder åsgån).
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Nr 42-43: Gärdet (Jäke).
Nr 44-45: Jöns-Mats'.
Skogen (Opp i skoja).
Lyckan (Lyottja).
En egendom Fagerstrand omtalas 1627 såsom »aadil gardb».
Nu är den ett slåttesänge (»öjj», omfluten av Härjån) på kyrkbyns område.
Slyåsen är ett nybygge under kyrkbyn, upptaget av Halvar
Mickelsson omkr. 1860.
Här är det forna, i glömska fallna Sliaros-vellir, utgångspunkten för odlingen i Härjedalens nedre ock mellersta delar.
Beträffande själva ordet må nämnas, att det egentligen betyder
»Sliåmynningsvallarna» (Sliar är gen. av Sliå; os mynning; vellir
är pluralform av völtr vall). Namnet häntyder sålunda på ett
flertal »vallar» eller hägnade ock i någon mån odlade platser,
varest de första nybyggarne bodde ock drevo sitt säkerligen förnämsta näringsfång boskapsaveln.
Dessa urgamla vallar ses ock brukas än i dag, ehuru numera endast såsom slogar, ock bära ännu ålderdomliga namn.
I rad med varandra ligga, uppifrån räknade, efter Stor-Härjån:
Torsvoi, Här-voj, Essbjäns-voj ock va?ra-voj. Ock ute vid
Älv-ögat (äkv-öge), såsom det ställe kallas, där den lilla från
gränsen mot Dalarna kommande slya utfaller i Härjån, märkas
ännu lemningar efter bostäder, vadan den egentliga boplatsen
får antagas hava varit här.
Här-voin tyder osökt på samband med Härjåns namn. Vakavoln bevarar måhända namnet av den i släktsägnen omnämnde
Härjulfs son Hakon Valr (sägnernas Hucker? Jfr s. 101).
Sildret vid Slyåns os har varit känt för sin rikedom på
öring ock harr, varföre det är lätt att förstå, att platsen med
sina omgivande villebrådsrika marker ock betesland i ådalarna
lockade till bosättning. Slyåns namn torde för övrigt hänvisa
på det primitiva sätt, varpå fisket i ån ursprungligen ock ännu
i vår tid gått till väga. Om hösten, när öringen efter slutad
lektid går utför åar ock bäckar till större vatten, varest han
tillbringar vintern, fångas han i s. k. flöda (även pia), ett slags
slidformiga, av trädgrenar sammanfogade katsar, som anbringas
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i bäckstupen. Tvivelsutan är detta fångstsätt, för vars bedrivande knappast mer än en kniv eller yxa erfordras, ett av de
älst brukade. Slyån med sina många små fall lämpar sig
synnerligen väl för detta fiske ock blev kanske benämnd på
grund därav. Dock må såsom en annan möjlig grund till åns
namn hänvisas på is!. sly »slimaktige vandplanter» (Fr.).
Omkring 2 mil ifrån byn vid Härjån ligger ett urgammalt
större slåttesänge eller rättare en rad av ängen, som kallas Härjå(1. Härje)stugan.
I närheten av Härjåstugan är en gammal ödevall hörande
till hemmanen nr 34-35 i Kyrkbyn, som heter Köttvallen.
Vallen ligger 2 mil från kyrkbyn. Det var °fredligt där, ock
en gång hemsöktes den av ett helt rövarband. Bukullan kom
väl undan ock skyndade till bys, så fort hon förmådde, men
rövarne hade hunnit göra rent hus, innan folk kom tillstädes.
»Vejkarn» stängde de inne i störeset, en del av kreaturen nedslaktade de, ock rästen drevo de med sig bort.
Sedan blev vallen lemnad öde ock av den storslakt, som där
ägt rum, kallad Köttvallen.
De många fäbovallar, som fordom funnits vid Härjån, skola
enligt en anteckning av år 1791 »för våldsamheter i krigstider
flyttas från ådalen längre ifrån älven å ömse sidor». I en av
dem, Holmvallen, hörande till hemmanet nr 17 (gamla nr 7) i
Sunnanå, berättas följande hava tilldragit sig:
»Det hände en bonde i Sunnanå, Olof Olofsson, att en hop
krigsfolk träffade hans hustru, som var havandes, när hon gick
i vall. De togo ifrån hänne all boskapen ock tvingade hänne
att följa dem ett stycke på vägen ock locka kreaturen dit som som
de ville. När hustrun vände tillbaka med gråt, språng skällkon
efter hänne, då anföraren ropade: låt hustrun den få behålla».
Vid Hamre (se nr 12, Sunnanå) har varit en »skans», uppförd till skydd mot befarade norska infall efter den förut omtalade »Härdals-Norges-vägen». Därom rapporteras 1791: »Vid
försvarsstället Hambra äro bröstvärn med spansk ryttare till
fiendens motstånd vintertiden, det majoren ock riddaren välborne Axel Rönquist 1788 besåg ock berömde»,
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Lillhärjåbygget eller LiBhärjån är ett enstaka, vid ån
med samma namn liggande nybygge, som upptogs vid avvittringen omkr. 1850.
Lövhögen, så i dagligt tal ock rätteligen benämnt — i Församlings- ock Jordeboken skrives Rensåsen — bebyggdes mot
slutet av 1700-talet av en man från gården Felas, Fel-Ola
kallad. Han hade först byggt vid Rensåsen (numera fäbodevall), men flyttade sedermera högre upp till ett ställe vid Storhärjån, vilket på grund av den ymniga lövskog, som växte där
kallades Lövhögen. Från den första boplatsen medförde han
även namnet Rensås-Ola, varav ovan antydda namnförväxling
uppkommit.
Lövnäsvallen, att börja med fåbodevall till Röstgården i
Kyrkbyn, började bebyggas omkring mitten av förra århundradet
av Sven Svensson. Han övergav dock om några år denna lägenhet ock slog sig ned på den tidigare bebyggda Rensåsen. Därifrån flyttade han snart tillbaka till Lövnäsvallen, men benämndes
fortfarande »Rensås-Sven». Av denna anledning kallas Lövnäsvallen oegentligt även Rensåsen.

Nordanhå utpekas av arvsägnen såsom den tidigast bebyggda platsen i bygden kring kyrkan. Härjulfs förut nämnde
son Hucker säges hava valt sin bostad här.
Byns namn kommer av dess läge norr om Hån, en större
utvidgning av Blädjan strax ovanom dess sammanflöde med
Härj ån.
Nordanåå nämnes såsom by 1570. 1595 skrives Norden
haaen.
Gårdar:
Nr 1: ut på högen (Ut på höja); numera bebyggd såsom LjusneVoxna bolags inspektorsgård: Åkersbärg. Denna gård skall
vara den älsta i bygden.
Utgårdar under detta hemman äro Härjåbron ock Storhärjåvallen.
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Härjåbron, ett bekant vilställe vid landsvägens övergång
över Härjån mellan Sveg ock Lillhärdal, bebyggdes 1845-50.
av Påls Jonas Olsson från Härrö. Första odlingen (nu öde)
var på sydöstra sidan om ån. I slutet av 1850-talet upptogs
det nuvarande torpstället på motsatta sidan av ån.
Den härvarande bron, byggd av Lillhärdals ock Svegs
socknar, blev bortförd av en flod omkr. 1673. Den flyttades då
längre upp till dess nuvarande plats.
StorhärAvallen har varit bebodd redan i gamla tider, såsom
synes av de lemningar efter hus, som ännu kunna där spåras.
Efter att länge hava brtikats såsom fäbovall bebyggdes stället
å nyo av Mattias Jonasson på 1860-talet.
Nr 2: Påf.
En torplägenhet under denna gård, liggande vid Härjån
omkr. 4 mil ny. från kyrkan, är Snösvallen, vilken under århundraden tilldragit sig en oförtjänt uppmärksamhet av såväl
ortens folk som åtskilliga, vilka sysselsatt sig med Härjedalens fornhistoria, i det den ansetts som den plats, varest landskapets förste
bebyggare Härjulf nedsatt sig ock efter sin död blivit höglagd.
Redan HeLPHERS (1777) återgiver en på orätt spår kommen
tradition, enligt vilken Härjulf skall hava »haft sitt tillhåll vid
ett ställe, som kallas Snösvalln», där det »skall vara en med
träd beväxt hög, varest Herjeulfr förmenas blivit begraven ock
efter sägen dess skatter däruti gömde, vilka dock flere skall
förgäves sökt upptaga, emedan de alltid därifrån blivit bortskrämde». Efter honom hava andra upprepat sägnen ock närboende förgäves sökt skatterna i den förmenta »Kungshögen».
Vid en sommaren 1890 av förf. företagen undersökning av
högen befanns denna vara en ättehögsliknande naturbildning,
tillkommen genom utskärningar av den förbirinnande Härjån.1
1) Se härom förf:s uppsats Till He' rjeådalens urbygd i ÖstersundsPosten för 2 aug. 1890. — Angående samma plats har »Liten Beskrifning» (o. 1690) att förmäla följande:
»Vid Snösvall ligger jämväl på en slät äng en hög, sådan som
andra jättehögar i Sverge, ock kallas av landsfolket Konungshög ock
änget Konungsänget. Det säges, att en konung ifrån Norge skall där
ligga begraven, vilken på vägen till Snösvall liggande under sin resa
död blivit, då han ärnat sig över till Uppsala att på religionens vägnar
några ärenden förrätta». Denna äldre version av sägnen är ännu till
finnandes i orten, men något historiskt stöd därför är ej känt.
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De angränsande ängena härröra dock med sannolikhet från
de första nybyggarna, vilka, enligt vad UNAUS (1694) efter
gamle trovärdige mäns berättelser anför, skola hava uppröjt
största delen av de ängar, som befinna sig till tre mils utsträckning på ömse sidor om den första boplatsen. De skola enligt
samma källa ha lagt sig särdeles vinn om boskapsskötseln, vilken
de genom uthuggning av skogen ock beredande av ängar sökte
främja.' Att dessa än i dag höra samman med byn Nordanhån,
dit — enligt vad förut berättats — Härjulfs son Hucker skall
hava utflyttat (han kan hava erhållit dem såsom arv), talar
också för deras ålder.
Pär-Ers' eller nyare Päll-Pärs', numer Hudiksvalls trävarubolags inspektorsgård (Nordanhå).
Bångas.
I denna gård, nu obebyggd, bodde den för sina »under-

rörelser» från religionsstridigheterna vid slutet av 1700-talet bekanta hustrun Bång-Kan.
På byns område ligger den s. k. Lasshållan (Lars-). Där
bredvid i Ässbjönns-tråda skola hava bott bygdens namnkunmigaste tjuvar, Esbjörnskarlarna, om vilka det berättas, att de
skulle hava stulit i alla härbärgen i trakten utom i gården
Skog. I denna gård hade en av dem en gudmor. En dag då
hon stod ock bakade, infann han sig hos hänne ock bad, att
hon skulle grädda honom en lillkaka. Den »hittörlige» (fyndige)
gudsonen passade därvid på ock tryckte härbärgsnyckeln, som
gumman nyss använt för att hämta mjöl, i degen. Ock med
avtrycket i kakan begav han sig till en smed, med vilken de
stodo i komplott, ock fick en dyrk gjord, varpå även härbärget
i Skog öppnades ock plundrades.
Sägnen om detta tjuvband har funnit bekräftelse i Härjedalens dombok. Vid Lillhärdalstinget, hållet i Nordan-Eggen
1696, erkänner en stortjuv, skomakaren Etalfwar Esbiörnsson,
att han storböndagen hos Olof Olofsson i Härröö stulit bl. a. en
»räffelbössa», sedan han på annat håll försett sig med 11/2 ic krut
.ock 1 R bly. Av protokollen framgår, att denne Halvar jämte
övriga av familjen gjort till sin uppgift att leva av stöld, före1 ) Härjedalens beskrifning,- af JOHANNES OLAI UNAUS från latinet
.öfversatt af ERIK MODIN, Östersund 1899, s. 20, 21.
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trädesvis hemsökande visthus ock fäbodar. Allmogen begärde
därföre vid tinget, att detta »tjuvepack måtte skaffas härifrån
orten», ock då fadern Esbiörn Larssons hemman om 2 trög (1/18
dels hemman) var »så litet ock ringa, att ingen åbo på det allena
kan sig begå, erböd sig allmogen att därför erlägga så ord:rie
som röke-räntan, då det sedan under något annat hemman kunde
läggas». Därjämte »inlade allmogen en förteckning på all den
omkostnad, som desse tjuvar förorsakat tingelaget så med vakthållning som tjuvarnes underhåll ock denna Halvars fasttagande,
vilket steg till en summa av 429 dal. s.mt, begärandes att därföre taga deras jord i betalning. Men gaml. gumman Esbiörn
Larssons hustru ville de som ett allmosejon i socknestuvan föda».
Denna allmogens anhållan vart ock av rätten bifallen.
Halvar, vilken efter sitt fängslande av en »norsk kona» förjälpts till en »kallstamp», varmed han sönderhuggit bojorna, hade
eftersatts av 6 karlar på skidor, ock dessa hade efter 10 dagar
fått honom fatt i Särnafjällen. Över honom upprepade rätten
sin redan vid ett föregående ting fällda dödsdom, »eftersom han
ändå icke låtit sådant sig till den ringaste rättelse lända». Båda
dommarna skulle underställas den »Höglofi. Song]. Hofrättens
högvisa omdöme».
Bron vid Nordanhå uppgives hava tillkommit av följande
anledning.
Den från Sveg över Härrö kommande gamla vägen gick i
en krok öster om Hån. Vid Blädjans utlopp ur sjön var vadställe. Men bottnen var sank, ock en norsk »hovman» råkade
drunkna därstädes, då han skulle rida över ån. Då blev bro
byggd för att förekomma vidare olyckshändelser. (Palmsk. saml.)
Den andliga farsot, som är känd under namnet häxeriet
eller trolldomsväsendet ock isynnerhet under 1600-talet i vårt
land skördade en mängd offer, har även i denna socken lemnat
spår efter sig. Förut är under Sveg anfört (s. 37), hurusom
där tränne kvinnor satte livet till för sin förmenta trolldom.
En liknande exekution har också ägt rum på en plats,
Spängmyrholmen, å Nordanhå bys område ej långt ifrån landsvägen till Sveg. Därom finnes en redogörelse av år 1791 i
Palmsk. saml. Då den väl belyser en av de sorgligaste före-
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teelserna i folkets liv ock rättsväsendet under flydda tider, må
den här ordagrant återgivas.
»En fjärdedels mil östnorr om Herrdals kyrka är en avrättsplats, varest omkring år 1666 blev råm kvinnsfolk halshuggne
ock i båle bränd för trulldom ock vidskeppelse. En hustru Malin,
bodde på nr 2 i Högen, med 2:ne döttrar, den ena vid namn
Kerstin, som var gift med Halvar Pärsson vid Ulvsjöarne ock
då lydde under Härjedalen. Ock som hon var havandes, så gick
icke hon till döden samma gång som de övriga, förr än hon
fött fostret, som blev en beskedelig bondhustru ock levde intill
år 1759. Två systrar, bägge heta Gertrud med den skillnad:
stor-Gertrud ock lill-Gertrud, bodde på nr 11 i Kyrkbyn. Ogifta
lill-Gertrud gick i döden utan någon egen bekännelse, utan blev
dömder efter vittnens övertygande. Den skall hava haft ett så
angenämt utseende, att skarprättaren icke utan nära känning
ock rörelse kunde sin syssla värkställa, med önskan: om han
hade kunnat hännes liv befrida. En hustru Inginborg, bodde
på nr 4 i Ormo, var död ock begraven. Blev genom andras
intygande överbevist, det hon ock varit i livstiden i sällskap
i de övrigas resor till det av dem så kallade Blåkulla, varest
möte hölls med de orena andar till överläggning, vad som hänt
sedan sista möte hölts ock vad som sedermera förehavas borde;
om vilken orsak dess kropp ur graven upptogs ock på avrättsplatsen fördes ock i båle brände.»
Lillhärdals kyrkböcker, som ej gå längre tillbaka än till
år 1691, hava intet att förtälja om dessa kvinnors öden. Om
Kerstins i Ulvsjöarna dotter är däremot antecknat: »1759 den
18 maj, 2:a böndagen begrovs g:la änkan Anna Halvarsdotter
ifrån Torg i kyrkbyn. Född vid Ulfsjön, tjänte med lovord i
ungdomen, gift på 26 året med fordom bonde Jöns Pärsson på
Torg. Ägt en son ock en dotter, som efterlevde, ock en dotter,
som dött. Änka i 22 år, stilla ock fridsam . . . . Vita 90 år».
Av denna uppgift om hännes dödsår ock ålder kan slutas, att
moderns avrättning ej kan hava skett före 1669.
Bland ortens äldre befolkning fortlever ännu minnet av
denna tilldragelse. På avrättsplatsen skola även några, om än
obetydliga märken vara att se av stupstocken m. m. Där skall
ock enligt sägnen de avlivades lösa egendom såsom »benådad»
hava uppbränts eller nedgrävts.
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Enligt KRÖNINGSSVÄRD1 skall »trolldomsväsendet» i Dalarna
hava lett sitt upphov från Lillhärdal. I en av honom anförd
skrivelse från landshövding Duvall till Kongl. Hovrätten d. 27 mars
1660 säges bl. a., att en »giänta» uti Örebärgs by (Mora), Biörs
Anna Matsdotter, hemfödd i Örebärg, »som för ett år sedan tjänt
i Härredal, efter egen gjord bekännelse hade lärt utav sin husbondes grannhustru i Härredal, Ingierdh benämnd, som hon
gäntan sedermera fyra stycken barn [i Örebärg] bedragit ock
förfört haver, vilka hänne övertygade att åtskilliga gånger tillika med dem till Blåkulla på kor ock annat slikt farit hava».
På den tiden Härjedalen lydde under Norge, kommo en gång
en flock svenskar till den omkr. 1 km. från Nordanhå liggande
Morvalien för att plundra.
I vallen var en gätkulla från gården Jo-nr, dit vallen då
hörde. Hon var dalkulla ock duktig att spela i horn. Hon
spelte då i en sorgelig ton på hornet:
Tull, tull där i skoga,
jyrakka hango de,
storuksen stungo de,
bjällkon bando de,
mig vill de okk åvo.2
Handlingar om trulldonzsväsendet i Dalarna åren 1668—
z-673. Falun 1821.
i översättning:
Tolv, tolv där i skogen,
vallhunden hängde de,
storoxen stucko de,
bjällkon bundo de,
mig vilja de ock hava.
Denna sägen, knuten till en gammal vallvisa, synes vara lokaliserad
på flera håll. I Sv. Turistf:s årsskrift 1900, s. 270, är en variant
därav antecknad från Tegelsmora i Uppland.
Av BIIREITS et 1632) finnes i »Sumlen» (Sv. landsm. Bih. I, s. 182)
antecknad följande sägen, som är av omisskännligt släkttycke med de
bär anförda:
»En tijdh hände sigh, at Ryssarna kommo nidh för Uhle älf och
drogo öfver til Bygde, ther togho the fatt på een fäherde, och när the
voro lustige, läto the honom leka i lur för sigh, han lekte och sadhe
i luren: Ryssan ä här, Ryssan ä här, the tagha mitt fä, efter som han
S.
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I samma gård var en dalkarl på arbete. Han förstod hornets språk ock sade byfolket, att fara var å färde. De skyndade till vallen ock lyckades gripa rövarna.
En backe vid pass 10 km. från kyrkan efter vägen till
Sveg har namnet Rasmusbacken. Angående denna finnes i
Palmsk. saml. en anteckning, som förklarar namnet: ,
»År 1650 blev bondedottren Märet Andersdotter i Sunnanå,
vid det hon gick i vall med boskapen vid landsvägen, lägrad
av en överlöpare vid namn Rasmus, varefter hon födde en son
Hans Rasmusson». Hon gifte sig sedan till Sunnanå. Sonen
uppfostrades bland dygdigt folk ock hölls* till goda seder samt
blev en bra bonde i Monsta by i Älvdalen, dit han gifte sig.

Olingdal (Okingdak). Denna bys första odling går flera
hundrade år tillbaka, men om tidpunkten är numer ingenting
visst känt. Det är tydligen denna by som avses med Olingherdal 1493; 1595 skrives 011ingedal.
Sitt namn 'har byn av läget vid den från stora Olingsjön
i Härjesjön rinnande ån Okbaja. Det synes troligast, att sjö ock
å så benämnts på grund av det omgivande landskapet, vilket
är rikt på ok eller stenskär (okut). Byns namn skrives 1564
Olindal. Den hade då tre åboar: jon olson, oloff sijmesson,
Anders jonsson.
Gårdar:
Ut i gata.
Opp i gata.
Öst i trådn.
Hörn i gata.
Väst i gaka.
På hömmöra (hammaren).
Nr 7-8: Väst i bösköm (buskarna).
Om ett par i denna trakt inträffade händelser är 1791 antecknat (Palmsk. saml.):
»År 1590, när befallningsman Hendrik Munck var till Herrdal ock skulle hålla uppbörd med församlingen hos länsmannen
forr var lärd af. När the Svenske thet hörde, som näst bodde, församladhe the sig och öfverföllo Ryssarna och dropo them. Ther uthuggo
the Svenske märke på steenen i Bygde å tul en åminnelse».
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Jon Olofsson i Olingdal siåt i oktober månad . . . skulle han
rida isen på Härjesjön. Kom så att rida för nära intill åmynnet,
där Härjeån faller in uti sjön, vars häftiga inlopp bryter isen
något stycke ifrån sig. Red så neder sin häst ock med plats
själv kom att bärga livet. Men hästen ock all ekipage såg han
icke vidare till, än att den blanka mässingsknapp, som var
fram på ridsadeleu, syntes ett gott stycke igenom klara isen
ock att den skorrade upp emot isen, allt medan hästen förmådde
simma. Det mästa som befallningsmannen i denna olyckshändelse ångrade, var uppbördsboken, ock föreställte sig ej kunna
i så fattad omständighet hålla någon uppbörd, förr än han rest
hem ock hämtat utur huvudboken, vad var ock en bonde borde
i skatt utgöra. Mintes dock likväl, att hela uppbörden på socknen
det året var tolv rdr dansk, då länsmannen Jon Olofsson med
flere förmögnare bönders tilljälp gingo i förskott ock utbetalte
skatten för hela socknen till det därpå följande året, då befallningsmannen gömde medlen i pungen ock sade: detta var en
god socken för danska kronan».
Om ett annat fogdebesök berättas: »Under de välvningar
Härjeådalen lydde skiftesvis under dansk ock svensk lydnad,
var en svensk fogde hit ock skulle hålla kronouppbörd, då de
danska i samma tid övermäktigade inbyggarne, så att de nödgades försvara befallningsmannen undan våldsamt förehavande
uti en hölada på Åsnäset, som ligger frami sjön Imen mittför Åsens by».

Olingskog är beläget 23/4 mil från kyrkan vid den i Säxan
utfallande ån Okinja ock har sitt namn av denna å. Angående
dess benämning se under Olingdal.
Gårdar:
Nr 1: iimriks (Embrikts) är en gammal gård ock ett fordom
ofta besökt vilställe för färdmän till Dalarna.
Här förbi gick den gamla handelsvägen från Härjedalen
till Selesdann, varest Kopparbärget (nu Falun) m. fl. orter besöktes för avsättning av kreatur, smör m. m. samt inköp av
spannmål ock andra förnödenheter.
Jamtmotet benämnes ett ställe en mil eller mera från
denna gård på skogen invid Sä,xan, ock detta åns namn för-
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klaras därmed, att åns lopp kröker sig i form av en 6. Där
hade fordom jämtar ock dalkarlar mötesplats för varubyten ock
köpslagan.
I närheten ligger det s. k. Rövarbärget, vilket på den tiden
skall hava varit tillhåll för stigmän, som levde av rov ock
plundring. Om en tilldragelse härstädes är följande sägen bevarad:
En härdöl (bonde på gården Grubban, enligt andra Björnhammaren i kyrkbyn) var på hemväg från Kopparbärget, där
han varit ock sålt boskap. På klövjehästen hade han lastat
kopparplåtarna ock de varor han köpt, bland vilka också var
en bössa. Kommen ett stycke till vägs, varsnade han en karl,
bärande något som syntes vara en yxa. Icke gav denne sig
efter, ock icke närmade han sig.
Då det mörknade, måste bonden reda sig till att rasta över
natten i skogen. Det var så nödigt för dem, som foro här fram.
Men anande oråd, tog han av sig rocken ock bredde över sadeln
samt hängde »luvan» på sadelkroken, så att det såg ut, som låge
där en sovande. Själv lade han sig »på led» (på lur) ett stycke
ifrån stockelden, med bössan avvaktande, vad som kunde komma.
Länge dröjde det ej, förrän karlen var framme ock högg till
åt mössan på sadelkroken. Men då stod det icke häller länge
på, att det small från honom, som låg »på led», ock karlen stalp
för skottet. Nu fick färdmannen se, vad sällskap han haft. Den
skjutne rövaren kastades i Säxan.
Så lyder sägnen om huru den första bössan kom till Härdal
ock den siste rövaren togs av daga vid Jamtmotet.
Nr 2: Tuvan. Namnet härrör troligen från några närliggande
bärgknallar benämnda Tuvorna.

Orrmo nämnes såsom en av de tidigast bebyggda byarna
i denna socken. Enligt en tradition skall byn vara tusenårig.
Namnet, som 1535 skrives Ormo, skall härleda sig därav
att de första åboarne byggde för sig på en mo, på vilken orrar
haft en lekplats.
Orrmosjön, Lillbärdals sockens största vatten, skall i älsta
tid hava hetat Imen (Emen o. 1690) enligt ett bevarat ordstäv:
Imen, Imen är mitt namn,
högsta vatten i Svea lann.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM 011

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV MX, 3

Från Härjedalen,
anteckningar om folkliv ock folktro
av SVEN ÖBERG.

I timmerskogarna.
Största delen av Hädedalens skogar — undantag torde numer endast de, som tillhöra kronan, utgöra -- hava antingen
för vissa år eller också för all framtid blivit inköpta av trävarubolag. Den omfattande rörelse', dessa driva, är icke blott
av betydelse för dem, som av skogshanteringen direkt hava sin
utkomst såsom förmän, timmerhuggare ock körare samt flottningskarlar, utan den utövar stort inflytande på provinsen i dess helhet.
Intet av trävarubolagen har sitt huvudkontor i Härjedalen.
De representeras där av ombud, kallade inspektorer. En inspektor är förman för ett område, på vilket kan utdrivas 100,000
till 200,000 timmer, stundom ännu mera, om året. Han skall leda
ock övervaka arbetet inom sitt område, från huvudkontoret mottaga erforderliga pänningemedel ock värkställa alla utbetalningar
o. s. v. Han idkar för bolagets räkning handel. De flästa bolag
tillhandahålla nämligen de med skogsarbetet sysselsatta proviant,
såsom mjöl ock fläsk, samt för hästarna hö ock havre, ock han
plägar dessutom driva en egen just icke så liten affär med tobak,
kaffe ock socker, skor ock kläder samt dessutom kedjor, sprintar
ock andra vid arbetet nödvändiga »doningar». Utom boställe
ock åtskilliga andra förmåner erhåller »spektorn», som han av
folket kallas, en årlig lön av 3,000 till 4,000 kronor eller ännu mera.
Om inspektorsdistriktet är mycket vidsträckt, ledes arbetet
inom mindre delar av detsamma av faktorer.
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Till biträde på kontoret, »kantore», har inspektoren en eller
två bokhållare. Utom det egentliga kontorsarbetet skola dessa
sköta den handel, bolaget ock inspektoren idka. En bokhållare plägar
avlönas med 600 kronor samt bostad ock fritt underhåll hos sin
förman. Hela lönen beräknas uppgå till omkring 1,200 kronor.
Andra underordnade tjänstemän äro byggmästare ock skogvaktare. De förstnämnda skola bygga för timmerflottningen
behövliga dammar ock rännor samt se till, att dessa vårdas ock
underhållas. Skogvaktarnes åliggande är att se till, att intet
träd, som håller måttet, blir förbigånget vid avvärkningen samt
att träden tagas av vid lagom höjd från roten ock att ingenting
av dem »spinkas» bort. I somliga bolag skola de även, sedan
träden blivit fällda, avkvistade ock — om sådant varit behövligt,
»lumpade» — avmäta stockarnas längd.

Avvärkningen sker under vintern; men den blir, så att
säga, förberedd under sommaren. De områden, på vilka timmerdrivning skall äga rum, genomströvas då av manskap, vilket
räknar ock mäter de träd, som äro så stora, att de få avvärkas.
En skara timmerräknare består av 12 till 20 man ock har
till ledare en faktor, byggmästare eller skogvaktare. Vanligen
delar sig manskapet i två arbetslag. En i vartdera laget tjänstgör som skrivare; de övriga äro räknare. Var ock en av de
senare är försedd med en s. k. »klove» ock en liten påse, fylld
med finmalen krita. Med kloven, ett för ändamålet särskilt
konstruerat värktyg av järn, mäter han trädens tjocklek, ock
med kritpåsen slår han ett märke på de träd, som äro så grov-a,
att de äro avvärkningsbara. Detta gör han, för att de andra.
skola se, att trädet redan är upptaget i räkningen. Sedan räknamne en tid sysselsatt sig med detta arbete, bliva de så vana att
bedömma trädens storlek, att de högst sällan behöva använda
kloven. Icke häller följas föreskrifterna om kritpåsens användande så noga. Ett samvetsgrant åtlydande av påbudet om alla
trädens märkande skulle medföra ett sådant springande fram
ock åter, att ingen i längden skulle stå ut med det. Räknandet
måste nämligen försiggå hastigt. Skrivaren går med vanlig gång
rakt fram, ock i jämbredd med honom skola räknarne, mellan
vilka det är ganska stora avstånd, hålla sig. Där de fullmåliga
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träden icke äro många ock där marken är god, t. ex. på torra
hedar, är arbetet lätt; men där träden växa tätt intill varandra
ock där det till på köpet är oländig mark ock svårt att taga
sig fram, såsom i täta grandungar utefter bäckar, är det mödosamt nog för både räknare ock skrivare. Den senares förmåga
att »höra upp» tages starkt i anspråk, då ropen från räknarne
under en lång stund icke blott följa tätt efter varandra, utan
ofta ljuda samtidigt.
Timmerräknarne byta flera gånger om bostad. De behålla
den, de först tagit i besittning, så länge det är möjligt; men
när de få alltför lång väg att gå morgon ock kväll, taga de
sina proviantsäckar på ryggen ock uppsöka en ny bostad, som
är belägen närmare den del av skogen, där räkningen då pågår.
I den nya bostaden stanna de, till dess nödvändigheten åter
driver dem att flytta; Träffa de en tom fäbodvall, i vilken de
några dagar eller, rättare sagt, nätter få uppehålla sig, är det
en förmån att sätta värde på. Finnas därjämte i grannskapet
av gätkullor bebodda vallar, i vilka de kunna skaffa sig mjölk,
smör ock ost till omväxling med det fläsk ock bröd, som jämte
kaffe utgör deras vanliga föda, hava de det så gott, som de
kunna önska sig. Men det är ej ofta som dylika bostäder stå
dem till buds. I de flästa fall få de nöja sig med någon gammal,
halft förfallen timmerkoja. Inte är det just roligt att efter en
hel dags marscherande i oländig mark, uttröttad ock kanske genomvåt såväl av rägn som av vadande i myrar ock över bäckar
ock åar, lägga sig att sova i en koja, genom vars tak rägnet
sipprar ned ock genom vars väggar alla himmelens vindar hava
fritt spelrum. Men bättre något skydd än alls intet.
Arbetet med timmerräkningen plägar pågå i flera veckor.
Sedan det tagit slut, indelas den räknade trakten i skiften av
omkring 3,000 alnars längd ock 200 till 300 alnars bredd. På
varje skifte finnas i medeltal ungefär 400 avvärkningsbara träd.
Så vitt möjligt är, förläggas skiftena så, att de med sina nedre
ändar sluta vid något vattendrag, efter vilket timret på våren
kan flottas. I de trakter, där storskifte pågått eller pågår,
tagas de av lantmätarne upphuggna baserna ock parallellogrammerna till skiftesgränser. Där sådana icke finnas, utmärkas
gränserna genom bläckning i träden.
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På hösten utlyser inspektoren en dag, då de, som vilja åtaga
sig timmerkörning, äga att infinna sig på kontoret för att
»taga skiften». Av bönderna gjordes (åtminstone i Lillhärrdal —
huruvida det skett på andra orter, vet jag icke) det förbehållet,
när de sålde sina skogar, att de skulle hava företrädesrätt vid
skiftestagningarna.
Utom bönderna, vilka tämligen allmänt åtaga sig timmerkörning, infinner sig en mängd personer från andra orter, i synnerhet från Värmland, för att som körare eller huggare deltaga
i timmeravvärkningen, vadan det aldrig händer, att bolagen ej
lyckas få sina skiften borttingade. Tvärtom är det oftast så,
att icke alla, som söka arbete, erhålla sådant.
Sedan körarne genom kontrakt [se bil. s. 10] förbundit sig att
utdriva ett -visst antal skiften, anskaffa de huggare, minst två
för varje häst, med vilken de ämna köra. Även huggarne måste
binda sig medelst kontrakt. Andra få körarne enligt den förbindelse, de lemnat bolaget, icke använda i sin tjänst.
Finnes i närheten av utdrivningsorten någon fäbodvall, använda avvärkarne den som bostad. Men om — vilket oftast är
förhållandet -- någon sådan icke finnes, måste bostäder, s. k.
timmerkojor, byggas, innan utdrivningen börjar. Att uppföra
bostäder åligger körarne, men vanligtvis jälpa även huggarne,
naturligtvis mot särskild betalning, till därmed.
Timmerkojorna byggas av obarkat timmer. Stundom uppföras de vid en utgrävning av någon brant backe, som då får
tjäna som bakvägg i dem. Storleken beror på huru många kojan
är avsedd att härbärgera. Längden kan vara från 6-8 till
20 alnar ock bredden från 5-6 till 10 alnar. Höjden är vid
väggbanden omkring 3 alnar, i mitten av rummet under »kroppåsen» något mindre.
I de enklaste kojorna befinner sig eldstaden mitt på golvet,
ock röken får söka sig väg ut genom öppningar i taket, men i
de bättre inredda är en spis med skorsten, som dock alltid
saknar spjäll, murad i ett hörn. I dylika bostäder, uppförda
under nyare tider, finnas av långa bräder hopspikade sängar;
men i de äldre finnas endast britsar. Åtskilliga av de sistnämnda sakna också golv av bräder.
Timmerkojans namn står vanligen med stora bokstäver inhugget eller inskuret på väggens yttre sida ovanför dörren.
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Stockholm, Petersburg, Rom ock Jerusalem äro namn på

timmerkojor. Men icke alla äro så anspråksfulla. Så t. ex. anger
namnet på en koja icke långt från »S:t Petersburg», att den skulle
vara ett hem för ett slags små till skinnbaggarna hörande mindre
trevliga insekter.
Ett stall för hästarna uppföres liredvid kojan, så att en vägg
i denna utgör vägg även i stallet. Kojorna äro dåliga, men
stallarna äro ännu sämre. Inga brädgolv finnas i dem. Stundom saknas bräddörr, som då ersättes av ett för dörröppningen
hängt täcke. Taket består av granris, från vilket det icke alls
är sällsynt att fukten droppar ned på hästarna. I dylika skjul
insättas dragarne, sedan de hela dagen släpat på tunga timmerlass, kanske över stora myrar, där vägarna av blåsten blivit
fyllda med djup snö. De lidanden, många av de stackars »bolagshästarna» måste utstå, kunna knappast beskrivas. Också
äro de fiästa dylika hästar efter några vintrars arbete i skogarna ynkliga att äse.
De i nyare tider uppförda stallen äro väl något bättre än
de nu beskrivna, men även de äro i allmänhet långt ifrån
mönstergilla.

Förrän myrarna frusit till ock åar ock bäckar belagts med
så tjock is, att den kan bära hästar ock lass, kan timmerkörningen icke börja. Men sedan det »frusit på», blir det liv ock
rörelse i skogen. Dit begiva sig då körarne, somliga med tre,
fyra eller ännu flera hästar, ock huggarne. I samma trakt
kunna 300 till 400 hästar vara i värksamhet.
Ruggarne hava betalt pr stock. Undantag givas dock. I
somliga bolag avlönas de pr löpande fot. Numera utgör betalningen 18, 19 eller 20 öre för var stock. Men under de goda
tiderna på 1870-talet var den betydligt större. Den uppgick då
till 25-30 öre pr stock.
Är ett träd vid roten angripet av röta, skola huggarne avsåga stycken med en alns mellanrum, till dess de nå den del
av trädet, där detta är friskt alltigenom. Ett sådant avsågat
stycke kallas lump. För varje lump erhålla de 5 öre. För ett
vrak (träd som är så angripet av röta, att det är odugligt till
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timmer) betalas till dem 10 öre. Fälla de ett träd, som ej håller
måttet, måste de betala 5 kronor. Ävenså måste de erlägga
plikt, om de gå förbi något fullmåligt träd. För att icke riskera
dylika avbränningar på sin förtjänst äro de försedda med klovar,
med vilka de mäta träden. Träden få ej fållas med yxa, utan
skola sågas av, högst en halv fot från marken.
Sedan ett träd är fällt ock, ifall det befunnits vara angripet
av röta, »lumpat», avmätes det, d. v. s. indelas i stocklängder.
I somliga bolag är det skogvaktarne som avmäta träden, i andra
är det huggarne. Största längden av en timmerstock får i
Lillhärrdal vara 29 fot ock minsta längden 11 fot. Men om
ett träd ej ger mer än 10 fot, tages dock även ett sådant med,
blott det håller det föreskrivna måttet i avseende på tjockleken.
Medellängden är 16-17 fot.
I vanliga fall förtjäna ett par huggare 2 till 2,50 kronor vardera
pr dag. Man kan sålunda ej gärna beskylla dem för att »hugga
för sig» allt för mycket.
Sedan huggarne fällt träden, avsågat dem i stockar av lämplig längd ock barkat dessa -- varvid de begagna ett redskap,
kallat »barkjärn» — forslar köraren ned stockarna till vattendraget.
Huggarne behöva ej jälpa till vid pålassningen. Denna sköter
köraren om antingen ensam eller med jälp av en s. k. löskarl.
Ned till vattendraget leder en för flera körare gemensam
väg, kallad »basväg». Alla, som hava gagn av basvägen, deltaga
i dess anläggning. In på denna väg »lunas» timret. Luningen består
däri, att en stock om sänder på stigar, som löskarlen upptrampat,
köres på släp till basvägen. När så många stockar »lunats», att det
blir ett lass av dem, läggas de antingen på ett par timmerkälkar,
»stöttingar», eller på en stor »bogsläde» ock fastbindas med starka järnkedjor. Ett lass kan innehålla från tre till fåmton stockar, beroende
på deras storlek samt vägens längd ock beskaffenhet. Antalet lass,
som en körare hinner framforsla på dagen, beror naturligtvis i
främsta rummet på vägens längd. Är vägen t. ex. en halv mil
lång, hinner köraren ej med mera än två eller högst tre foror.
Är vägen mycket brant ock har den blivit isbelagd, kan
det inträffa, att hästen ej orkar hålla emot lasset, utan detta
skjuter fram för fort. Därvid kunna både häst ock körredskap
fördärvas. Stundom skadas eller dödas även människor.
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När kvällen kommer, begiva sig huggare ock körare till
kojan. Trötta som de äro, växla de vid framkomsten ej många
ord. Deras första göromål är att framskaffa ock hugga sönder
bränsle samt hämta vatten för matlagningen. Sedan detta är
gjort ock en duktig brasa blivit upptänd, taga de fram sina
stekpannor ock tillreda sin kvällsmat. Enär i kojan innebo
kanske ända till tjugu man, kunna icke alla på en gång rymmas
vid spisen. Det dröjer dä,rför en god stund, innan alla matlag-.
ningsbestyr äro överstökade:
»Matsedeln» är ungefär densamma för vaije dag. Den upptager utom bröd ock amerikanskt fläsk: kolbullar (kekbula),sluring,
djuk ock matti.
Kolbullar tillagas av mjöl ock vatten. En tjock deg röres
ihop ock lägges i en med fläskflott nära nog fylld stekpanna,
vilken därpå ställes över elden.
Sluring tillredes av fläskflott, vetemjöl ock vatten. Detta
hopkokas, tils det blir lagom tjockt.
Djuk tillagas av fläsk- ock brödbitar samt fläskflott ock
vatten. Alltsamman får koka vid sakta eld.
Kaffe utan grädde förtäres i stora kvantiteter.
I somliga timmerkojor vistas även kvinnor. Dessa laga
arbetarnes mat, tvätta deras klädet o. s. v. De avlönas för vecka.
I någon vrå av kojan hava de sin sängplats. Väl torde somliga vara anständiga, men de flästa äro nog långt ifrån att vara
några vestaler.
Sedan kojans invånare ätit, taga de, kvinnorna icke undantagna, fram sina järnsnuggor ock stoppa dem med sönderkarvad norsk rulltobak. Karlarna sätta sig framför brasan ock
låta sina kläder torka. Tröjor ock skor taga de av sig, men
benkläderna behålla de på hela natten.
Till följd av bostadens trånga utrymme ock väl även av
bristande håg idkas där sällan någon slöjd mer än vad som är
alldeles nödvändigt, såsom skaftandet av yxor ock lagandet av
sönderbrutna skaklar. Sällsynt är det, att en skogsarbetare har
någon annan lektyr med sig än »Bomans samlade skrifter».
Förrän körarne lägga sig, gå de ut ock vattna hästarna samt
giva dem foder för natten. Sedan uppsöker den ene efter den
andre sin bädd, ock snart förkunnar ett samfällt snarkande, att
alla i kojan ligga försänkta i sömnens armar.
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Elden får brinna hela natten. Om det börjar kännas kyligt,
är det alltid någon som vaknar ock lägger på nytt bränsle.
När den nya dagen gryr, stiga körarne först upp. De koka
kaffe, steka fläsk ock äta frukost, varefter de med hästarna begiva sig till skiftena. Snart komma även huggarne dit, ock så.
blir det åter liv ock rörelse i skogen.

Var körare hg antingen på eller vid vattendraget sin särskilda timmer-»välta». Dit kommer minst en gång i månaden
inspektoren med biträden för att »tumma», d. v. s. mäta ock
avstämpla det framkörda virket. »Tummarne», som vanligen äro
tre i sällskap, mäta längden ock tjockleken av var stock. De
godkända stockarna märkas med stämpelyxor. Varje bolag har
sitt särskilda märke, till formen så mycket som möjligt avvikande från de andra bolagens. Hava undermåliga träd avvärkats, eller kunna några av de framforslade stockarna av någon
annan anledning ej godkännas, åsättas de s. k. vrakstämplar.
Vid tumningen måste körarne, som förut skola hava ränsat
timret från snö ock is, vända stockarna, på det att tummarne
skola kunna kontrollera, att dessa ej äro stämplade förut. Det
lär nämligen hava inträffat, att körare sökt få samma timmer stämplat mer än en gång.
Efter tumningen utskrivas på kontoret »tumsedlar», vilka
tillställas vederbörande körare. Dessa få av dem se, huru mycket deras förtjänst har uppgått till sedan förra tumningen.
Timmerkörningen fortgår till början eller någon gång slutet
av april. Ytterst sällan räcker föret så länge, att arbetet kan
pågå under någon del av maj.

Då älvar ock åar på våren avkastat sina istäcken, vidtager
en ny avdelning av skogslivet: flottningen.
Att göra vattendragen lämpliga för timmerflottning har krävt
mycket både arbete ock pänningar. Forsar ock strömmar hava
måst ränsas, klippor ock stenar bortsprängas ock långa rännor
byggas. Utefter låglända stränder hava bommar blivit utlagda
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för att hindra timret från att vid högt vattenstånd flyta in på
slätterna ock bli liggande där. I åar med ringa vattentillgång
ha dammar blivit uppförda, vilka kvarhålla vattnet, till dess så
mycket därav blivit samlat, att det kan driva fram timret.
Vid de vattendrag, efter vilka• endast ett bolags virke skall
flottas, ledes arbetet av vederbörande inspektor; men för dem,
som äro gemensamma flottleder för flera, utses en särskild flottchef. Under inspektoren eller flottchefen lyda närmast förmännen. Varje sådan har under sitt befäl 20 till 30 man. Förmanslagen placeras så, att varje lag får sin särskilda sträcka
av flottleden att ansvara för.
Arbetet ter sig något annorlunda vid de större än vid de
mindre vattendragen. Vid de förra måste arbetare ständigt vara
i värksamhet ock se till, att landfästen eller bråtar ej bilda sig:
Ett förmanslag är därför delat i flera arbetslag, vilka avlösa
varandra. Vid de senare däremot, i vilka samlingsdammar äro
uppförda, pågår arbetet endast tidtals. Så länge dammarna äro
stängda, hava arbetarne ledigt. De enda, som då måste vara
på sin post, äro damvakterna. När en sådan märker, att den
dam, han är satt att vakta, börjar fyllas, sänder han bud därom
till nästa dam. Budet underrättar även de arbetslag, som hava
sina områden mellan de bägge dammarna, om den förestående
»påsläppningen». Sedan dammen öppnats, råder några timmar
en livlig värksamhet utefter flottleden. Med spakar ock båtshakar söka arbetarne vältra ut så många stockar som möjligt
i vattenfåran samt hindra bråtar ock fästen att uppstå.
Trots flottkarlarnas alla ansträngningar att hålla timret i
gång fastnar stundom en stock mot en sten, en trädrot eller
dylikt. Andra stockar törna emot, lägga sig på tvären ock
tränga sig upp på varandra, ock slutligen blir vattendraget
stängt av en massa på vartannat upptornat timmer. En bråte
har uppstått. Att lossa en sådan är ett livsfarligt arbete, ock
det fordras mod att deltaga i det. Beväpnade med yxor ock
spakar ila karlarna ut på bråten ock vältra undan den ena
stocken efter den andra. Slutligen börjar den svikta. Då springa
karlarna, springa för livet, mot land. Stundom hinna dock icke
alla nå stranden, innan bråten med ett väldigt dån lossnar ock
stockarna i vild fart ila utför de skummande vågorna. Den som
då icke hunnit komma undan, är i de flästa fall rädd ningslöst
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förlorad. Antingen krossas han mellan de om varandra vältrande
stockarna, eller tränges han under vattnet ock drunknar.
Över sjöar spelas eller var pas timret. Flera tusen stockar
inneslutas inom långa, medelst starka järn vid varandra hopfästa
bomslanor. På flotten ställes ett vindspel med en omkring 100
famnar lång lina. Vid dennas fria ände är ett ankare fästat.
Med detta ro arbetarne så långt ut, som linan räcker, ock sänka
det till bottnen, varefter flotten genom linans upprullning på
vindspelets axel framflyttas. Detta upprepas, till dess hela sjön
blivit passerad.
Vid slutränsningen, »rumpningen», av ett vattendrag följas
alla arbetare åt, till dess »rumpan» når en större flod. Där övertaga andra förmanslag arbetet.
Så fortgår timret på sin färd, ock slutligen når det målet:
sågvärket. Men då har det för länge sedan lemnat Härjedalen.

Avvärkningskon trakt
(från Sveg).
Undertecknad förbinder sig härigenom att för — — Aktiebolags
räkning senast innan den 15 april 189— utdriva till anvisat ställe å
— —sjön alla de å utblekade skogsskiftena n:r 00 ock 00 gran- ock
furuträd, vilka 20 fot från roten hålla 11 tum ock däröver i genomskärning, inom barken, enligt följande bestämmelser:
1:0) Avvärkningen börjas å den från vattendraget avlägsnaste skiftesdelen ock fortsättes nedåt utan förbigående av något stämplat fullmåligt träd.
2:0) All fällning ock aptering av virket skall ovillkorligen värkställas med såg.
3:o) Allt virke levereras friskt ock väl rundbarkat, lagt i ordentliga
vältor på anvisat ställe på eller invid vattendraget.
4:o) Förbinder jag mig att såsom skadeersättning betala till virkesägarne tjugufärn öre för varje frisk stubbe, som är högre än en
halv fot.
5:o) I fråga om virkets aptering ock behandling gäller till noggrann efterrättelse den tryckta instruktion, som medföljer detta kontrakt,
ock i övrigt de föreskrifter, som av virkesägarnes ombud meddelas, ock
erkänner jag mig pliktig att såsom skadeersättning erlägga 50 öre pr
löpande fot dugligt virke, 'som °nyttiggjorts, ock i övrigt oberättigad
att för oriktigt behandlat virke erhålla arbetslön.
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6:o) Vid intumning av virket åligger det mig att för detsammas
obehindrade fortgång hålla virket fritt från snö ock is samt själv eller
genom pål
' itligt ombud närvara vid tumning med erforderlig jälp i ock
för virkets inmärkning, varjämte jag förbinder mig att hava ordentliga
slanor under det timmer, som å själva vattendraget lägges, så att utvältning vid flottning lätt ock obehindrat kan försiggå. Även förbinder
jag mig att vid varje tumning, om så påfordras, med erforderligt manskap vända det virke, som av mig är framkört.
7:o) Skulle jag, av vad orsak det vara må, icke infinna mig för
att börja avvärkningen eller ock därmed upphöra, innan arbetet blivit
till fullo värkställt, vilket ej anses vara giltigt, förrän vederbörande
skogsuppsyningsman sådant vitsordat, eller eljest brista uti kontraktets
fullgörande, förbinder jag mig att såsom skadeersättning erlägga fäm
(5) kronor för varje efterlemnat fullnaåligi träd eller apterat block samt
fäm (5) kronor för varje hugget undermåligt träd, svarande jag dessutom
för de följder, som huggning av undermåligt virke för övrigt kan
medföra.
8:o) Förbinder jag mig att avlöna mina timmerhuggare endast pr
löpande fot.
9:o) Av min förtjänst äga virkesägarne, om de så för gott finna,
innehålla en fjärdedel, intill dess avvärkningen är till fullo värkställd,
samt att, så vitt den av mig åtagna skogstrakten ej före den bestämda
tiden eller den 15 april 189— är utdriven, såsom skadeersättning avräkna denna innestående fjärdedel vid blivande sluträkning.
10:o) Skulle laga hinder för avvärkningen möta, så upphör förestående kontrakt, utan att någon ersättning därför kan ackordsgivaren
avfordras, ävensom att, därest icke alla åtaganden i detta kontrakt uppfyllas, virkesägarne äga rätt att mig från åtagna drivningsarbetet när
som hälst skilja.
11:o) Skulle under avvärkningens fortgång order anlända öm densammas upphörande, oavsett att den kontraherade trakten ej till fullo
hunnit rendrivas, vare ackordstagaren skyldig genast upphöra med arbetet ock vare då fri från erläggande av någon ersättning för de kvarstående träden.
12:o) Då avvärkningsbara träd blivit å den kontralierade skogstrakten utstämplade, åligger det mig att vid intumningen hava stämpeln
å rotstocken uppåtvänd, ävensom sågspåret å vrakträd i skogen upphugget, till lättnad för skogsförman vid dylika träds avsynande.
13:o) Sprintning eller yxhugg i timret ock i dess ändar få ej
förekomma; den skada, som därigenom uppstår, ersättes efter värdering
av bolagets ombud.
14:o) Till koj- ock stallbyggnader får ej användas annat virke än
av torr skog eller, om sådan ej finnes, av sådana växande träd, vilka
äro så felaktiga, att något dugligt sågblock därav ej kan erhållas.
Växande träd få icke nedfällas till underlag för fallande timmerträd,
ock till förbyggnader efter timmervägarna användas endast träd av torr
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skog, varjämte det åligger ackordstagaren att, så mycket möjligt är,
skydda ock från skada bevara den växande skogen, vid äventyr att
eljest själv ansvara för ock ersätta den skada, som onödigtvis därå
åstadkommes.
15:o) Emot ordentligt fullgörande av detta åtagna. arbete betala
virkesägarne följande priser:
från skiftet n:o 00 ock 00 fyra ock ett tiondels (4,1) öre pr
löpande fot.
16:o) I ovanstående ackordspris ingår jämväl ersättning för hushyror, där husrum ej av bolaget lemnas i de för detta ändamål särskilt
uppförda timmerkojorna.
För ett lump betalas 5 öre; för försök i förhånande därefter.
För ett vrak betalas 10 öre; för lump ock vrak å vattendraget betalas ingenting.
Med förestående kontrakt, varav 2:ne exemplar äro upprättade ock
växlade, förklara vi oss till alla delar nöjda.
Sveg den 23 oktober 189—.
Bevittnas av:
Namn.

Instruktion för virkesutdrivningar
(från Lillhärrdall.

1:o. Basvägar.

2:o. Trädens fällning.
Alla till sågblock eller bjälke dugliga furu- eller granträd av
minst tolv (12) tums diameter över barken vid säx (6) fot från marken skola av värkas.
Avvärkningen börjas, så vitt möjligt är, å den från vattendraget avlägsnaste skiftesdelen ock fortsättes träd från träd nedåt, så
att ej något med ovanstående minimistorlek bliver kvarlemnat.
Efter bortskottning av den hinderliga snön inhugges å trädets
fallsida ett högst 3 å 4 tum djupt ingående, skarpkantigt ock jämnt
spår, varefter trädet från motsatt sida avskäres med såg, något snett
mot yxspåret, så att sågen icke träffar ovanför det, för att undvika
kammar på rotändan.
Den kvarstående friska stubben skall icke vara högre än en
halv fot. Träd försedda med större fel på roten avskäras högre upp,
så att eljest blivande lump må kvarstå å stubben.
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3:o. Topphuggning ock lumpning.
Efter värkställd fällning skall trädet först avtoppas vid tio (10)
tums diameter, så framt dugligt virke därmed vinnas. Befinnes trädet
där behäftat med röta eller annat fel, bör det lumpas, tils friskt virke
erhålles.
Sedan detta skett, lumpas trädet vid roten, där så nödigt är, samt
renkvistas tätt invid stammen ock indelas till block.
Försök till lumpning värkställes till varannan fot. Härvid må
tjäna till efterrättelse, att bjälkar ock grova sågtimmer få innehålla flera
grova kvistar, varemot timmer av smärre dimensioner få innehålla endast mindre kvistar.
Svaga lyror eller mindre röta på ena sidan, bredvid vilka friska
plankor kunna erhållas, behöva ej lumpas.

4:o. Aptering, d. v. s. indelning till bjälke, bjälkstam
eller sågtimmer.
Alla träd, som lamm ett friskt ock dugligt block av minst tjuguåtta fots längd, hållande vid nitton fot från roten minst sjutton tum
i diameter utan bark, apteras till bjälkstammar eller till bjälkar, vilka
tagas så långa som möjligt. Därvid bör dock iakttagas, att om ett
topptimmer kan erhållas ur trädet, detta ej får understiga fämton
fots längd.
År ett sådant block alldeles rakt ock ej längre än trättionio fot,
så täljes det ej, utan rundbarkas bjälkstainmen endast.
Bjälkstammar, som äro krokiga eller längre än 39 fot, täljas till
fyrkantiga bjälkar.
Träd, som ej lemna bjälkstam eller bjälke, apteras till sågtimmer,
som i längd få hålla 27, 25, 23, 21, 19, 17 eller 15 fot, med en diameter
i topp av minst tio (10) engelska tum.
Rotstocken får alltid största längden, dock med iakttagande att
intet dugligt topptimmer kvarleinnas.
Ur trädets dugliga längd apteras hällre tvänne (2:ne) långa än
tränne (3:ne) korta stockar.
Undantag härifrån göra krokiga träd, som avtagas i kroken, eller
så att den minsta möjliga krok uppstår å varje särskild stock.
Skadade timmer, som ej lemna dugligt virke på 15 fots längd,
lumpas ytterligare 1 å 2 alnar för att om möjligt erhålla en 13 eller
11 fot lång, frisk ock duglig stock, vilken köraren är tvungen forsla
till vattendraget, så framt stocken håller minst 12 tum vid 11 fot.

5:o. Skrädning av bjälkar ock timmer.
Bjälkarna skola vara väl ock jämnt täljda, utan inhuggningar,
vinkelräta samt snörräta åtminstone på 2:ue sidor ock de andra två
sidorna, ifall trädet är krokigt, täljda i en jämn bukt.
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Stigningen på 25 fot skall ej vara starkare än 2 tum samt i proportion därefter för större längder.
Två tums vankant på mitten av bjälken, men ej däröver får finnas.
Vankanterna avbarkas alltid.
Bjälkstammar, såg- ock byggnadstimmer rundbarkas väl. Behövliga ytterligare lumpningar göras före utkörningen.

6:o. Körning till vattendraget.
Dubbar ock sprintar böra, så vitt möjligt är, undvikas. Bjälkar
ock timmer av ovan beskriven beskaffenhet levereras på eller intill vattendragen å bestämda platser, läggas i ordentliga vältor, så att de lätt
kunna tummas, märkas ock skiljas från andras vältor.
Timmer får ej läggas på vartannat, åtminstone ej förrän undre
lagret är inmärkt.
Om tid för tumning underrättas köraren, som själv eller genom
ombud därvid bör närvara ock dessförinnan hava virket ränsat från
snö ock is, varförutan tumning ej får ske.

7:o. Allmänna bestämmelser.
Trädens fällning ock sönderdelning skall ovillkorligen ske med såg,
där lokala förhållandhn ej göra det omöjligt.
All mätning av virke sker med engelskt mått.
Förestående likasom andra särskilda föreskrifter ock bestämmelser,
vilka lemnas av virkesägarne genom deras ombud, hava körare ock
huggare att noga efterfölja. All värvning av arbetsfolk från den ena
kikaren av trävarurörelse till den andra skall vara förbjuden, ock skall
den agent, som gör sig skyldig till sådan värvning, erlägga en avgift
av fämhundra riksdaler riksmynt till bildande av en Nödjälpsfond för
arbetare ock ägare av under drivningsarbete förlorade hästar.

Gammaldags bröllopsseder.
Bland härjedalingarna hava gammaldags seder ock bruk
länge bibehållit sig, men även bland dem börja de nu alltmer
försvinna. De bröllopsseder, som i det följande tecknas, äro väl
icke ännu bortlagda, men det torde dock vara endast en tidsfråga, när många av dem skola höra till det, som »varit
ock farit.»

Bröllopen — här ock i det följande åsyftas bondbröllop —
firas vanligen på våren ock då oftast i brudgummens hem. Men
redan hösten förut flyttar bruden till sitt nya hem. Denna flyttning kallas björnfärd (bienfair). För att den skall få försiggå
utan några störande uppträden från »goda vänners ock trogna
grannars» sida, söka vederbörande för alla obehöriga hemlighålla,
när den skall ske. ilar detta likväl dunstat ut — ock det plägar
det i de flästa fall göra — samla sig byns unga män i vägen
ock hälsa det blivande brudparet med ett ihärdigt skjutande.
De sägas då »skjuta björnen». Skyttarna äro förklädda ock hava
masker för sina ansikten för att vara oigänkännliga. De fortfara
med skjutandet, till dess de bliva bjudna att deltaga i hemkomstölet. Underlåter brudgummen att framställa inbjudan därtill,
fortfar oväsendet även efter framkomsten. Ock icke nog därmed.,
»Björnskyttarna» taga kläder eller andra saker frän flyttningslassen ock återlemna icke det, de tagit, förrän de som lösen
erhållit förplägning.
Möjligen är seden att skjuta, då en man hämtar sin brud,
en kvarleva från de tider, då kvinnorov plägade förekomma.
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Dagen efter björnfärden hålla de trolovade ett gästabud,
som kallas hemkomstöl. Det tager sin början tidigt på morgonen redan vid daggryningen, ock räcker ofta långt in på sena
kvällen.
Sedan ungmön kommit till sitt nya hem, inträder hon genast
i en husmoders alla både rättigheter ock skyldigheter.
På våren firas, som nämnt är, bröllopet. Är brudparet
någorlunda välbärgat, pågår det tre eller fyra dagar. För några
årtionden tillbaka räckte bröllopen ofta en vecka ock därutöver; men dylika storbröllop förekomma numera icke.
Gästabudet tager sin början på lördagen. Någon från varje
gård, vars invånare äro bjudna, kommer då med förning eller
brudskål, bestående av matvaror, såsom ost ock smör, fisk ock
kött, makega (ett slags ostkaka) samt tunn- ock tjockbröd.
Gåvorna avlemnas till värden.
Värden kallas »bonde». Under sig har han ett par källaresvänner ock tre eller flera redkäringar.
Bonden, en bror eller annan nära släkting till brudgummen, har uppsikt över det hela. Rällaresvännerna hava till
åliggande att ur källaren upphämta ock på borden sätta fram
dryckesvaror samt bjuda gästerna dricka. Redkäringarna skola
tillreda ock på borden sätta fram maten.
De som komma med brudskål, erhålla naturligtvis förplägning. Även begåvas de av brudparet med brudgåvor (halsdukar,
vantar, hängslen, strumpeband o. d.). Vid dessa gåvors utdelande
tages hänsyn dels till förningarnas storlek ock dels till det närmare eller fjärmare släktförhållande, i vilket den, som erhåller
gåvan, står till brudparet.
Under det förningarnas avlemnande pågått, har byns ungdom rest en eller två med kransar, band ock andra grannlåter
prydda höga stänger ute på gården. Dessa kallas majstänger,
även om bröllopet firas ock de sålunda resas under någon annan
månad än maj. Överst på stängerna hängas kransar med initialerna till brudgummens ock brudens namn.
På söndagen börjar själva »storkalaset».
Tidigt på morgonen infinner sig brudkläderskan, brurrösterska, för att kläda bruden. En huvudsak i brudens dräkt är
kronan. I de flästa socknar finnes en sådan, som är hela socknens gemensamma egendom. Då den icke användes, förvaras
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den i kyrkans sakristia. Dessutom hava många brudkläderskor
egna kronor, som de vid förefallande behov uthyra. Om flera
kvinnor i socknen skola stå brud samma dag, behöver sålunda
ingen av dem bli utan krona, om de annars hava rätt att bära
sådan. »Kronbrud» får nämligen icke vem som hälst vara. Den
som »legat bort sig», får det icke.
Kronans stomme är av stål- eller mässingstråd. På denna
hänga förgyllda eller försilvrade runda eller fyrkantiga blad av
metall, vilka svänga fram ock tillbaka vid varje brudens rörelse.
Angående brudens klädsel för övrigt må nämnas, att klädningen är svart ock att silverkedjor ock spännen, ringar, broscher
o. d. bäras i riklig mängd. I forna dagar buro brudarna axelsilver ock silverbälte samt hade klädningen nedtill prydd med
silvergaloner.
Brudgummen är prydd endast med en på rockslaget fäst
bukett av naturliga eller konstgjorda blommor.
Så enkel har brudgumsdräkten dock icke alltid varit. I sin
Härjedalsbeskrivning (tr. 1777) omtalar HULPHERS den sålunda:
»Vid bröllopsskruden ses något särdeles, att brudgummen, som
är svartklädd, i kyrkan brukar prästkappa ock en stor halsduk
eller krage i form av en utslagen solfjäder av nättelduk, kantad
med spets ock beprydd med åtskilliga kulörta bandrosor. Hatten
utslagen ock överdragen med silverkedjor i rutor ock omgiven
med ett brett, fasonerat band, varvid fästas silverpängar, som
hänga på sidorne.» Ännu under förra hälften av vårt århundrade förekom det, att allmogebrudgummar voro utstyrda i prästkappa ock prästkrage.
Under det bruden varit sysselsatt med sin klädsel, hava
bröllopsgästerna samlats. De flästa av de unga männen hava
kommit ridande. Till dem hava slutit sig även sådana, som väl
icke äro bjudna till bröllopet, men dock vilja hedra brudparet
med att, som det kallas, »rida brudkarl». Brudkarlarnas hästar
äro prydda med fjäderbuskar, tofsar ock band. Ju flera som
rida brudkarlar, dess större heder är det för brudparet.
Sedan alla gäster blivit samlade ock erhållit förplägning,
företages färden till kyrkan. Tåget öppnas av tvänne ridande
spelmän, som under hela färden på sina »felor» (fioler) spela
de ljuvligaste »låtar». Efter dem rida brudkarlarna. Sedan
Sv. /andan&. XIX 3.
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komma de åkande: först brudparet, sedan dess närmaste anförvanter, därpå mera avlägsna släktingar ock sist de övriga gästerna. Om bröllopsgården ej är för långt avlägsen från prästgården, plägar även prästen infinna sig på morgonen ock åker
då tillsamman med brudparet till kyrkan. I bröllopsgården
kvarstanna endast bonden, källaresvännerna ock redkäringarna.
Vid framkomsten till kyrkan bilda brudriddarne häck utanför kyrkdörren, medan de övriga inträda. Förr har det varit
brukligt, att spelmännen stannat innanför dörren ock spelat, till
dess de andra intagit sina platser. Även vid utgången ur kyrkan spelade de.
Kyrkans främsta bänkar intagas av brudföljet. Främst sitta
på »karlsidan» brudgummen ock brudsvännerna, storbrudkarlarna
(storbrekaran), som de kallas, ock på »kvinnfolkssidan» bruden
ock tärnorna, storbrudpigorna (storbrurpigan). Den yngste
storbrudkarlen uppsöker åt brudgummen de psalmer, som sjungas.
Samma tjänst gör den minsta storbrudpigan bruden. Under en
del av vigselakten begagnas päle (päll), som av två brudkarlar
ock två brudpigor hålles utspänd över brudparet.
Sedan vigseln försiggått ock gudstjänsten avslutats, uttågar
brudskaran ur kyrkan i samma ordning, som den kommit in.
När den på hemvägen nalkas bröllopsgården, skynda sig
brudriddarne i förväg dit ock rida därvid så fort, som hästarna
förmå springa. Deras ärende är att i bröllopsgården anmäla
brudparets ock gästernas snara ankomst samt fråga, om de äro
välkomna. Sedan de erhållit besked därom, rida de i lika stark
fart tillbaka mot de antågande ock framföra till dem den synnerligen glädjande underrättelsen, att de äro mycket välkomna.
Vid framkomsten mötas gästerna av bonden ock källaresvännerna, vilka bjuda männen på brännvin ock kvinnorna på vin.
Om det skall vara riktigt fint, så bjudas gästerna att dricka ur
små silvertumlare.
Ute på gården eller i någon stuga, dock icke i mangårdsbyggningen, framsättas därefter två stora ock ett mindre bord.
Även andra än de egentliga bröllopsgästerna äro bjudna att
komma söndagsaftonen. Dessa kallas brudkarlar ock brudpigor.
De förplägas med en fjärdedels kaka tjockt bröd med pålagt
smör samt ett glas brännvin, konjak eller s. k. vin (ofta bestående helt enkelt av med sirap färgat brännvin) ock en skorpa.
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Denna förplägning erhålla de vid ettdera av de större utsatta borden.
Serveringen skötes av storbrudkarlarna ock storbrudpigorna. Sedan gå de till det mindre bordet, vid vilket en skrivare tagit
plats, ock giva »brudkarlsgåvor» efter råd ock lägenhet. Vanligen
ger en ogift dräng 1 krona ock en piga 50 öre. Familjefäder,
som hava hustru ock barn med sig, giva mera. Brudkarlsgåvorna medföra rättighet att stanna ock deltaga i dansen på
kvällen.
Under tiden hava de egentliga bröllopsgästerna satt sig till
bords. Borden äro tre. Vid det främsta sitta brudparet, prästen
ock klockaren med sina fruar samt brudens ock brudgummens
föräldrar ock syskon, ävensom andra nära anförvanter till brudparet. Över brudparets plats är en brudhimmel, en stor med
stjärnor ock glitter prydd duk, uppsatt. Vid bordet till vänster,
från brudparet räknat, sitta de övriga männen ock vid bordet
till höger sitta kvinnorna.
Under första middagen iakttages »rangordningen» mycket
noga. Brudparets närmare släktingar intaga hedersplatserna.
För övrigt bestämmas ordningsnumren av den förmögenhet ock
det anseende, gästerna innehava. Det anses dock som bevis på
belevenhet att icke vilja intaga den plats, som blir atvisad, utan
i stället sätta sig längre ned. Värden har skyldighet att truga
var ock en att intaga sin rätta plats. Han har sålunda ett icke
ringa besvär, innan middagen kan taga sin början. Dock äro
hans mödor icke att jämföra med deras, vilka voro nog olyckliga
att vara värdar på de bröllop, som firades 40-50 år sedan. Ville
man på den tidens bröllop visa, att man kände till, vad folkskick fordrade, skulle man gömma sig. Det var då »bondens»
oavvisliga plikt att för det första söka reda på den blygsamme
gästen, för det andra bokstavligen knuffa in honom ock för det
tredje äntligen trots alla protester föra honom till den rätta
platsen vid bordet.
Det är dock endast under den första middagen som den
otryckta rangrullan så noggrant följes. Vid de följande måltiderna är det icke så noga med var ock hur gästerna sitta.
Sedan alla satt sig till bords, läser prästen eller, om icke
han är närvarande, något barn en bordsbön ock sjunger klockarefar en psalm. Därefter bäres maten in. Förut äro på borden
framsatta flaskor, glas ock dricksmuggar. Under måltiden hava
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spelmännen sina platser vid dörren. För var rätt, som bäres in,
spela de en »låt».
Vid brudparets bord serveras emsa saks krusareta (åtskilliga slags finare rätter).
Under middagens fortgång sker en insamling åt socknens
fattiga. Huru mycket denna uppgår till, kunngöres nästa söndag
från predikstolen.
Måltiden avslutas med läsning ock sång.
Efteråt drickes kaffe i en särskild stuga, kallad kaffestugan.

Under det gästerna nu äro ute i kaffestugan, kunna vi taga
bröllopsstugan i närmare betraktande.
De allra flästa av de äldre mangårdsbyggnaderna i Härjedalen innehålla tre rum, nämligen vardagsrummet, en liten kammare ock bort-i-stuggun (hälgdagsrummet).
Bord
Kammare
Vardagsrum
(förstuga)
ii

Bord

..e.=•••••••~1

Barfre

förstugukvist

Under bröllopet disponera de nygifta kammaren, som då
kallas brudkammaren. Hälgdagsrummet är matsal. På dettas
väggar äro upphängda stora, i lysande färger målade brudskrifter på värs eller prosa, vilka blivit ditburna ock uppsatta på
lördagen, oftast utan brudparets vetskap. 1 allmänhet är brudskrifternas innehåll både vackert ock välment, men stundom
kan också motsatsen vara fallet. Så t. ex. fick en gång i Lillhärrdal en brudgum, som hade ett ovanligt stort huvud, en
brudskrift, å vilken följande strof stod präntad:
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När som Bjel Bäck kom te,
fanns intet huvud me;
men si far hans han visste rå:
han tog en kampskalle ock spika på.
Det övriga innehållet var i samma stil. Författaren var nog
blygsam att aldrig ge sig tillkänna ock av brudgummen fordra
skaldelön. Troligt är, att denne med »varm hand» velat ge sådan,
om han därtill fått tillfälle.

På kvällen samla sig gästerna i hälgdagsstugan för att giva
bröllopsgåvor. Bruden ock brudgummen intaga sina platser. Vid
samma bord sätta sig en person, som skall uppteckna, ock en
som skall »lysa» gåvorna, d. v. s. taga emot ock omtala deras
storlek. Är prästen närvarande, är det mången gång han som
lyser gåvorna (åtminstone förr har det varit så). I annat fall
gör någon annan aktad person det. Vilken det än må vara,
måste han hava ordet i sin makt ock förstå att med lämpliga
anmärkningar, ju kvickare dess bättre, tillkännagiva varje gåva.
Först ger brudgummen sin brud i s. k. morgongåva t. ex.
halva sitt hemman, ett ur eller en summa pänningar. Sedan
framträda brudparets föräldrar ock giva antingen pänningar eller
något annat, t. ex. en ko eller en häst. Efter dem komma de
övriga gästerna, släktingarna först ock de »oskylda» (d. v. s.
som icke räkna skyld- eller släktskap) sedan. En ensam person
ger sällan mindre än 5 kronor. Med var ock en givare skola
brudgummen ock bruden skåla (dricka behöva de dock icke),
Att »lysa» gåvorna tager, hälst om gästerna äro många, rätt
lång tid i anspråk, så att kvällen plägar vara långt framskriden,
när de sista gåvorna avlemnats.
Vid kvällsvarden, som därefter ätes, behövs icke något krusande för att förmå gästerna att sätta sig.
Efter kvällsvarden gå de äldre hem, men de unga stanna
kvar ock dansa till långt in på natten.
Måndagens fästligheter inledas med att brudparet, åtföljt av
spelmännen, storbrudpigorna ock storbrudkarlarna samt bonden
ock källaresvännerna, gå till de gårdar, i vilka bröllopsgäster
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finnas, med frukost. Till dem sluta sig de unga i alla gårdar,
som besökas, så att skaran till sist blir ganska stor. Såväl
mellan som i gårdarna traktera musikanterna flitigt sina »felor».
Framemot middagstiden anlända gästerna till bröllopsgården. Sedan alla samlats, ätes middag. Därefter framsättes en
vagga i miniatyr (eller också endast en skål eller tallrik), i vilken varje gäst nedlägger en större eller mindre pänningsumma
som bidrag till det unga parets blivande barns uppfostran. Detta
kallas att »ge i vaggan». Så vida förmögenheten det tillåter, är
bruden därvid skyldig att lemna gästerna gengåvor av yllestrumpor, vantar, band o. dyl.
Hittils hava de unga makarna hållit sig mäst bland ungdomen. Men mot slutet av bröllopet göra »gubbarna» ock »gummorna» anspråk på dem. Sista bröllopsdagen (tisdag) plägar det
uppstå en strid (naturligtvis endast på lek) mellan de gifta ock
de ogifta om besittningen av brudparet. Vart ock ett av de båda
partierna vill hava de nygifta hos sig vid bordet. De gifta hava
nämligen då tagit plats vid det ena bordet ock de ogifta vid det
andra. Bliva de senare segervinnare, taga de förra sin tillflykt
till goda ord ock böner, ock ett vidlyftigt köpslagande uppstår.
Detta ändas slutligen så, att de ogifta sälja sitt segerbyte till
de gifta, till vilkas krets makarna från ock med köpets avslutande anses höra. Köpeskillingen, som genast erlägges, består
i »j/ösminje» (dryckesvaror).
Ett numera bortlagt bruk var att »dansa på stabben». På
tisdagskvällen bars en stor stabbe, avsågad vid rotändan av något
tjockt träd, in i bröllopsstugan ock ställdes på ände. På denna
dansade därefter ett par i sänder. »Bonden» bestämde, vilka
som skulle dansa med varandra. Att »stabbdansen» gav anledning till en mängd upptåg, faller av sig självt. Om ett annat
ävenledes bortlagt bruk berättar HULPHERS : »Utom andre gamla
sedvanor, må nämnas brickarhuvudet, som är en gäst, endast
buden för att roar sällskapet. Ju vanskapeligare en sådan spökat
ut sig, ock dess flera löjliga upptåg han haft, desto mera har han
behagat sällskapet; varföre ock en sådan narr, utom välplägning,
även fått brudgåvor. I förra tider skall han även följt med
brudskaran till kyrkan, men som under gudstjänsten därav ofta
uppkommit förargelse, har slikt oskick blivit hindrat, ock denne
sed avskaffad.»
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Under det gästerna sista dagen äta kvällsvard, inträder »bonden» klädd i en mycket tarvlig dräkt, t. ex. i en avigvänd trasig
päls ock med en repstump i stället för bälte omkring midjan.
På ryggen bär han en slev ock ett tomt fat till tecken, att han
nu är utfattig ock icke har mera att bjuda på. Efter att hava
fått denna rätt tydliga vink att ge sig åstad, fara de flästa hem.
De av de närmaste släktingarna, som bo i andra byar, stanna
dock kvar till följande dag.
Är bruden ifrån en annan socken än brudgummen, fara de
nygifta följande söndag till hännes gamla hem ock hålla där ett
»ättekalas» (efterkalas) för dem av hännes släktingar, som icke
haft tillfälle att bevista själva bröllopet.
Sedan få äntligen de unga makarna vara för sig själva.
Nämnas bör, att al la de nu skildrade bröllopssederna icke
varit eller äro lika överallt i Härjedalen. Vad här sagts, gäller
närmast Svegs socken.

Folktro.
Att se, vem man skall få till äkta.
Man lägger sig midsommarnatten vid en korsväg ock tar
ett torrt kalvskinn under huvudet. Den som man då drömmer
om, skall man få.
Om någon synes vara utan huvud, när man på nyårsnatten
ser in genom ett fönster, kommer denne att dö under året.
Utbölingar äro odöpta barn, som av sina mödrar blivit
dödade. Stundom höres en underlig låt i bärg ock skogar. Det
är då någon utböling som jämrar sig. De kunna leva i sju år.
Om en utböling får fatt i sin mor, diar han ijäl hänne ock
försvinner sedan.
En ogift kvinna hade dödat sitt barn ock gömt det under
stugugolvet. Några år därefter ställde hon till dans i samma
stuga. Mitt under dansen hördes en barnröst tränga upp genom
golvet: »Om det ej vore för saxen, som mor min bär på sig,
skulle jag upp ock dansa med hänne.» När golvet av de förskräckta gästerna bröts upp, hittades ett barnskelett under det.
Blir en havande kvinna rädd tör eld, får hon ej taga på
sig, ty då får barnet eldmärke. Detta går dock bort, om man
lägger en död människas hand på det ock därvid nämner det
tillfålle, då modern blev skrämd.
Innan ett barn lägges i badkaret, skall man sticka ett eldkol i vattnet ock spotta i det för att fördriva »ont», som eljest
kan finnas i vattnet.
Badvattnet får ej tömmas ut på marken, ty då få »de underjordiska» makt över barnet, utan det skall givas åt kreaturen
att dricka.

XIX. 3

FOLKTRO.

25

Även i våra dagar finnas trollpackor. Dessa få av den
onde en jälpare, som kallas puke. Puken ser ut som ett trådnystan. När en trollkäring vill tjuvmjölka andras kor eller
stjäla på annat sätt, skickar hon puken att göra det. Där denne
rullar fram, lemnar han stundom efter sig s. k. »pukrusor». Finner man en sådan ock lägger den på eld, uppgjord av nio sorters
ved — somliga säga lövved — ock ett stycke av ett vindöga»,
får man se, vilken kvinna det är som rår om puken. Hon
kommer under högljudd jämmer springande ock ber att ej bliva
uppbränd. Dock måste man vid eldens uppgörande vara moltyst, vad man därunder än kan få se ock höra. Lägger man
en pukrusa i en ström ock piskar hänne med björkris, flyter
hon mot strömmen. Skär man ett kors i hänne, blöder den,
som rår om puken.

I Sunnanå i Lillhärrdal fanns en smed, som kunde läsa fram
stulet gods ock »stä» tjuven (d. v. s. tvinga honom att stå på
samma ställe, till dess han erkände, var han hade gömt tjuvgodset). En gång råkade smeden illa ut. Han hade en afton
förlorat en yxa, ock i tanke, att någon stulit hänne, läste han
den kraftigaste besvärjelseformel, han kunde. I detsamma blev
han som fastgrodd ute vid vedstapeln, där han stod. Han förstod nu, att han själv förlagt yxan, men det jälpte honom föga,
ty det var honom omöjligt att komma ihåg, var han lagt hänne.
Först mot morgonen erinrade han sig detta, ock då slapp han
äntligen lös.
När en bössa är förgjord, skall man taga mossan av en
dödskalle ock vid laddningen lägga den mellan krutet ock kulan.
Sedan kan bössan icke skadas av något trolleri.

Not »ränsel» (värk i leder).
Man blandar en del av roten, en del av mitten ock en del
av toppen av tivelträ, dyvelsträck (ej mer än av en blånagels
storlek) ock litet arsenik uti 2 jumfrur brännvin ock smörjer
därmed det sjuka stället under avsägandet av följande ramsa:
1) Windöge kallas den öppning i väggen, genom vilken kospillning
kastas ut ur ladugården; även luckan för denna öppning kallas windöge.
Ett stycke av en sådan lucka är det som här åsyftas.
3
Sv. landsm. XIX. 3.
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»Efter mig gick Sankte Pär fram. Så mötte jag kvesen.
Vart skall du gå? I bondens gård ock röta kött ock värka ben.
Dit skall du inte gå. Stäm den in till stock ock sten uti det
bärg, som ingen bor i, ock till den sjö, som ingen ror
Detta upprepas tre gånger.
Att »stä blod» (stanna blodflöde) ock »mätje rat» (taga smuts
ur ögat) kan ske genom läsandet av andra ramsor.

Stockholm 1901. Kungl. Boktryckeriet,

BIDRAG TILL KANNEDOM 0)1

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIX, 4

När blev Sverges befolkning i egentlig
mening bofast?
Några bidrag till frågans lösning

av
ROBERT NORRBY.
För närvarande torde de allra fläste av Sverges innebyggare göra anspråk på att ha fast bostad, ock t. o. m. lösdrivarne
tillbringa väl åtminstone under vintermånaderna natten i fasta
människoboningars skydd.
Emellertid vet man ju, såväl på grund av direkt kännedom
om våra förfäders levnadsvanor som på grund av analogier från
senare utvecklade folk, att en tid funnits då endast ett försvinnande fåtal av de människor, som levde inom det nuvarande
Sverges landamären, förmådde skaffa sig sitt livsuppehälle på
ett område, vars jämförelsevis ringa storlek medgav ett mera
.stationärt levnadssätt. Vi måste tänka oss årtusenden förflyta
sedan den dag, då människan första gången trampade Sverges
jord, innan hon lärde sig — av nödtvång — att med konst
framprässa existensmöjligheter ur en natur, som gav ganska litet
-direkt brukbart för människobehov. De första svenskarna torde
ha levat av bär ock rötter, av fiske ock jakt. Mycket tidigt,
årtusenden före Kristus, hade de dessutom en del husdjur att
ersätta eventuell brist på jaktbyte — vilket, i parentes sagt,
näppeligen torde varit särdeles rikt, så länge de talrika rovdjuren ännu ej reducerats till en lämpligare minoritet.
Med avseende på den större eller mindre graden av bofasthet indelar jag människorna i »bofasta» ock »flyttare».
Sv. landem. XIX. 4.
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Fly ttaren är — i motsats till den bofaste — i huvudsak
beroende av naturens så att säga frivilliga avkastning.
Flyttaren äter, när han kommer över något ätbart, ock när
födan på ett ställe saknas, så vandrar han, tils han finner nya
fyndorter — eller ock svälter han. Detta sista har t. ex. ägt
rum med vissa vilda fiskarstammar i Sibirien ock (före europeernas ankomst) i Norra Amerika som, vid den tid fisken gått
upp i den flod, bredvid vilken de bott, frossat ock ätit sig mätta
ock feta, men när fisken gått bort, huvudsakligen levat på
hullet ock den näring, som jakt ock vilda växter samt mera
tillfälligt fiske tillfört dem. Man skulle kunna säga: flyttaren
»bor», där födan (ock övriga existensmöjligheter) finns; den bofaste
skaffar födan, där eller dit där han bor. Flyttaren använder få
ock jämförelsevis primitiva metoder att tillgodogöra sig befintliga existensmöjligheter på ett ställe, ock när de på detta ställe
äro uttömda, vandrar han, tils han finner ett nytt ställe, där
samma metoder kunna ge tillräckligt utbyte. Den bofaste
söker undvika brist på ett ställe för att ej bli nödsakad att
vandra, ock tvingas fördenskull att utveckla gamla metoder
ock uppfinna nya för att på ett jämförelsevis litet område
kunna åstadkomma tillräckliga existensmedel. Den bofaste
ersätter med kvaliteten i sitt arbete den ringare kvantiteten i
arbetsområde, den bofaste strävar att göra sig ock är i viss mån
oberoende av naturens nycker ock växlingar; flyttaren är relativt
beroende av dem.
Under namnet »flyttare» inrymmer jag, såsom av ovanstående
torde filmgå, såväl nomader i detta ords vanliga mening som
de människor, vilka stå på än lägre stadier, de må nu kallas
samlare, vildar eller jägare ock fiskare.
Jag skall nu söka bestämma ungefärliga tidpunkten, då
Sverges befolkning övergick från att vara »flyttare» till »bofast».
Bland de från flyttarnes tid till vår bibehållna minnena
torde en del ortnamn vara nästan de märkligaste, ehuru på
samma gång kanske minst undersökta. Härvidlag torde man
allra först böra fastslå, att ingen som hälst rimlig anledning
finnes till att i våra ortnamn (med undantag av de i nyaste tid.
efter utländskt mönster bildade) utanför de finska ock lappska
språkområdena söka efter icke-svenska ord ock bildningar. På
grund av arkeologiska ock kraniologiska undersökningar är det
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bevisat, att ett germanskt folk såsom bärare av en germansk
kultur funnits i den skandinaviska Norden så långt tillbaka, som
spåren av människan där gå. Detta folks avkomlingar gåvo
under sin utveckling till högre kulturstadier namn åt våra orter,
ock något tvingande skäl att anta, det denna germanska stam
skulle utdött ock efterträtts av en brödrastam med samma kultur ock samma kroppsliga rastecken, är ej hittils uppvisat.
Nu frågas: Vilka ortnamn gåvos av »flyttare» ock vilka
av »bofasta»?
Namngivningen skedde naturligtvis inte, såsom en högtidligare döpelse av t. ex. en villa eller ett skepp försiggår i våra
dagar. Snarare kan man anta, att den i viss mån liknade uppkomsten av vissa smek- eller öknamn nu för tiden. Ett för
platsen eller individen i fråga karakteristiskt drag användes
såsom beteckning. Bblent, Hörnan såsom gängse namn på
förfriskningsställen, Svarten, langen såsom namn på män
torde ge ett begrepp om vad jag menar. I stället för att uppräkna alla karakteristika tar man ut ett ock låter detta genom
en tyst överenskommelse representera alltihop.
Denna bekvämlighetsåtgärd tjänar ju ock tydligheten, sedan
alla vederbörande fått klart för sig, att vi ha att göra med ett
för ett speciellt fall förkortat uttryckssätt.
För en flyttare var noggrann kännedom om ett jämförelsevis stort område nödvändig. Han hade en massa märken ock
minnesregler, som jälpte honom att besöka rätt plats på rätt
tid. Han måste ha reda på var bär ock rötter växte, att somlig
fisk lekte, när allöven voro som råttöron, var abborrgrunden funnos, ock var solen skulle stå för att fisken skulle nappa, var
harar ock skogsfågel hade sina vägar, var pälsdjuren bodde ock
var fåglarna häckade, lika väl som han måste känna varje
skyddad stenhåla, var upprest riskoja ock varje smyghål i markerna. Ock till ledning vid sina vandringar hade han på långt
håll synliga kullar ock toppar, dalsänkor ock sjövikar. När
han så talte med sin familj (eller sin stam) om fångster ock
vandringar, gav han namn åt sina riktmärken till lands ock
vatten, åt abborrgrund ock sikdjup, kala bärg ock lummiga lunder, näs ock vikar, sjöar ock åar. Troligen uppkommo på så
sätt också många namn på ställen, som voro lämpliga för det
primitiva åkerbruk, som flyttarne i årtusenden bedrevo.
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Däremot äro alla gårdnamn, vilka innehålla ett ord som
hänsyftar på mänsklig bebyggelse eller människovärk överhuvud,
såsom namn på -hem, -tuna, -by, -bo(da), -torp, -ryd o. d.,
säkerligen givna av bofaste.
Således anser jag, att man kan dela våra ortnamn i två
till sin uppkomst skilda huvudgrupper: ilyttarenamn ock
bebyggelsenamn.1 Flyttareuamnen måste tydligen i allmänhet
vara äldre än de andra. De flästa av våra nutida sjönamn ock
bärgnamn samt många benämningar på andra lokaliteter, öar,
åar o. s. v. torde vara flyttarenamn. , Som bekant äro just dessa
namn i allmänhet synnerligen svårtydda, ock deras utseende
vittnar även för icke språkmän vid första anblicken om en hög
ålder; exempelvis Vättern, Vänern, Roxen, Sommen, Bolmen,
Lagan, Omb ärg, Billingen o. 8. V.
En hel del gå,rdnamn 2 torde även ursprungligen vara flyttarenamn. Så namn som Asp anäs, Sund, Malexander (uppkommet ur Malg(s)-s ander, ungefär = sandstranden). Här
fä, vi förstås tänka oss namnet först givet av flyttare åt lokaliteten: »näset, där asparna växte», »sundet mellan sjöarna» o. s.
v., ock sedan har byn på aspanäset, vid sundet övertagit benämningen.
Vi skola nu finna, att »bebyggelsenamnen» (d. v. s. huvudsakligen gårdnamn, som ej ursprungligen varit flyttarenamn) kunna ge
oss viktiga upplysningar om tidpunkten för den fasta bebyggelsen.
För det första skola vi konstatera tillvaron av två bestämt
skilda grupper inom gårdnamnen:
dels sådana vilka såsom 1:sta sammansättningsled hava ett
personnamn i genitiv,
dels sådana vilka ej innehålla personnamn.
Till de med personnamn sammansatta höra bl. a. gårdnamn
på -lef, -1öf, -sta(d), -torp, (-arp,) -ryd, -bo(da), -böle, -mäla
m. fl. Till den andra gruppen höra bl. a. gårdnamn på -hem, -tuna,
(-)borg, -vi, -lösa, -harg, -by, samt alla ursprungliga flyttarenamn, t. ex. Sund, Näs o. 8. v. Jag påstår nu, att den senare
gruppen gårdnamn — de icke med personnamn sammansatta
— i allmänhet är äldre än den förra gruppen, som innehåller
Jfr tablån s. 22!
I »gårdnamn» innefattar jag i det följande både bynamn ock
namn på enstaka gårdar, där ej uttryckligen annat säges.
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persounamn.1 Detta sammanhänger med det förhållandet, att
den första fasta bebyggelsen skedde i byar, ej i enstaka gårdar.
Flyttarne måste enligt nästan alla forskares mening redan
mycket tidigt ha levat stamvis. Allt tyder därpå: analogi
från utomeuropeiska, ej bofasta folk, såväl som fornlenaningarnas
direkta vittnesbörd. Ju mera befolkningen tillväxte i antal, ju
hårdare blev konkurrensen mellan de olika stammarna, ock ju
mera inskränkt blev området, inom vilket varje stam vandrade.
Att konkurrensen ofta tog sig uttryck i hårda strider på liv ock
död, torde vara visst, ock en följd härav blir naturligtvis byggandet av försvarsvärk, speciellt till skydd för barn, kvinnor
ock egendom. Vi ha visshet om att husdjur — hundar, getter,
får, svin, hästar ock nötkreatur — funnits redan tidigt. Ju
mera befolkningens antal tillväxte, ju flera måste husdjuren
bliva. Åkerbruk måste finnas, där nötkreatur ock hästar finnas
under vårt klimat. Men vi torde grovt misstaga oss, om
vi med åkerbruk anse bofasthet nödvändigt förbunden.
Vi ha här i Sverge haft flyttaråkerbruk i årtusenden, ock den
fasta bebyggelsen möjliggjordes genom en ganska väsentlig förändring i jordbruksmetoderna. Flyttaren brukade väl huvudsakligen jorden genom svedjning, 2 ock han förfor därvid, som
hans efterkommande i somliga av våra skogstrakter gjort ända
upp i förra århundradet i allt mindre utsträckning. Han fällde
träden på en jämförelsevis jämn, stenfri yta, brände upp stubbar
ock stockar ock mossa ock sådde i askan. Så skördade han,
ock nästa år brände han sedan förra året kvarlemnat ris ock
kvarvarande stubbar ock sådde åter i askan. Tredje året sådde
han stundom också ock tog vad som växte, men sedan var det
lönlöst att försöka skörda på detta ställe förrän efter många års
vila ock ny svedjning. Med hacka ock längre fram i tiden
med årder uppluckrades jorden ock blandades med askan ,Detta gäller naturligtvis relativt, d. v. s. blott om gårdnamn från
samma trakt. Ett gårdnamn tillhörande den yngre gruppen från en
tidigt fast bebyggd trakt kan naturligtvis vara äldre än ett av den
äldre gruppens namn i en sent bebyggd trakt.
Att man även utan föregående svedjning sått ock skördat, där
jordmånens godhet ock andra omständigheter så medgåvo, anser jag
möjligt ock troligt, men i alla händelser ha vi flyttaråkerbruk, så länge
ej genom planmässig gödning ock andra konstgrepps användande åkerbruket gjorts mera »intensivt».
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både hackan ock årdern ha bevisligen brukats i Sverge långt
före järnålderns början. Det är genast från början klart, att med
denna brukningsmetod ett stationärt levnadssätt ej kunde föras.
Nu när den allt starkare konkurrensen nödvändiggjorde
befästa tillflyktsorter, så uppkom snart behovet att kvarstanna
på samma ställe hela året om ock dit hopa alla förråd, all
egendom. Dessa befästa tillflyktsorter torde vi ha kvar i åtskilliga av de i många landsändar befintliga fornborgarna', vilka
med sin ofta kolossala utsträckning ej kunna antagas ha varit
boningsplatser för en enda familj. De ha ej häller alla byggts såsom
medelpunkter i fasta jordbruksbyar, utan såsom tillflyktsorter
(vinterkvarter?) för en flyttarebefolkning (nämligen de borgar
som tillhöra tiden före yngre järnåldern), vilken huvudsakligen
levat på boskapsskötsel ock flyttaråkerbruk. Detta framgår
enligt min mening bl. a. därav, att en mängd av de till vår
tid bevarade fornborgarna äro belägna på oländiga bärgshöjder
eller i svårtillgängliga moras, ofta långt från närmaste för
åkerbruk användbara mark, ock därför i senare tid övergivits
ock genom sitt avskilda läge undgått förstörelse. I de fall då
borgens läge möjliggjorde, att den blev medelpunkt för en fast
åkerbruksby, har den också naturligtvis blivit detta, ock då ha
vallarna raserats under följande fredliga tider.2
Jag tänker mig, att på detta utvecklingsstadium flyttarnes
hushållning gått för sig ungefär på följande sätt. Tidigt på
våren, när sjöarna började bli landlösa, gav man sig ut på
vandring för att dra nytta av fisklekarna ock skogsfågelns lek.
Samtidigt Med de sista fisklekarna inföll lämpligaste tiden för
svedjning. Så såddes i askan, boskapen betade i omnäjden,
Vallad av kvinnor ock barn, smör ock ost (ock tätmjölk?) bereddes, allt under det männen sörjde för omväxling i matsedeln
genom fiske ock jakt. Kreaturen behövde nya beten, man drog
Se Hildeb. Sv. medelt. II, s. 66 if.; Montelius Sv. hist. I, s. 322 IT.
överhuvud synes det mig onaturligt, att en bofast bybefolkning
skulle lemnat sin viktigaste egendom — växande ock inbärgad gröda,
hus ock andra ej lätt flyttbara egodelar — ock räddat människors ock
boskaps liv för att gå till mötes en efter grödans ock den fasta egendomens förstöring mycket svår, att ej säga hopplös kamp för tillvaron.
En annan sak är det med de om Greklands stadsborgar påminnande
befästningar, som här ock där torde förekommit ock vilkas läge gjorde
dem lämpliga till stödjepunkt för hela byns försvar.
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vidare ock vidare, ock framemot skördetiden återkom man till
trakten kring svedjefälten. Säden togs av, stackades ock övertäcktes med ett ristak (jälm). När hösträgnen föllo, drog man
mot vinterboningen, ock när snön försvårade eller omöjliggjorde
t. o. m. de små härdiga fjällkornas livnärande i det fria, så
föstes de under tak, samtidigt med att de första sädesstackarna
hemkördes på det första slädföret. Hela vintern över levde man
inom borgen (tunet), slaktade, tröskade, bakade ock bryggde.
De män, som körde efter säden, hade väl dessutom merendels
något villebråd med sig hem, ock så gick vintern under mycket
sovande, tils nästa islossning satte oro ock vandringslust i blodet.
Det övergångstillstånd, som jag här sökt skildra, torde ej böra
jämställas med t. ex. våra dagars säterväsen ock fäbodsliv ock
sålunda hänföras till den i egentlig mening fasta bebyggelsens
tid, emedan de primitiva bruksmetoderna, som ännu stodo fjärran
från det intensiva jordbruket, frånvaron av privat äganderätt av
fastighet ock den med dessa omständigheter förenade relativt
stora rörligheten av hela stam men bestämt hänvisa på vad jag
i det föregående kallat flyttar-liv. I sammanhang härmed vill
jag påpeka de bekanta yttranden av Cmsar ock Tacitus, som
tyckas syfta på liknande övergångsstadier hos de intill romarväldet gränsande germanstammarna.
Så småningom uppfanns emellertid, när befolkningen växte,
under den allt skarpare konkurrensen sättet att genom systematisk gödning möjliggöra, att samma fält gav skördar i en längre
följd av år, ock sedan är det bara en tidsfråga, när svedjuingen
såsom huvudsaklig brukningsmetod ersättes med vad jag skulle
vilja kapa stationärt åkerbruk.
Nu uppkommer den första byn, ock den får naturligttis
mycket snart ett särskiljande namn, även om den av sina egna
innevånare bara kallas för »byn». Dessa till den älsta ock
primära bebyggelsen hörande byars namn tillhöra den förutnämnda grupp av gårdnamn, som ej innehåller personnamn)
Namnet gavs nog i regel ej de första åren, ..som stammen råkat
stanna över på samma plats, utan först sedan denna vuxit in i
medvetandet som en fast boningsplats, ock det är svårt att finna
någon anledning, varför ett personnamn skulle komma in i
1) Jämför den s. 22 givna tablån över ortnamnens indelning!
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namnet. Namnens betydelse blir i allmänhet den bebyggda
(ock bebodda) platsen vid det ock det, den så ock så beskaffade eller belägna byn, exempelvis Sundby, Vidhem
ock andra, samt i många fall (jfr ovan s. 4) det urgamla flyttarnamnet på lokaliteten före bebyggelsen.
Om dessa till den primära bebyggelsen hörande byars anordning ock äganderättsliga förhållanden ha vi ringa direkt
kunnskap. Emellertid tala våra landskapslagar ofta om högha
byr ok hepnu ÖgL. ock gammal by i motsats till afgterpa
byr eller torp. Vi veta, hur en fornsvensk by skulle vara
anordnad för att ligga i lagha leaghe eller reettri skipt, d. v. s.
solskift. En solskiftad by var som bekant ordnad efter principen »tomt är tegs moder», ock varje bydelägare hade sin andel
i åker ock äng bestämd efter storleken ock läget på sin tomt i
förhållande till de övriga tomterna. Om gärdesvägar, gärdselskyldighet, dikning o. s. v. finnas jämförelsevis noggranna bestämmelser, för så vitt ägorna voro fördelade enligt solskiftesprincipen. Men lagarna tala även, i motsats mot detta lagliga
solskifte, om forn skipt eller hamarskipt. Detta hamarskipt har hittils ej blivit formellt riktigt tolkat.1 Jag anser hamarskipt ock
gammul, forn skipt beteckna den fördelning av en (ursprunglig)
bys2 uppröjda jord (d. v. s. icke skogsmark), som uppkommit i
ock med den första upprödjningen av jorden för stationärt åkerbruk.
Vi måste nämligen anta,3 att den individuella egendomsrätten till fast egendom i Sverge uppstått först med ock såsom
I sak har L. B. FALKMAN Om mått och vikt i Sverge 1, s.
201--226 riktigt förstått både hamarskipt ock solskipt (författarens
egendomliga formellt språkliga tydningsförsök måste lemnas å sido). I
en' kommande avhandling om ortnamn ock en del hithörande skall jagutförligt uppta denna fråga till behandling ock fullständigt motivera
min åsikt, som här endast kan i korthet refereras. Det senaste ock
nästan mäst misslyckade tolkningsförsöket av alla är gjort av docenten
A. ÅSTRÖM Om svensk jordäganderätt s. 192 f. I den mån jag
måste förneka riktigheten i hans uppfattning härvidlag, skall jag i min
ovan antydda avhandling giva en motiverad kritik av hans ock andras
åsikter i denna punkt.
Jag använder uttrycket »ursprunglig by» i stället för ock likbetydande med »till den primära bebyggelsen hörande by.»
2) Se t. ex. Amira GPhil2 III, s. 169 if. I allt, som rör den
älsta bebyggelsen ock de rättsliga förhållande navid denna period, hyllar
jag utan tvekan hans åsikter.
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en följd av övergängen från flyttare till bofast åkerbruk. Jag
hoppas framdeles få — för så vitt det är nödigt — bevisa detta
ock nöjer mig nu med blotta antagandet av detta tämligen
självklara förhållande. När nu så småningom den enskilde
bydelägaren utvidgade sin privata åkerbruksjord genom upprödjning ock bruk, så satte han naturligtvis »skälstenar» omkring den
nya tegen för att skilja den från andras. Som välbekant torde vara,.
har en skälsten i regeln formen av en förstorad stenyxa, stående med
»äggen» uppåt. En sten av denna form kallades antagligen vid
denna tid hamar. Ordet hamar har nämligen älst i de nordiska
språken betytt »klippa, sten» ock betyder senare även »hammare».
Övergången mellan dessa båda betydelser har tydligen skett över en
betydelse 'sten som användes att slå, bulta med', ock sedan har
benämningen kommit att beteckna ett lika format ock till samma
ändamål använt redskap, oavsett vad material det består av.
Alltså betyder hamarskipt fördelning av bydelägarnea
tegar, så som den av ålder varit, med varje ägares tegar
skilda från de övrigas.,medelst skälstenar.
Nu är det lätt att inse, att snart stora olägenheter vid
inbärgning av skörden ock andra tillfällen kunde uppstå, när
en tätare bybefolkning odlat allt flera tegar ock man naturligen
först brutit upp de lämpligaste bitarna ock sedan nöjt sig med
mindre förmånliga utan sträng hänsyn till läge inbördes, utfarsvägar o. s. v. Då uppstod° stadgandena om »rätt skipt» eller
»solskipt». Det är tydligt, att vid mitten ock slutet av 1200talet — den tid då Östgötalagens, resp. Upplandslagens älsta
bevarade redaktioner uppstodo — dessa bestämmelser om »solskipt» ännu voro relativt nya ock i många byar ej ännu tilllämpade, på grund av de utförliga bestämmelserna om huru bör
förfaras, när by skall läggas i laga lteghe eller i rtettri
skipt från att hava legat i forni skipt eller hamarskipt.
Detta faktum tyckes peka på att uppkomsten av dessa ursprungliga byar ej ligger alltför långt tillbaka i tiden. Ty klart
är, att ganska snart efter det bofast åkerbruk blev huvudnäring,
skulle den nämnda ägofördelningen visa sig omöjlig ock olidlig.
Ock åkerbruket måste mer eller mindre bli huvudnäring, i ock
med det att flyttarestammen blev bofast.
Vidare måste man betänka, att på goda grunder rågen ock
havren anses hava blivit kända på Sverges fastland först under
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vikingatidens första del, d. v. s. omkring år 800. Detta förhållande talar ju ock för att ej det bofasta åkerbruket i Sverge
går så synnerligen långt tillbaka i tiden före 800.
Den ursprungliga byn var ett fullbordat faktum, varje familjenhet därinom brukade sina tegar, ock befolkningen växte storligen — ty germanerna ha alltid varit fallna för stark folkökning, ock i det jämförelsevis skyddade liv, som nu fördes,
blev inte manspillan så stor som förut, varken bland barn eller
fullvuxne. Mera jord bröts upp, snart var hela det närmaste
-området under bruk. Då kom naturligtvis en dag, då byns
närmaste omgivning ej längre kunde lemna tillräcklig näring åt
befolkningen. Jordarna av varjehanda slags djur hade alltid
drivits vaktade omkring på betesmarkerna närmast utanför
åkrarna, ock den därutanför belägna mark, som hörde till byns
(förut stammens) intressesfär, hade mer eller mindre sporadiskt
besökts i ock för jakt ock fiske ock andra dylika företag. Nu
tvangs man att återgå till det gamla bortlagda svedjebruket på
de avlägsna skogarna.
Sannolikt uppstodo i detta sammanhang de första nybyggena (vilket ord jag brukar om till den sekundära bebyggelsen
hörande gårdar ock byar i motsats mot »ursprunglig by»). En
längre tid torde man ha nöjt sig med mer eller mindre provisoriska byggnader, där gröda, boskap ock människor kunde få
skydd under de tider, då sådant erfordrades: för människor ock
boskap under betes-, sånings- ock skördetider, för grödan till
dess vinterföret möjliggjorde dess hemforsling.1 Troligen gjordes de första av dessa odlingsföretag av ett flertal byamän till,
sammans för att underlätta försvaret av egendomen ock möjliggöra uppförandet av nödiga byggnader.
Emellertid blev det på detta stadium (jfr. s. 8) mycket snart
så, att den, som brutit upp en nyodling, även fick en viss äganderätt till den. Detta framgår t. ex. av åtskilliga ställen i Östgötalagens byggningabalk ock Upplandslagens wiperbo-balk.
Så snart de nya förhållandena medfört ett för de fredliga yrkena
mera gynnsamt tillstånd, började det naturligtvis bli allt vanligare, att enskilda bröto sig varaktiga nybyggen på allmän1) Här hava vi rätta motsvarigheten till våra dagars säterliv, med
huvudpunkten förlagd till byn ock bisakerna — låt vara aldrig så viktiga för livet i byn — i periferin. Jfr s. 7.
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ungarna ock för alltid bosatte sig där. Ty hur än de olika
lagarnas bestämmelser om nyttjande- ock äganderätt av nyodlingar skilja sig, medgiva de dock alla, att den enskilde nyodlaren, för så vitt han tillhörde den by (resp. härad 1), som
rådde om allmänningen, har en företrädesrätt till sin rödjning,
som under vissa förhållanden kan bli äganderätt.
Dessa nybyggen få vanligen namn, som hava ett personnamn i
genitiv såsom första sammansättningsled ock ett ord som sta(d),
lef, torp (-arp), ryd, bo(da), böle, måla såsom senare sammansättningsled. Säkert är, att de med personnamn i genitiv sammansatta
gårdnamnen alltid tillhöra den sekundära bebyggelsens tid.
Vi ha alltså funnit, att de två grupperna bebyggelsenamn
(se s. 4) motsvara i stort sett var sitt skede av bebyggelsen.
J. H. R. STEENSTRUP ock S. NYGÅRD ha för det danska språkområdet visat, att gårdnamnen på -sted ock -lev datera sig från
tiden före år 1000 efter Kristus ock de på -torp, -bölle, -red
från tiden 1000-1200 e. Kr. Denna fördelning anser jag — på
skäl som jag här ej har tillfälle att redogöra för — gälla den
germanska Norden överhuvud.
Nu visar det sig, att dessa båda »åldersklasser» av namn
på ny byggen i Sverge så till vida tillhöra olika områden av
landet, som den äldre åldersklassen, de på -sta(d),» förekomma
uteslutande på slättbygderna ock omkring de stora insjöarna,
under det att den andra åldersklassen i ganska ringa mängd
finnes på dessa ställen, men däremot i stor ymnighet uppträder
i forna skogsbygder ock höglänta trakter.
Detta tyckes mig ej kunna förklaras annat än så, att när
nybyggen uppstodo ur de ursprungliga byarna i skogstrakterna3, så var sta(d) ej längre ett levande namngivningselement. Detta stämmer ju fullständigt överens med
STEENSTRUPS ock NYGÅRDS resultat.
Förhållandet måste förklaras så, att sta(d) förlorat sin gamla
betydelse av enstaka boningsplats, gård ock, på grund av den
Eller landskap?
Namn på -lef förekomma i regel ej utanför det forna danska
språkområdet.
Jag nödgas påpeka, att uttrycket »skogstrakterna» som beteckning för »icke-stad-området» ej är fullt riktigt, men jag har här ock
på andra ställen använt det i denna betydelse i brist på bättre.
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faktiska utvecklingen under tidernas lopp av dessa gårdar till
byar eller åtminstone fullt oberoende större gårdar, kommit att
betyda något förnämligare.
Varför uppstodo ej nybyggen före år 1000 i skogstrakterna,
när sådana tydligen på slättbygderna funnits i åtminstone
ett par hundra år före denna tid?
Jo skogstrakternas primära fasta bebyggelse skedde så mycket
senare än slätternas, att de förra ej före år 1000 hade behov av nybyggen.
Detta sammanhänger naturligen med den omständigheten,
att slätterna i allmänhet voro relativt fattiga på fisk ock villebråd ock andra flyttarnes näringsmedel ock däremot med sin
jämna, stenfria yta ock i allmänhet bördiga jord på en gång
framtvingade ock underlättade fast jordbruk.
Även vid betraktande av namnen På ursprungliga byar finner
man liknande förhållanden.
Namn på t. ex. -by ock flyttarenamn finnas överallt något så
när jä,rpnt fördelade, men däremot förekomma de på t. ex. -hem,
-tuna, -lösa huvudsakligen på samma område som sta(d)-namnen.
Jag anser, att man kan draga följande slutgatser på grund
av det föregående:
Den fasta bebyggelsen i Sverge här försiggått förr på slättbygderna än i skogstrakterna.
Den primära bebyggelsen på slätterna representeras bland
ortnamnen av namn på -hem, -tuna, -harg, -lösa, -hof,
-by ock andra dylika samt flyttarenamn,
den sekundära bebyggelsen (nybyggena) huvudsakligen av
namn på -sta(d) ock flyttarenamn;
den primära bebyggelsen i skogstrakterna representeras
bland ortnamnen mästadels av namn på -by ock flyttarenamn;
nybyggena ha namn på -ryd, -boda, -böle, -torp, -måla
samt flyttarenamn.
Skogsbygdernas nybyggen förskriva sig i allmänhet från
tiden 1000-1200 efter Kristus.1 Slättbygdernas nybyggen äro
från århundradena närmast före år 1000. Det torde ej vara alltför vågat att antaga, det slätternas sekundära bebyggelse ej
1) Många dylika nybyggens uppkomst kan med säkerhet sättas till
tiden efter 1200, men jag har anledning tro, att åtminstone i Sverge
vi ej ha nybyggen av denna typ före år 1000.
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varit utsträckt över en längre tidrymd än skogsbygdernas, d. v. s.
omkring 200-300 år.
Så långt ha vi hittils kommit. Men ännu ha vi föga, som
kan ge oss någon ledning vid bestämmandet av tidpunkten för
den primära bebyggelsen. Emellertid tyckes det mig mycket
sannolikt, att skogens ursprungliga byar uppstått ungefär samtidigt med nybyggena på slätten. För det första är det troligt,
att tiden mellan den primära ock sekundära bebyggelsen ej får
sättas längre än ett par hundra år. Germanerna ha som sagt
alltid visat en kraftig folkökning, ock 200-300 år torde vara
maximum för den tid, varunder man kan anta att de ursprungliga byområdenas uppodling kunde bereda tillräcklig föda åt
befolkningen. Vidare ge historiska vittnesbörd vid handen, att
omkring 700 efter Kristus en överbefolkning började förefinnas
i Sverge, som bl. a. tog sig utlopp i vikingatågen. Denna överbefolkning torde även ha varit orsaken till att de i allmänhet
jämförelsevis svårodlade skogsbygderna nu började bebyggas
med bofasta åkerbruksbyar. I förbigående vill jag påpeka, att i
vikingatågens första tid vikingarnas tydliga ock oförnekade indelning i följen ofta torde hava motsvarat förutvarande flyttarföljen.
Vi få tänka oss, att slätternas nybyggen med den växande
folkmängden alltmera trängde upp mot skogen, ock att härigenom ganska snart såväl som genom överbefolkning hos flyttarestammarna uppstod brist på utrymme för de kvarvarande flyttarne, ehuru visserligen, som jag förut påpekat, skogstrakterna
villigare ock rikligare tillfredställt fiyttarens behov. De ägde
nämligen i allmänhet större rikedom på jaktmakter ock fiskrika
vattendrag, ock skogen växte snabbare upp igän på de i
kuperade trakter för stormvindar ej så exponerade svedjefälten.
Emellertid vill jag här betona, att där särskilda förhållanden så medgåvo, ha sannolikt enstaka i viss mening bofasta
familjer ock kanske t. o. m. små samhällen funnits redan långt
före de första i egentlig mening bofasta åkerbrukarnes tid. En
antydan om ett dylikt förhållande finna vi även i vissa ortnamn. Jag har förut nämnt, att vissa gårdnamnselement, alla
tillhörande de sekundära bebyggelserna, i regel äro sammansatta
med personnamn i genitiv. Åtminstone två bland dessa namnelement, nämligen sta(d) ock torp (arp), förekomma emellertid
relativt ofta sammansatta med ordet sjö eller ett sjönamn (i
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några fall ånamn). Detta förklarar jag så, att på grund av
lättheten att få föda ur vattendraget i fråga hela året om några
individer här tidigt blivit stationära, ehuru de på grund av sitt
levnadssätt i övrigt mera kunna betraktas såsom ett specialfall av flyttare än såsom värkliga bofasta. De äro nämligen
såsom värkliga flyttare huvudsakligen beroende av vad naturen
av sig själv presterar, ock det är bara en lycklig tillfällighet som
möjliggör deras kvarstannande. Dessa av t. ex. en familj bebodda platser likställdes i en senare namngivning med de bofastes nybyggen gentemot byarna, men första sammansättningsleden kunde ej gärna bli ett personnamn i genitiv, då »nybyggets» anor gingo upp långt i förgångna tiders dunkel. Personnamnet i namn på nybyggen betecknar antagligen i allmänhet
grundaren eller den ensamme ägaren av platsen. Grundaren
var i nyssnämnda fall obekant, ock troligen funnos vid namngifningstiden flera delägare i platsen.
Ett stationärt liv torde även hava förts av exempelvis somliga flyttaretidens smeder.
Jag övergår nu till ett annat förhållande, vars beviskraft
jag hoppas framdeles genom utförligare materialsamlingar, än
de som för närvarande stå mig till buds, kunna göra mycket stor.'
Med gudanh,mn sammansatta ortnamn förekomma i
regel ej utanför sta(d)-området likasom ej häller annat
än undantagsvis andra namn, som tyda på asa-dyrkan
(såsom de enkla namnen hof, harg).
Det finnes ju en ganska stor mängd ortnamn, vilkas första
sammansättningsled utgöres av ett gudanamn från den mytologi,
som man brukar sammanfatta under benämningen »den fornnordiska» eller »asatron». Andra sammansättningsleden i dylika
ortnamn är aldrig ett namnelement, som annars brukas sammansatt med ett personnamn i genitiv. D. v. s. vi finna aldrig
1)

Det material, varpå jag f. n. stöder mig, är huvudsakligen:

M. F. LUNDGREN, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige,

Spår af heden tro och kult i fornsvenska personnamn;
K. H. KARLSSON, Några bidrag till Sveriges uppodlingshistoria
Fornm.-för:s tidskr. X, s. 38 if);
STYFFE, Skandinavien under unionstiden;

(Sv.

samt av mig själv under förarbetena till en snart utkommande
avhandling om Ydres 330 gårdnamn gjorda anteckningar ock observationer.
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-sta(d), -torp, -bo(da), -ryd, -måla ock andra dylika sammansatta med ett fornnordiskt' gudanamn.
Däremot äro ofta gudanamn sammansatta med ord som
-tana, -lund, -harg, -vi ock andra dylika, vilka sannolikt betytt »plats där gudarna dyrkades», »gudahus». All anledning
tyckes mig saknas att antaga, det man utan vidare stundom
satt ett gudanamn in i ett gårdnamn för att ställa sig under
ifrågavarande guds beskydd; vilket åter naturligtvis ej hindrar,
att byn omkring eller gården vid en viss guds hälgedom ofta
fick namn därav ock måhända ansågs stå under denne guds
speciella hägn. Man kallade ej en gård eller by »Frös stad»,
»Odins hem» eller dylikt, utan betecknade den såsom »Frötuna
[genitiv] gård», »Odinshargha [nu Odensala] by» o. s. v. Liksom
i så många andra ortnamn — jfr Torpa (socken, by eller gård
utelemnat), Berga (by eller gärd utelemnat) ock många andra —
utelemnades sedan genitivens huvudord, ock den forna genitivbestämningen kom att beteckna detsamma som förut hela uttrycket. I andra fall blev det ej genitivformen som stereotyperades, men resultatet blir ofta nog ett liknande: man låter byn
vid hälgedomen betecknas med namnet på hälgedomen. Alltså,
precis samma utveckling som ägt rum, då gården at aspamesi
fick heta Aspanäs, d. v. s. i allmänhet då flyttarenamn blivit
gårdnamn. Jag har så utförligt omnämnt detta, emedan jag nu
anser det tydligt, att om vi i ett gårdnamn finna ett gudanamn,
så ha vi rätt att sluta till att här en gång funnits en hälgedom
till ifrågavarande guds dyrkan. Härav ock av vad jag ovan
anfört om gudanamnens utbredning, följer ju emellertid ej utan
vidare, att asatron icke funnits i de trakter, där vi icke möta
dylika med gudanamn sammansatta ortnamn. Emellertid tordedetta antagande vara den enda sannolika förklaringen till förhållandet i fråga. Jag anser mig alltså tils vidare ha stark
anledning att antaga, det asatron ej egentligen förekommit i deutanför sta(d)-områdena belägna trakterna, ej i samma grad ock
ej med samma kult som innanför desamma.
Vi skola se till, huru detta stämmer med mina föregåendeslutsatser om tiden för skogstrakternas bebyggelse.
1) Det behöver väl knappast påpekas, att i denna uppsats angivna
förhållanden i fråga om ortnamn alldeles icke äga giltighet för ortnamn
bildade i nyare tider.
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Ovan har jag trott mig kunna påstå, att skogstrakternas
primära bebyggelse skett ungefär samtidigt med slätternas
sekundära, d. v. s. börjat ock huvudsakligen försiggått i åttonde
-ock nionde århundradena efter Kristus.
Vi veta, att just vid denna tid, ock enligt min mening
huvudsakligen orsakade av samma överbefolkning, som nödgade
skogens flyttare att bli bofaste åkerbrukare, vikingatågen började. Med vikingatågen börjar asatrons förfall. Dels medförde
lätt det kringirrande liv, som vikingen levde, en viss religiös
indifferentism. Förlitan på egen kraft kom i stället för förtröstan till gudarnas skydd ock bistånd. Åsynen av ock bekantskapen med främmande länder ock kulturer lärde vikingen, att
hans rättsbegrepp, byns sedvänjor ej voro allmängiltiga. Den
vakne, jämförelsevis skeptiske ock objektivt dömmande nordbon
kom snart underfund med att hans gudar inte hade stort mer
betydelse utanför hans by än byns hövding ock byns seder i
allmänhet. Så kom med stycken av den främmande kulturen
religiös likgiltighet till norden ock vid sidan härav kristendomen.
Kristna, svartögda trälar berättade för kvinnor ock barn
-om härliga, främmande länder ock om den vite, allsmäktige,
milde guden. På 800-talet göras de första direkt planlagda försöken att kristna Sverge, ock asatron torde redan då börjat försvagas.
Hur dyrkades då vid denna tid asarna i Sverge?
Ja i allmänhet ha vi ganska litet reda på detta. Adam av
Bremen t. ex. omtalar gudakulten (särskilt Frös) i Uppsala
ganska utförligt, ock vi ha all anledning att anta, det åtskilliga
av de ovan nämnda ortnamnen med gudanamn i burits av gudahus, som något så när liknat Uppsalatämplet ock varit skådeplats för liknande kult. 1 de norska kungasagorna finna vi ju
'ock en del talat om hedniska tämpel med gudabilder i. Allt
hvad vi veta i detta ämne tyckes tyda på att asadyrkan varit
-en de bofastes dyrkan av för dem viktiga gudar. Med detta
kanske något oklara uttryck menar jag, att Frö, fruktbarhetens
gud, Tor, hemmets ock det fredliga arbetets gud, liksom Oden,
»överguden», dyrkats uteslutande av bofaste åkerbrukare, i regel
på bestämda platser ock troligen oftast inomhus.
Flyttarne hade föga anledning att bry sig om dessa gudar
i den skepnad, som de nu hade. Åskans gud Tor ock
vindens gud Oden torde de möjligen ha känt; men från
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dessa är det långt till de fasta åkerbrukarnes lika nämnda
ock liksom mera materialiserade gudagestalter. Flyttareu
fruktade sjöarna, som stundom drogo ned i sina svala djup
människor ock djur, som gåvo eller voro nidska på fisk. Han
offrade boskap, dyrbarheter ock kanske t. o. m. människor åt
djupets mäktiga andar.1 Han kände av ofta dyrköpt erfarenhet strömkarlens sinnesbedårande musik ock älvornas hälsofarliga
slöjor. Han dyrkade trädens andar, som talade högt uppe i
kronorna. Han dyrkade med ett ord naturandarna. Detta hindrar ej, att när flyttarstammen under sina årliga vandringar
kom till den plats, där han ock generationer före honom jordat
sina döda under högtidliga ceremonier ock hedrat deras andar
med jättevärk av flit ock samfällt arbete, man kände sig stå de
mäktiga dödas andar närmare, ock att på dessa platser ock vid
dessa tillfällen en »själakult» ägt rum, som näppeligen eljes
under flyttarens rörliga liv kunde förekomma, åtminstone icke i
någon större utsträckning. Så ungefär anser jag förhållandet
ha varit, vilket man finner likaväl, om man söker sluta från
flyttarnes liv i allmänhet till deras religion, som om man fördomsfritt granskar källorna till vår kännedom om fädernas
gudatro.
Nu säger jag: asadyrkan — i den form som den för oss ur
litteraturen är bekant — kunde före år 700 icke förekomma
annat än på de av bofaste bebyggda slätterna, d. v. s. närmare
bestämt sta(d)-området. När under den primära bebyggelsen
asatron skulle komma in i skogstrakterna, redan försvagad ock
åldrad på grund av främmande kulturinflytelser, så hade den
dels att kämpa mot den nedärvda naturdyrkan (som upp till
våra dagar levat kvar i ganska stor utsträckning, varom de
många under 1800-talet gjorda uppteckningarna av skrock ock
signerier, naturmyter ock sägner vittna; dels kommo nästan samtidigt kristendomens första vågor. I kampen mellan dessa tre
gav asatron först vika. Kristendomen har under nästan tio
århundraden kämpat för att i våra dagar övervinna de sista
kvarlevorna av flyttarnes ur marken ock luften ock vattnet omedelbart framsprungna religion.
1) Jfr den vid många viktigare sjöar vanliga tron, att sjön i fråga
varje år kräver ett människoliv, ock de i skilda trakter av vårt land
förekommande offerkällorna.
Sv. landsm. XIX. 4.
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Det torde ej vara för djärvt att påstå, att frånvaron av på
asatron syftande ortnamn i skogsbygderna kan ock bör förklaras
ur den omständigheten, att den fasta bebyggelsen i dessa trakter skett först efter omkring 700 efter Kristus.
Slutligen vill jag anföra en omständighet till, som synes
mig tala för den ovan gjorda dateringen av Sverges fasta bebyggelse, nämligen att de skandinaviska språken först under
vikingatiden tyckas ha skilt sig åt i två (eller tre) huvudgrenar:
östnordiska (danska ock svenska) ock västnordiska språk.
Språkforskarne hava indelat den skandinaviska språkhistorien i
en urnordisk eller samnordisk tid, under vilken över hela
Skandinavien talades ett väsentligen enhetligt språk, ock en
s är s p råklig tid. Den urnordiska tiden karakteriseras därav,
att de ljudlagar, efter vilka språkets förändring försiggick, gällde
lika ock ungefär samtidigt över hela området. Under den särspråkliga tiden däremot hava visserligen en hel del ljudförändringar försiggått i viss mån likartat i alla eller åtskilliga av
de nordiska språken, men då vanligen på olika tider ock i olika
utsträckning. Resultatet av språkutvecklingen är, att i våra
dagar t. ex. en dalkarl ock en köpenhamnare näppeligen kunna
förstå varandras tal, då däremot under den tidigare medeltiden
detta ej torde ha mött några nämnvärda svårigheter.
Jag anser, att sammanfallandet av den särspråkliga tidens
ock vikingatidens början ej är rent tillfällig, utan att denna
omständighet är ett ytterligare stöd för min datering av bebyggelsen.
Under flyttartiden skedde alla språkförändringar gemensamt
ock ungefär samtidigt över hela språkområdet. Först när befolkningen var bofast, uppstodo dialektgränser. Ett byalag, en socken
eller stundom ett härad eller ännu större enhet ställer sig gärna
avvisande, ja fientligt mot andra byalag ock socknar o. s. v.
Giftermålen slutas inom den givna enheten, uppfinningar ock
konster undanhållas så vitt möjligt »utbölingar», ock samfärdseln
med dem inskränkes till det minsta möjliga. Det förtjänar påpekas, att folk på båda sidor om en språk- eller dialektgräns
merendels ligga mer eller mindre i luven på varandra. I ganska många fall torde man hår ha att göra med ett nedärvt hat,
som just varit orsak till språkskillnaden ock ingalunda tvärtom,
som man lätt kunde vara böjd att tro.
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Byalaget är till hela sin anläggning starkt protektionistiskt
ock konservativt. Det bibehåller gamla seder ock institutioner,
äganderättsliga förhållanden ock vidskepliga bruk. Språket,
som utvecklas med kulturen — den materiella eller andliga —
blir snart också egendomligt för var ock en av de små sammanslutna enheterna. Likaväl som en ny »utsocknes» sedvänja möts med ovilja ock misstro, likaväl mötes därmed en
individ, som ej använder ortens egendomliga ord ock uttryck.
Denna starka ock mot allt främmande avogt stämda lokalpatriotism torde de fläste av oss känna till, åtminstone de av
oss som äro från mera »mörka» delar av vårt kära fosterland.
Flyttaren däremot var frihandlare. Det följe han tillhörde
hade nog ofta gemensam begravningsplats med många andra
från samma ursprungliga stam utgrenade följen, ock så länge
inte trängseln var för stor, så sammanträffade olika stammar ej
sällan fredligt i ett eller annat syfte, ibland för att fira gravöl
ock bröllop ock ibland för att handla vare sig boskap eller
smycken ock vapen ock dylika flyttbara ägodelar. Språket liksom kulturen utvecklades tämligen enhetligt över väldiga områden, som ju ej voro uppdelade i några strängt begränsade
underavdelningar. Exempel på detta förhållande finnas ock ha
funnits hos en hel del på flyttarestadiet stående folk. Så hos
Nordamerikas flyttande indianstammar vid europeernas ankomst,
där språkområdena i utsträckning voro väldiga. Så hos lapparna
— enligt meddelande av docenten K. B. WIKLUND — under den
urlapska tiden, som sträckte sig några århundraden längre fram
än den urnordiska).
Den princip, som ligger till grund för dessa företeelser,
anser jag ungefär kunna uttryckas så: Där ingen fullt bestämd äganderätt till fast egendom finnes, där finnes
inga så strängt protektionistiska sammanslutningar,
att t. o. m. språkgods anses för kontraband. Följaktligen bli språkområdena hos flyttare relativt mycket stora..
1) Lapparnas nuvarande vandringar äro ganska strängt begränsade
för varje stam, vilket har givit upphov åt en mängd olika dialekter, i
allmänhet följande dalsträckningarna. Att lapparna under den urlapska
tiden vandrat vidare ock varit mera flyttare än nu, då de mer eller
mindre påvärkats av nybyggarkulturen, lär framgå ur flera omständigheter, bl. a. en del sjönamn ock andra ortnamn.
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När de första byarna på slätterna uppstodo, lades samtidigt
grunden till de första dialektskiljaktigheterna, ock under de
följande århundradena måste de kvarvarande flyttarnes vandringar
bli allt mera begränsade, allt efter som den fasta bebyggelsen
utbredde sig, vilket så småningom omkring år 700 resulterade
i uppkomsten av tydligt skilda dialekter inom det forna urnordiska språkområdet.
Utom ovan anförda skäl ock grunder för mina slutsatser angående dateringen av flyttartidens slut, finnas en hel del analogiskäl att hämta från romerska ock andra historieskrivares uppgifter
från århundradena omkr. Kristi födelse huvudsakligen om de söder
om Skandinavien befintliga germanernas levnadssätt. Emellertid
har jag ännu ej haft tid eller tillfälle att något så när fullständigt
sätta mig in i den hithörande litteraturen, varför jag anser mig
böra för tillfället utelemna alla dylika uppgifter, ehuru alla
tyckas i större eller mindre grad tala för min mening i frågan.
Vidare torde det förtjäna påpekas, att de om ett storartat
samarbete av många människor vittnande gravmonument, som
så talrikt finnas i Sverge ända från sten- ock bronsåldern, ingalunda bevisa bofasthet för det folk, som åstadkommit dem. Snarare tvärtom, ty dels är det ett av etnograferna välkänt faktum,
att t. ex. nomadiserande folk ofta nedlägga kolossalt mycket
arbete ock omsorg på sina gravar, som merendels förläggas till
en viss bestämd helig plats, dit liken, brända eller obrända, föras
med ofta ansenligt besvär; dels tala just en del äldre gravars
talrikhet på vissa ställen i Sverge mot det antagandet, att en
bredvidliggande, nu ofta ganska oansenlig by av bofasta skulle
varit i stånd att utföra det arbete, som erfordrats för dessa minnesmärkens utförande, vilka även utom detta tyckas tyda på en större
befolkning, än den som rimligtvis där kunnat leva bofast vid denna
tid. Inom flyttarstammen är individens samhörighetskänsla med
ock beroende av stammen i dess helhet givetvis mycket stark.
Marken, boskapsjordarna, ja t. o. m. kvinnorna äro där ofta
mer eller mindre gemensam stamegendom, försvaras ock brukas
samfällt. Samfällt arbete kommer då ock lättare till stånd än
sedermera, när den bofaste med privat äganderätt fått privata
intressen gentemot de övriga stamsläktingarna.
Man har invänt mot mig, att det vore onaturligt, om Sverges folk under bronsåldern stått på fiyttarstadium, då det bevis-
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ligen stått i ganska livlig förbindelse med söderut boende ock
enligt de flästes mening bofasta folk, såsom pålbyggnadsfolken,
ock dessutom svenskarnas allmänna kulturståndpunkt av fynden
att dömma varit relativt hög vid denna tid.
Härpå svarar jag: för det första saknas alldeles arkeologiska fakta i Sverge, som bestämt tala för bofast åkerbrukande
befolkning vid denna tid. Hällristningarnas årder t. ex. kan
minst lika bra tyda på flyttaråkerbruk, ja snarare detta, ty just
saknaden av plog (ock andra till det intensiva jordbruket hörande
redskap) i förhistorisk tid talar mot antagandet av stationärt
åkerbruk. För det andra tyckas mig Oxsars, Taciti ock andra
historieskrivares vittnesbörd bestämt tala för att det bofasta
åkerbruket i nuvarande Tyskland ej i allmänhet går tillbaka
mycket längre än till tiden omkr. Kristi födelse. För det tredje —
ock det är det viktigaste r-7- stannar flyttaren kvar i sitt mindre
besvärliga levnadssätt, så länge ej överbefolkning ock med den
konkurrensen tvingar honom att planmässigt ock privategoistiskt
sörja för sitt ock sin avkommas uppehälle med långt förutseende
ock ganska konstmässiga åtgärder. Jag tänker då närmast på
gödning, noggrann ock omständlig skötsel av jorden, uppbyggandet av relativt fasta, skyddande hus ock tillförsäkrande åt
familjen av en viss jordareal, som ingen annan fick nyttja ock
som därför kunde skötas mera intensivt, vilket ju ock var absolut
nödvändigt, då den förut använda metoden att utan vidare tillgripa nr jord ej längre var i samma utsträckning möjlig. Den
kultur, som visar sig i fornfynden, kan naturligtvis vara lika
hög hos ett flyttarfolk som hos de första bofasta. Ja, jag anser
det för naturligt, att det arbete, som nedlägges på vapen, prydnader ock redskap, är större under flyttartiden än under närmast följande bofasta period, då kampen för tillvaron var relativt hårdare ock allvarsammare än förut, ehuru ju med bofastheten följde möjligheter till en på flyttarstadiet otänkbar utveckling.
Väl vet jag, att ännu många invändningar kunna göras mot
det resultat, vartill jag kommit i fråga om den fasta bebyggelsen av Sverge. Jag hoppas i en relativt snar framtid få återkomma till frågans behandling ock då med rikhaltigare material,
flera synpunkter ock större utrymme.
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Jag hänvisar för av mig utan bevisföring gjorda påståenden till
huvudsakligen följande som uppslagsböcker användbara arbeten:
0. MoNTELlus, Les temps prehistoriques en Suede; Sveriges ill. hist. I.
H. HILDEBRAND, Sveriges medeltid.
J. HJELMERUS, Bidrag till svenska jordäganderättens historia.
P. v. MÖLLER, Strödda utkast till svenska jordbrukets historia.
KÄLUND, Skandinavische verhältnisse .
i Pauls Grundriss der gorm. philol.
AMIRA, Recht
2 uppl.
E. MOGK, Mythologie
HABERLAND'F, Völkerkunde.
PESCHEL, Völkerkunde.
S. VODSKOV, Sjseledyrkelse og naturdyrkelse I. (Inledning),
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an kan icke undgå att med intresse betrakta de kvarlevor, som här ock där finnas av det gamla svenska bylivet.
Mer än mycket annat har byarnas sprängning bidragit till att
omdana vår allmoges liv. Det var en reform som sträckt sina värkningar vida längre än till det som afsågs med enskiftets införande, nämligen ett mera rationellt bedrivande av jordbruket.
Bysamhället har i de bördigare trakterna av vårt land urgamla anor. I dess hägn levde befolkningen sitt eget liv, så
som den från forna tider gjort. Ock när man betänker, med
vilken seghet ända intill våra dagar allmogen fasthållit vid det
traditionella ock hävdvunna, fattar man lätt den motvilja, som
folket visade mot att få sina byar förstörda, dessa gamla boplatser vid vilka man var fäst med hela styrkan av under århundraden knutna band. Men för nödvändigheten måste man
böja sig, mot lagen kunde intet motstånd göras, ock så gingo
enskifte ock laga skifte fram, medförande tillfällig oreda ock
ofta starkt missnöje, men med tiden visande, att endast genom
denna radikala förändring. en rask utveckling i materiellt hänseende kunde betingas. Ännu finnas många gamla, som med
en suck erinra sig den forna byn ock livet därinom; men även
dessa medgifva, att den närvarande ställningen har stora företräden.
De räster som äro kvar av detta byliv äro, åtminstone vad
mellersta Sverge vidkommer, föga betydande. Här ock där har
man sökt bibehålla så mycket som möjligt av byn, därigenom
att ett antal åbor fingo bo kvar på de gamla platserna. På ett
ock annat ställe har man ännu i behåll den forna befattningen
av ålderman, vars åligganden väl i allmänhet inskränkts till
hysandet av en föga innehållsrik bykista.
Därför är det som man kan skatta sig lycklig, om man
sett ett samhälle som, i allt väsentligt orubbat av skifte, . fått
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behålla det skick, som för äldre tider var utmärkande. Ock ej
utan rörelse hör man, att ett sådant, där det förefinnes, skall utplånas. Men det praktiska livet har sina krav, ock då även
den vanliga skönhetsuppfattningen genom förändringen anser
sig vinna mycket, så kunna vi endast från historisk synpunkt
beklaga, att en sådan härlig lemning från gångna tider skall
nödgas försvinna, utan att kunna kvarstå som ett minnesmärke.

Det nu sagda kan med allt skäl tillämpas på den gamla
byn Fåleberg i Västergötland, så vitt jag vet den enda som i
nära nog orubbat skick, såväl med avseende på byggnader ock
tomtplaner som skiften ock brukning, i detta landskap fått äga
bestånd till närvarande tid, då dess omdaning till en modern
lantegendom ägt rum.
Hos var ock en som kommit landsvägen fram ock sett, i
brynet av skogssluttningen som begränsar slätten, de gråa gavlarna sticka fram ock halmtaken ligga som jämnlöpande ryggar
i grönskan, har nog inställt sig en egendomlig känsla, något
av urgammal svensk landsbygd, något av en hel flyende kultur.
Ock intrycket har stegrats, då han fått närmare ta i ögonsikte
dess byggnader — stugor, ladugårdar, småhus — omgivna av
potatistäppor, humlegårdar ock kalvhagar, gödselstäder ock halmstackar — ett virrvarr, där man lätt kan riskera att gå vilse
icke blott vid första besöket. Ock dock har han endast sett en
del av det yttre, han har ej lärt känna någonting av det efter
gammalt mönster bedrivna jordbruksarbetet, ej häller av det
egendomliga folkliv, som spirat inom ock utom dessa gråa väggar.
Att här ge en i någon mån fullständig teckning av allt detta
kan ej komma i fråga. Det skulle bli att skriva det västgötska
allmogelifvets runa. Men att rädda några yttre ock inre drag
från detta åldriga samhälle är avsikten med denna uppsats.
Jag har haft tillfälle att tvänne gånger besöka byn, ena gången
sommaren 1896, då den ännu stod oskadd ock man måste beklaga nödvändigheten av dess nedrivande, andra gången sommaren 1898, då förstörelsearbetet var i gång ock man blott
önskade, att allt det gamla skulle vara borta, såsom fullt omotsvarigt till tingens nya ordning.
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Utom de muntliga meddelanden, som jag vid dessa besök
erhållit, har jag begagnat mig av äldre kartor ock handlingar,
särskilt de äldsta förefintliga räntelängder ock jordeböcker.
Vidare har jag kunnat rådfråga tvänne föregående uppsatser
om byn: av Folkskolläraren G. HULTGREN i Vestergötlands Annonsblad 10 sept. 1892 ock av Fil. kand. BIRGER SYLVEN i Svenska
Turistföreningens Årsskrift 1897. Ur den förra har jag i syn.
nerhet hämtat upplysningar om byordningen ock bymännens liv.
Slutligen har godsägaren 5. M: SCHJÖLER lemnat mig värdefulla underrättelser, särskilt rörande jordbruket.

Fåleberg ligger i Hassle socken av Norra Vadsbo härad
invid landsvägen, som från Mariestad går norrut till Sjötorp,
vid pass 3 km. norr om Hasslerörs gästgivaregård ock 1 km.
norr om Hassle kyrka. Byn är fideikommissegendom, förut tillhörande släkten LÖFVENSKIÖLD; efter dennas utslocknande övergick den till frihärre G. LEIJONHUFVUD, SOM låtit förändra den
till en lantegendom.
Byn ligger väster om landsvägen, som här går nästan rakt
i norr ock söder. Den ligger uppåt sluttningen av en ås, som är
beväxt övervägande med barrskog ock där bärgknallar av gråsten
träda i dagen. Åkergärdena ligga nere på slätten öster om vägen.
Någon sträng regelmässighet är ej rådande i avseende på
gårdarnas ock de särskilda byggnadernas placering; dock gör
en bestämd plan sig gällande. Gårdarna ligga antingen utmed
landsvägen eller utmed en gata, gabga?(., som utgår tämligen
vinkelrätt mot denna, men senare gör en vinkel ungefär i landsvägens riktning. De större byggnaderna, bonings- ock ladugårdshus, ligga i det hela rätt noggrant i endera av dessa
vägars riktning, således antingen sträckande sig i norr ock
söder eller i öster ock väster. Även de mindre byggnaderna,
bodar, svinhus o. d., skenbart så oregelbundet kringkastade,
ha i allmänhet endera av dessa riktningar. Ladugårdshusen äro
förlagda utmed vägen ock gatan, innanför dessa boningshus,
av vilka de flästa komma att tillsammans bilda en stor krets.
Kringspridda överallt ligga bodar, skjul ock övriga småhus.'
I) För det följande bör kartan nr 1 jämföras.
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Längst mot söder, ett stycke från vägen ock avskild från
den övriga byn, ligger en del av Skattegården, nu som förr
kallad Stockestugan. Byggnaderna ligga i samma riktningar
som i den egentliga byn. Av denna ligger i söder ock något
utanför den egentliga klungan Backgården, med byggnaderna
i landsvägens riktning. Blott ett par stycken, så gott som de
enda i byn, ligga öster om vägen. Av de två boningshusen
ligger ett bredvid vägen, det andra längre upp. Norr om Backgården utmynnar den nämnda gatan, ock inne i den vinkel, som
denna bildar med vägen, ligger byns huvuddel. Följa vi landsvägen utmed, träffa vi på Bredegården, av alla gårdarna med
avseende på byggnader den intressantaste. Boningshusen, som
förefalla särdeles ursprungliga, äro två, mitt emot varandra
liggande. Samtliga husen till gården uppgå till ett antal av
omkring 15. Nästa gård är Hulegården, med mindre antal
byggnader. Båda boningshusen äro här sammanbyggda till en
enda länga. Bortför Hulegården är vägskäl.
Återvända vi till det ställe, där byns gata tog vid, ock följa
denna, träffa vi följande gårdar, med nästan alla sina hus till
höger om gatan. Först Sörgården eller Larsgården ock så
Skattegården, vardera med blott ett boningshus. Sedan Nedre
Bossgården, med två manbyggnader mot varandra. Slutligen
längst upp i sluttningen, där gatan kröker sig i rät vinkel, ligger
Övre Bossgården, med talrika byggnader, därav två boningshus
(den ena, östra, stugan kallas Flärrgården, hcirgein).
Byns plan, sådan den nu är beskriven, stämmer på det
närmaste med 1797 års karta (nr 1), ock även, så mycket det går
att se, med 1701 års karta (nr 2). De förändringar, som vidtagits
med avseende på byggnaderna sedan 1797, äro högst få, endast
att någon bod blivit nyuppsatt eller något skjul tillbyggt.' En
tillfredsställande totalbild över byn kan jag ej meddela. Ett
parti från landsvägen ses fig. 1, ett från gatan fig. 2. De flästa
boningshusen visas fig. 3.
Se vi närmare på byggnaderna, finnas de ha oföränderligen
samma typ, alla äro de korsvirkeshus, gråa av ålder. Boningshusen eller stugorna, stavara (se fig. 3 ock 6), en för var halvgård, äro långsträckta, låga, med 1 eller 2 skorstenar, som äro
1) Å tomtplanen, kartan nr 1, saknas rätt många byggnader, måst
lador.

i ig. 2. Längs bygatan (Sör .å
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Fig. 3. Boningshus (till vänster Hulegården ock Bredegården).
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höga, vitrappade, stundom sittande nere på sidan. Förr voro
stugorna täckta med grov spån, takved, nu är betäckningen
tegel. De äro knuttimrade, med framskjutande Mellanväggar
av timmer, delvis brädfodrade (nämligen där den egentliga
stugan är). Förstugan är nästan på mitten. De flästa husen,
med blott 1 skorsten, ha på vardera sidan en stuga, stava,
med stor rundvälvd, framskjutande fyrspis (fig. 7). Mitt fram i
förstugan är en stor mur ock bakom kök, vanligen bildande ett
fyrkantigt utbygge på husets baksida (fig. 3). Ett par hus (fig. 6),
med två skorstenar, sakna köket på mitten, ha där en källare
eller .blott utgång bakåt. I stället tjänstgör stugan till höger
såsom kök ock är försedd med en kammare, »långkammare»,
använd till skafferi eller garderob. Kanske är denna anordning
(med storstuga i ena ändan ock kök i den andra) den ursprungliga ock det utbyggda köket en senare förändring. — Inne är
lågt till taket, som är platt, med tvärgående bjälkar (fig. 7).
Norr

(7:yrt,

Fik-stuga

Fig. 4. Plan av norra stugan i Bredegården.
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Fig. 5. -Plan av södra stugan i Bredegården.
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Fig. 6. Bredegården.
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Huruvida det förr varit öppet upptill ryggåsen, är osäkert. Nu
finns ingen ryggåsstuga, men åtminstone i en stuga är det tydligt, att det platta taket senare inlagts.
Alla uthusen ha till större delen rundtimmer, särskilt i
de utskjutande mellanväggarna. Endast vid de förnämligare
husen har man skrätt timmer (heat a stala a fusa). Bredden

Fig. 9. Ladugård ock stall med mållhus (Skattegården).

kan vara olika på hopbyggda hus. Att byggnaderna stundom
äro smalare nedtill än uppe vid taket, beror väl endast på
ålder. Alla ha de stora vindskiden, virge.
I allmänhet finnas två ladugårdar, kok, till var halvgård
(tig. 1, 8, 9). Äro de i samma räcka, skiljas de åt av ett litet
skjul, ml hus (i allmänhet mellanrummet mellan två hus, utfyllt till ett lider), där stockarna helt enkelt sammanstöta, olika
långa. I dessa »mällhus», som även förekomma i en enskild
länga (fig. 9), förvaras ,vagnar o. d. Vanligen var ordningen
denna i en ladugårdsbyggnad: fisa, mcell.zus, laa, l(2,1aa (fähus,
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mällhus, lada, loge, lada). Dessutom funnos även stallar, två
till halvgården, med t. ex. följande anordning: sta, 5,/ga
(stall, skjul, lada, se fig. 8). Stundom finnes ett tillbyggt litet
skjul, kreipa, för att få in foder, halm o. d. (fig. 8). Slutligen
även svinhus. Taktäckningen på dessa större ock mindre ladagårdshus är halmtak med ped, takstänger.

'Fig. 10. Bod (Hulegården).

Bodarna, kara, äro däremot täckta med takved, takve (tallved som kluvits ock jämnats, talave kkgvat et tar), överst fag,
skider med stenar till att binda (fig. 10, 11). De äro jämförelsevis höga, ofta med nästan kvadratisk plan. Ibland finnas bodar ock skjul, 5/0, med port (överbyggd), vid sidan vedskjul,
veAtir (fig. 11). Taket kan skjuta fram ock bilda en skula, att
dra under vagnar m. m. (fig. 12).
Mellan husen äro gårdsplaner. Runt omkring gårdarna ligga
potatisland, till senaste tid även mycket humlegårdar (fig. 8),
då humle såldes till Skövde, Lidköping m. fl. orter. Utomkring
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äro kalvhagar, steniga, liksom humlegårdarna väl omhägnade
med gärdesgårdar (fig. 3).
1797 års karta (nr 1) visar huru dessa hagar ock täppor
voro fördelade på de särskilda gårdarna. Av jämförelse med
1701 års karta (nr 2) framgår, att med en ock annan ändring
samma plan då förefuunits. •

Fig. 11. Bod med port (Sörgården).

Enligt vad invånarna tro, skulle byn i äldre tid bestått av
fjärdingsgårdar, ficeNgsgabyt, som senare ändrats till halvgårdar,
haNgetka. Den bestod av 61/2 hemman (Sörgården 1/2). En gård
har blivit sammanslagen ock innehades av egendomens förvaltare (Övre Bossgården). Halvgårdarna hade var sin arrendator.
På sista tiden bodde där således 11 bönder samt en rättare.
Böndernas skyldigheter bestodo huvudsakligen i erläggande av ett
måttligt arrende in natura. Varje halvgård gav 10 tunnor råg
ock 20 tunnor havre, vartill kommo en del skyldigheter, såsom
huggning ock körning av ved ock timmer, spånad, bärplockning
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m. ro. Förvaltarens gård, som erlade samma arrende, skulle

arrendatorerna samfällt sköta, varvid där boende rättare blott
utgjorde »tolfte man».
Bönderna hade att bruka fyra gärden (ceka): Sörgärdet, Mellgärdet ock Nolgärdet samt det senare odlade Nygärdet, vilka till
slutet av 1880-talet sköttes i tredingsbruk, sedan i 6-årig cir-

Fig. 12. Skjul med skulle (Ö. Bossgården).

kulation. Halvgårdarnas tegar (tega) funnos på många olika
ställen, s. k. skift (5eft): på Sörgärdet 7, Mellgärdet 4, Nolgärdet 10. Mellan tegarna voro råmärken, §celrar, som stundom
uppkastades eller flyttades ock så kunde ge anledning till tvister.
På vissa platser, ej å de älsta gärdena, bytte bönderna ständigt tegar.
Åkerarealen har ännu i senare tid blivit genom odlingar
betydligt ökad. En jämförelse mellan 1701 ock 1797 års kartor
visar utvidgningen på 1700-talet, ävensom försöken att något
förenkla de invecklade tegskiftena.
Den 14 mars 1897 upphörde »bondebruket».
Sv. landam. XIX. .5.

2
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Den beroende ställning, vari bymännen kommo till varandra på grund av ägoförhållandena, kunde lätt givit anledning
till ständiga tvistigheter. Men så blev icke förhållandet, tack
vare dels böndernas samhörighetskänsla, dels den noggranna
ordning, som blivit bestämd för alla angelägenheter grannarna
emellan. Jordbruksarbetet börjades ock slutades samtidigt. Lika
många kreatur skulle från varje halvgård släppas i vall, ock i
tur ock ordning ombesörjdes vallning. Tog någon olovlig väg
över annans åker, pliktade han en riksdaler, som tillföll byns
gemensamma kassa. Men främst riktades denna genom böter
för bristfälligheter i fråga om gärdsgårdar ock grindar. »På
dessa — heter det i G. HULTGRENS uppsats — hålles om våren
eller försommaren gemensam syn, vari alla gårdsbrukarna deltaga. Man betjänar sig då av en nio kvarter lång stör, tre
kvarter från ena ändan försedd med en kvarterslång tvärribba
[fig. 13]. Nu gäller att på gärdsgårdarna uppsöka så stora hål,
att nämnda tvärribba kan fritt gå igenom på höjd. Är dylikt
hål beläget tre kvarter eller därunder från marken, så att grisar
eller andra smådjur kunna gå genom dem, så erläggas böter
med ett öre (förr en styver, varav »stuvrahål»). Är gärdesgården lägre än störens längd, så bötes ett öre för vart staverpar,
mellan vilka gärdesgården understiger den föreskrivna höjden.
För en grind, som släpar eller saknar erforderligt antal spjälor,
pliktas fyra skilling o. s. v.» Ofta voro gärdsgårdarna över
tre alnar höga ock mycket täta.
Gårdsbrukarna hade att varje ' år i tur ock ordning hålla
»bytjur» ock »byorne». »Byhunden» var gemensam tillhörighet.
1:sta maj ombyttes ledaren av byangelägenheterna, byfogden
eller gerafögdrj. Han skulle närvara vid kommunal- ock uppbördsstämmor, korrespondera med husbonden; han hade bykassan
ock arrendekontraktet i förvar, förordnade om brandvakt i byn
vid stormigt väder samt ägde att vid behov sammankalla stämma,
granastceffina (fig. 13). Man samlades då hos fogden i följd av
kallelse, ba, som skickades man ock man emellan. På stämmorna behandlades skilda ärenden, såsom om brukningen ock
kreaturens utsläppande, om skogsarbeten på förtjänst ra. m.
Även föredrogos husbondens eller förvaltarens äskanden. Det
kunde hända, att man mitt under brinnande arbete fick bud att
samlas ock ge sig bort till en annan gård.

• BYORDNING.
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Vissa grannstämmor voro regelbundet återkommande. Viktigast var den på 1:sta maj, då man sammankom för att dricka
»kälkeben». Då tillgrepos bötesmedlen i kassan, ock på grund
av förplägningen, varav även drängarna fingo del, fick vanligen
stämman till sist en alltför livlig prägel.
Bönderna voro alla på ett eller annat sätt besläktade med
varandra. I regel tog bondesonen någon av byns döttrar till
äkta. Ock arrendebruket gick från far till son.
Drängarna voro av två slag: årsdrängar ock »sommarpojkar»,
de senare lejda endast för sommaren. Vid sitt inträde i tjänsten
måste de grundligt »bestå» på sina äldre kamrater. I annat
fall blevo de »ponnade», varav namnet »ponnbrännvin». Utom
gårdsbrukarna bodde i Fåleberg backstugusittare ock andra
mindre bemedlade. För fattigvården var tillsatt en särskild
föreståndare.
»Fattiga vandrande erhålla alltid mat ock härbärge i byn.
'Korset' finnes ännu kvar ock bäres från stuga till stuga av de
härbärgessökande» (Hultgren).
En skriven byordning har funnits till de senare åren, men
tyvärr beslöto bymännen, då de fingo underrättelse om byns
förestående förstöring, att bränna upp den intressanta skriften.
Det var det minst lyckliga uttrycket för deras sorg över att nödgas
lemna ett ställe, till vilket hela deras strävan ock alla deras
minnen knöto sig, där son efter far levat sitt liv fram under
omständigheter, som kommit dem att betrakta sig nära nog såsom
självägande. De hörde till detta gamla samhälle, som ensamt
stod kvar i en nyare omgivning, själva bevarande alla drag, som
utmärkt Vadsbo-bonden, konservativa, hållande tillsamman gentemot andra, gammaldags i tal ock seder. Endast att under senare år ett drag försvunnit: superi ock våldsamheter, förut så
vanliga, hördes ej mera till. T. o. m. i sitt yttre hade Fålebergsbon något som skilde honom från andra; den som blev
något bekant med invånarna, såg snart det för dem karakteristiska.
Att det är en gammal kulturbygd man vid Fåleberg beträder, därom vittna de i närheten` befintliga stensättningarna
koc gravfälten, som hänvisa på inbyggare från en långt förfluten
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tid. Strax söder om byn skär landsvägen en större stensättning,
ännu ett par ligga i söder, ock i norr finnas likaledes sådana.
Tyvärr äro stensättningarna delvis förstörda genom grustäkt.
Den tidigaste underrättelse vi ha om Fåleberg möter i ett
brev från 1338 d. 6 december, som finnes i original på pergament i Kungl. Riksarkivet (Sv. Dipl. IV). Häri meddelas, att
»Botild Petersdotter i Husaby Byring bortbyter 12 öreland i
Säby, Barva socken, till domprosten Nils Magnusson i Strängnäs mot en gård i Fölberga i Västergötland, Hassle socken,
ock en mellangift av 150 mark pänningar, som hännes son
Erik uppburit; på vilket byte gives fasta.»
Det heter i brevet bland annat: »recepta una curia cum domibus et aliis pertinentibus ad eandem in vesgocia villa folabergh ad partem aquillonarem sitam parochia haslo ab ipso domino preposito.»
Ytterligare om denna angelägenhet meddelas i ett annat
pergamentbrev i Riksarkivet, från 1341 d. 3 juni (Sv. Dipl.
IV), enligt vilket »Sune Halstansson, advocatus i Stockholm,
Ragvald av Glia m. fl. intyga, att Ingrid, dotter av Botilda
Petersdotter, gillat sin moders med domprosten Nils i Strängnäs avslutade bytes- ock köpavhandlingar om gods i Säby,
Barva socken i Södermanland, ock norra gården i Fölberga,
Hassle socken i Västergötland, förbindande sig att skydda nämnda
avhandlingar» (»Norrogardin in folxbxrgh. parrochia haslo in
vesgocia»).
I Fåleberg funnos således redan på 1300-talet flere gårdar.
I en pergamentshandling i K. Danska Geh.-arkivet, från
d. 10 febr. 13971, innehållande räfstetingsdom rörande de gårdar
inom Vadsbo m. fl. härad, som skola ifrån kyrkan ock frälset
återgå under skatten, nämnes: »item aff Wazstbo luerith. aff
Biergs fierthung — item aff Hasslx sokn — item Tyke Eskilsson.
eet gotz i Falabergh.»
I en skrivelse av den 20 aug. 1526 (Gustaf I:s Registr. Hl)
står bl. a.: »Jtem Joghan suensszon thenne epthern:ne gaardhar
j forleningh, som wr Folebergla i hasla sockn.» En något senare förteckning på kronans förläningar (Gustaf I:s Registr. V)
upptager ock Fåleberg såsom förläning under »Jogan suenson».
Styffe, Bidrag till Skand. hist. II, nr 21.
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För 1500-talet äro underrättelser om byn huvudsakligen att
hämta ur ränte- ock tiondelängderna. I boken över »Årliga
Rentann Aff Wadzbo heradt Pro Anno d. 1571» upptagas i Hasle
Soch: bland Sehatta Bönnder Las Pzon i Follebergh, bland
Krkie Lanbor Ambiörnn i Fålebergh, bland Frelsis Lanbor
Jonn i Fåleberg ock Siggir ibidem — således 4 bönder.
Däremot upptagas • i »Register på tidenden p anno 70 och
upborin p anno 71» följande 7 personer: Sigge i Folleber, JoJo- ibid, Tyris ibid, Bluff ibid, Ingell ibid, Lans p ibd,
Anbiörn.
1572 voro de: Sigge Haralson, Bluff Lasseson, Lans Jonsson, Jon Jonsson, Anders Benetsson, Anbiörn, Lans Psson.
1581 upptas i räntelängden samma 4 bönder som 1571, i
tiondelängden följande: Per i Fölebergh, Anbiörn, Lares, Joen
Joens, Anders Benets, Töres, Eliff (Elffuer).
Även 1600 äro bönderna 4: Lars i Folleberg, Anbiörn i
Folleberg samt Frelsis Bönder: Suen Gunmeson i Folleberg,
Per Sigesonn i Folleberg.
Tiondelängden upptar nu endast: Pär i Fålebärg, Ambiörnn
ibidem, Skattegården, Sven i Fåleberg, tydligen åsyftande
samma 4 personer.
Ehuru således vanligen upptagas endast 4 bönder såsom i
räntelängderna, ha de dock inalles utgjort 7 stycken, såsom sedan
allmänt anges av 1600:talets jordeböcker (1 skatte- ock 1 kronobonde samt 5 frälsebönder).
Omkring 1630 finnas av gårdnamnen följande: (Foleberga),
Skattegården, Bos(s)gården, Bredegården, Baekegården, Holegår den(?)
Gårdarna, deras bönder ock ägare voro 1630:
Skattahemman (= Skattegården):
Oluf Pederson i Fållebergh.
[För denna gård står Predikant här Peder Matzonn (jfr
dock vad som senare säges om gården såsom köpt av
Konrad Falkenberg)].
1/2 we Cronohemman (motsvarande förra 1/2 kyrkohemman, nuv.
Sörgården):
Thöres i Fallabergh.
[Köpt av Cunradt Falekenbergh ock således lydande under
Börstorp.]
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Frälssehemman:
Anders i Bossgården,
Peder ibidhem.
[Dessa båda höra under Bårrudh, således till Posse-släkten.]
Oluf Bengdtson i Fålebergh,
Lars ibidhem,
Anders ibidhem.
[Dessa tre under Säby, således till Posse-släkten. De motsvaras av Bredegården, Backgården, Hulegarden. Märk,
att Hulegården hör senare under Börstorp.]
1640 upptagas följande bönder
(med helgårdar):
Päder i Bodssgården i Fållebärigh,
Anderss ibm,
Jöenss i Bredegården,
Laress i Backegården.
[Dessa under Säby.]
Laress i Hwllegården,
Oluff Pädersson i Fållebärigh.
(med halvgård):
Töres i Fållebärigh.
[Dessa under Börstorp.]
1699 voro gårdarna:
Skatte Hem Hela:
Skattegården i Fålebergh.
[Köpt av Conrot von Falckenberg d. 30 april 1624, innehav. välb. fru Christina Kruss (Kruse af Kajbala, gift
med landshövding Henrik Falkenberg)].
Frälsse Hem Hela:
Nederbodzgården i Fålebergh,
Öfwerbodzgården Ibm,
Bredegården Ibm,
Backegärden i Fålebergh.
Tillhör. landshövd. Mauritz Posse.
Hulegården i Fålebergh.
Halfwa:
Fåleberg.
Fru Christina Krus.
[Varje gård var bebodd av två åbor.]
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Från år 1701 finnes karta över byn (nr 2 ock 4) jämte utförlig beskrivning av J. SVEN BRODDESON. Gårdarna upptas i
följande ordning: Öfre Bossgården, Nedre Bossgården, Bredegården, Huhlegården, Skattegården (särbygd ock en del utflytt
från byn, Stookstufwa), Lars Olofs el. Oluf Lars gårdh (5),
Bakegården.
Omkring gårdarna voro massor av humlegårdar, kalvhagar
ock kålgårdar.
Åkergärdena voro tre: Bens Norra Åkergierde, Bens
Mellangierde, Södergierdet.
Dessutom Soldatestufwor ock Knichtelyokor.
Södra gärdet, å ömse sidor om vägen, var delat i vid pass
5 större skiften, med var sina tegar för gårdarna; det mellersta,
som sträckte sig upp till mittför Backgården, likaså. Det norra,
mittför byns huvuddel ock något norrut, var betydligt mera
splittrat i olika delar, en sydligare äldre del ock i norr senare
upptagna.
Vidare funnos OdellEngh ock Enghhage, likaledes delade
i en mängd långa ock smala tegar för olika gårdar.
Övre Bossgården hade följande ägor:
Åker in alles 19 tunnor 2 8/4 kappar (ärligt utsäde 12 tunnor
23 1/6 kappar).
Del i Bl;•ssens Odell Engh ock Enghagar, inalles Valmar(?)
39 1/3.
Humblegårdh till 12 kappeland,
Hampeland
3
2 1/4
Kåhlgård
2 betes-, 2 kalvhagar vid byn.
Övriga gårdar hade vid pass samma ägorymd, något mer
eller mindre.
»Åkerjorden fördelt till tredningsträde, sålunda att 1/3 del
ån. trädes ock den övriga sås.» Jorden dels »god ock bärande
lerjord», dels »lerblandat sandmyllejord. Köres ock redes allt
med plog, som ett par oxar kunna draga. Kan till höstbärgning
eller äring estimeras efter en tunnas utsäde 5 å 6 tunnor.
Ängen långt avlägsen, svår att bärga. Skog till nödtorftigt timber, gärdsle ock bränsle. Mulebete gott ock tarvl: fiske
uti sjön Vänner, men brukas föga, samt uti Orrevalls bäcken
med glip.
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Åboerne å denna by har ingen annan lägenhet sig sine
skatter ock utlagor församla än genom tjänl. förvandling av
åker ock äng, jämte det de någon pänning kunna förtjäna sig
med skjuts vid gästgivaregården Hasselrör av resande.»
Månne denna 1701 års karta uppgjorts i samband med någon
större förändring i fråga om byn? Kanske vore byns fullständiga
ombyggnad att förlägga till denna tid. I så fall finge man någon
bestämning på de nu försvinnande åbyggnadernas ålder, varom
intet var känt av invånarna själva, ehuru de gissade på 200 år.
Senare än 1701 kan ej gärna ombyggnaden ha skett, då tomtplanerna å 1701 års karta i allt väsentligt (stundom även i små
detaljer) överensstämma med dem å 1797 års karta.
Å den 1797 av SVEN WESTMAN upprättade kartan (nr 1 ock 3),
där byplanen finnes utritad, har tillkommit ett nytt stort gärde
i norr. Södra gärdet är detsamma som förut, ävenså Mellgärdet.
Nolgärdet har fått sina senare delar något utvidgade. I allmänhet
ligga tegarna på samma sätt som å den äldre kartan, ehuru de
något mera bragts i regelbunden ordning. Deras antal har även
något förminskats, i flere skiften till likhet med halvgårdarnas
antal. Så å det förra mellangärdet från 23 + 17 till 13 + 13.
1790 års husförhörslängd upptar följande invånare i Fåleberg:
Samuel Håkansson, Sven Jonsson.
Backegården:
Över Bosgården : Per Larsson, Lars Svensson,
Måns Persson, Oluf Larsson.
Neder Bosgården: Nils Johanson, Johan Larsson.
Lars Andersson, Carl Andersson,
Bredegården:
Måns Persson, Johan Svensson.
Jakob Andersson, Hans Jonsson,
Skattegården:
Lars Hansson.
Hans Jonsson, Lars Carlsson.
Sörgården:
Lars Persson, Jakob Andersson (samme som
Hulegården:
vid Skattegården),
Måns Hansson.
iSmed Lars Skeberg, Skom. Peter Svensson,
Hantvärkare ock
Skrd. Anders Rolig, Corp. Bredberg, H.
1
inhuses:
Ingrid Jons, Hans Runberg, Mathis Tjoström, Nils Svensson, Lerums Sven.
1797 d. 18 april stiftades Fålebergs fideikommiss av amiralitetsöverkommissarien CARL FREDRIK LÖFVENSKIÖLD till förmån
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för hans andre son, Carl Fredrik L., från vilken det övergick till
hovmarskalken Salomon L. å Nissafors i Småland. Med denne
utslocknade 1892 adliga ätten Löfvenskiöld. Innehavare av
egendomen blev då frihärre Gustaf Leijonhufvud ock efter hans
död sonen frihärre Erik Leijonhufvud.

Om byns tillstånd i mitten av 1800-talet lemnas upplysningar
i ett par handskrifter av Cu. Em. LÖFVENSKIÖLD. 1 »Tankar
rörande egendomens förändring 1848.» heter det:
Fideikommissegendomen Fåleberg, 61/2 mantal frälse, innehar enligt kartan 13 tuni. 26 kappl. tomtplatser, 162 t. 26 k.
åker, 302 t. 2 1,2 k. äng, 328 t. 8 k. beten o. omkr. 909 t. skog
eller summa omkr. 1716 t. jord, som ligger i byalag till den
grad utbildat, att ett hemman har åker på 31 särskilda ställen,
äng på 30, hagar på 9, kålgårdar på 7, som med 2 gårdsplatser
gör 78 ställen. På hela byn gör det 507 sönderdelningar, härtill 35 täppor, som innehavas av 11 backstugusittare, ock 24
täppor, som innehas av byns 4 soldater, alltsammans 566 särskilda jordlappar ock täppor. Byn har 87 större byggnader utom
13 ängslador ock 5 kölnor. Backstugusittare ock soldater ha tillsammans 25 byggnader. Hela Fåleberg har tillsammans 130 tak.
Allt förfallet ock vanhävdat. Om 10 å 15 år kan byn ej existera.
I »Organiserande af Fålebergs Fideikommiss från By till
Herregård 1848» upplyses vidare:
Avkastning pr hemman 94 1/3 lass hö, 48 1/4 tunnor potatis,
10 3/4 t. vete, 57 1/8 t. råg, 3 1/2 t. korn, 4 t. ärter, 4 1/2 t. bönor,
45 1/2 t. havre, 4 lispund lin, 2 lispund humle. Fötts 1 häst,
1 par oxar, 14 kor, 17 stutar, kvigor ock kalvar samt 22 får.
Slutligen må anföras den skildring, som i sistnämnda skrift
ges av byns utseende ock belägenhet. Det heter:
»Då man kastar en blott flyktig blick på Fålebergs stenbackar
ock otrevliga by, med sina illa uppförda, nedruttnande 13 hemmansbolekar, utan all ordning kastade om varandra ock hopträngda emellan lösa stenblock ock höga bärgkullar, där enebuskar utgör nästan enda växtligheten, ock alltsammans på en
areal av 13 tunnland, skall man häpna för tanken på allt det
arbete, som fordras för att av detta kaos av kojor ock sten göra
en gård. — —
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Följ mig upp på en av branterna ock se, hur säden därunder, ehuru sådd emellan nästan inga diken, på alnshöga ryggar ock efter en plog, som går knappa 5 tum djupt, likväl
böljar med en yppig vegetation; se, hur ett par tusen lass av
hö ock halm utföras på åkrarna i form av gödsel; hur över
200 kreatur drivas till vatten från 100-åriga ladugårdstomter
ock människorna röras därnere bland gamla humlegårdar ock
kålgårdar med en matmylla så djup som spadens längd. — —
Den innehar ett gott läge i avseende på kringliggande magra
provinser ock sädesbehövande bärgslager, på gränsen av skogbygden ock, ehuru i järtat av riket, likvisst med en fördelaktig
avsättningslokal i själva avskärningskorset av Sveriges viktigaste kommunikationspulsåder till lands ock vatten. — —
Så långt ögat kan mäta, ser du lundar av lövskog ock furu,
skiftande åkerfält, blomstrande ängar, kyrkor, härregårdar ock
hemman, ock om sommaren väl 20 rökpelare, från ramen i tavlan,
den avlägsna skogsranden med sina svedjor. Vända vi oss åt
ett annat håll, synes från 2:ne sidor den havslika Vänern, bortåt
Mariestad öck Lidköping, Värmlandslandet ock utloppet från
Göta kanal med sina ångbåtar ock segel; likaså det blånande
Kinnekulle med sina snöbälter om våren; Billingen etc.» — —
*
På de utsikter, som för nedskrivaren av nu anförda rader
bppnat sig från höjden vid Fåleberg (numera genom vegetatio-

nen betydligt inskränkta), har han tydligen skådat med tjusta
ögon. Men en fläck har funnits, som för honom varit ett obehagligt avbrott i tavlan, just själva byn, den gamla boplatsen
Fåleberg. Den förefaller honom ful ock motbjudande, framför
allt från lantbruksekonomisk synpunkt högst olämplig. Säkerligen skulle han med förvåning betraktat den som, med erkännande i viss mån av allt detta, likväl önskat, att byn fått äga bestånd ej blott de 50 år, som voro den beskärda, utan ännu mycket
längre; som med förkärlek lät sina blickar dröja just vid denna
gråa koloni, så ofördärvat gammalsvensk mitt i ett svenskt
landskap, ock där en kraftig bondestam levat ock arbetat, visserligen länge i härretjänst, men utan att uppgiva sin fäderneärvda självständighet.
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Till kartan nr 1.
Västerut från landsvägen går norr om byn en väg, Sundsmarksvägen. Mot denna stötte byns båda gator, löpande parallellt med landsvägen.
Mitt emot den norra stensättningen alldeles invid vägen låg
till 1895 en stuga, på 1797 års karta kallad Bredbergens, med
ett par åkerlyckor bredvid (enligt samma karta »till Skolmästaren
Bredberg»). 1 övrigt funnos många backstugor i Fåleberg, såväl
i byn som norrut, vid »Smes» (smedens).
Alla husen tyckas (nästan utan undantag) vara äldre än
1797. Älst av boningshusen lära de i Bredegården vara. Sörgårdsstugan var den sist byggda; den är upptagen på 1797 års
karta. Ostra stugan i Övre Bossgården (den s. k. Härrgården),
som var den största ock bästa, är troligen angiven på originalkartan. De vid denna stuga upptagna större uthusen, som i
värkligheten icke voro att finna, ha säkerligen senare blivit
rivna. Västra stugan i Övre Bossgården, ' ej ursprungligen utsatt på kartan, har med säkerhet funnits till från förra århundradet. Den har alltid bebotts av gummor ock fattigjon i övrigt.
På originalkartan finnes ej häller norra stugan i Nedre Bossgården. Vid Hulegården anges ej, hurusom två hus voro sammanbyggda i en länga. Ett 20-tal byggnader äro icke upptagna å
planen, de Bästa av dem lador. Många sådana funnos särskilt
vid Skattegården (på backen i söder) samt vid västra stugan i
Övre Bossgården.
Bredegårdsstugorna (S. 10): Norra stugans längd är omkr.
meter, bredd 51/2 m., höjd på knut 21/2 m., till takåsen 4,1 m. 13
i väster ock 4,2 ni. i öster.
Södra stugan, med samma bredd, var något längre, omkr.
14 m. Vid dess västra ända var en bod tillbyggd, med mindre
bredd.
Kartan nr 3.
Idén för åkerdelningen var den, att i varje stycke av ensartad beskaffenhet skulle var bonde ha sin lika del. När alltså
jorden på ett gärde var av olika beskaffenhet, lera, sand, mylla
med fasta stenar, sank mark o. s. v., delades gärdet i så många
skift, som det var olika jordmån. Dessa skift delades åter, så
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att var ock en fick sin teg däri. Nu kunde markens figur eller
andra omständigheter förorsaka, att tegarna blevo olika stora:
några blevo långa, andra korta eller ock breda eller smala.
Den som erhöll en liten teg, måste då ha 1 å 2 småtegar till,
för att få tillfyllest. Emellertid kunde även skiftena vara så
små, att de ej räckte till att dela åt så många, som bönderna
voro. Då kunde man dela så, att några få fingo tegar i det
lilla skiftet, de andra i ett större, någorlunda likartat eller i ett
par andra mindre skift. Sålunda blev antalet tegar, som bönderna hade i ett gärde, ganska olika; men andelen i var jordmån i gärdet skulle vara lika. Även alla nyodlingar, jämväl
lyckor i backarna, delades på detta sätt. (Schjöler.)
Skiftena voro i Sörgärdet:
5. Eldbärget,
1. Tranbärgsskiftet,
6. Vrånghålorna eller Lång2. Backaskiftet,
skiftet,
3. Sånnorna,
7. Intäpporna;
4. Kärrskiftet,
i Mellgärdet:
10. Långskiftet,
8. Sånnorna,
11. Intäpporna;
9. Lerskiftet,
i Nolgärdet:
17. Intäpporna,
12. Långskiftet,
18. Lindorna,
13. »Olträna»,
19. Sånnorna,
14. »Grönsla»,
20. Backaskiftet,
15. »Gärshåve»,
21. Stockskiftet.
16. Långängarna,
Nygärdet, norr om landsvägen, odlat som det synes i slutet
av 1700- ock början av 1800-talet, delades i 3 skiften: Kärråkrar (i söder), Leråkrar, Sånnor (i norr). Norr om detta gärde
låg Humlekärrslyckan.
Betesmarkerna vid sidan av dessa odlingar hade särskilda
namn, såsom Hästafallet, Kohagen, Humlekärrsängen. För
övrigt funnos å hela ägoområdet en massa &in på backar,
lyckor o. s. v.
De s. k. Intäpporna utmed bäcken (den smala figuren i
öster på kartan nr 3) voro äng, som sedermera odlades (1854-56).
De utgjorde sedan särskilda skift å de 3 äldre gärdena.
1869 började de s. k. Ängarna odlas; dessa, som ligga en
kvarts mil i norr, vid Vänern, utgöra nu största delen av åkern.
,
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Genom cirkulationsbruk delades den gamla jorden i 6 gärden:
Sörgärdet 1, Mellgärdet 2, Nolgärdet 2, Nygärdet 1.
Gränserna mellan de tre äldre gärdena (som å kartan anges
genom olika färg) voro desamma år 1701. Skiftenas gränser
framgå i allmänhet av kartan. De allra flästa tegarna lågo i
öster ock väster, beroende på markens lutning. Å Nolgärdet var
tegningen ganska oregelbunden. Flera tegar hade krokiga gränslinjer, så att deras figur blev ganska egen; det oaktat kunde
bönderna alltjämt bibehålla figuren, sådan den en gång blivit.
På detta gärde bytte bönderna allt som oftast tegar.
I södra gärdet är en hög kulle med gravplatser, Eldbärget,
där man av gammalt brukat tända bål påskafton, Valborgsmässe
ock Peregrini dag (d. 16 maj). Eldningen den sistnämnda dagen
var något för Fåleberg speciellt utmärkande. Man brukade
släppa vall dagarna efter. Genom elden ville man skrämma
bort vargar ock andra odjur, även sjukdomar, olycksfall ock
onda makter. Det var alltså ett offer vid vårens början för ett
gott år, eller närmast för kreaturens välgång. (Schjöler.)
Vid själva Fåleberg äro 4 gravfält med stensättningar,
av vilka tre ligga söder om byn, en norr därom (S å kartan
nr 3). Gärdet väster om vägen är ett gravfält, i söder med
stenrös, delvis omfattade med stora stenar. De övriga ha många
helt låga, knappt synliga gravkullar samt flera stensättningar
ock enstaka bautastenar. Det norra gravfältet, mycket skadat,
har åtminstone fyra stensättningar; det mellersta har bl. a. tre
stora stenhällar på kant intill varandra; det södra, som tycks
ha haft stora stensättningar, är raserat.

Fåleberg 1571.

Genom det taxeringsregister, som år 1571 upprättades för
Hassle socken (i likhet med alla övriga i vårt land) i ock för
»tiondepänningen» till igänlösande av Alvsborgs slott, får man
närmare kännedom om Fålebergsgårdarna vid denna tid ock
även om böndernas förmögenhetsförhållanden. Där upptas:
Joren Lariszons goos påå Forsuick
Sigge Harilson i folleberg
Sehatta goos
Lois pson i folleberg
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Olaff Stackes goos
Tyrris Larisson i folleberg
Eliff Andson på siiia goos
Fru annas goos påå Hellekys
Jon Jonsson i folleberg
Krone goos
Anbiöru Suensson i folleberg
Fru byrgittas goos påå peningaby
Anders benctson i folleberg.
Den förmögnaste av dessa bönder var frälsebonden Sigge
Haraldsson, som ägde 20 mark pänningar, 45 lod silver, 12 pund
koppar samt följande kreatursbesättning: 1 par »gilla» oxar, 6 st.
»kiöör», 5 st. 3 års nöt, 6 st. 2 års nöt, 2 st. 1 års nöt, 8 st. får,
6 st. svin, 1 häst (värderad till 10 mark), 1 »stood» (10 mark).
De övrigas ställning var följande: pänningar 5-10 mark
(skattebonden Lars Persson ägde inga), silver 21/2-131/2 lod
(Lars Persson likaledes utan), koppar 1/2-91/2 pund, kor 2-5
st., ungnöt 2-9 st., oxar vanl. 1 par, får 3-9 st., svin 2-6 st.,
häst 1. »skiyt» vanl. 1. En bonde hade även getter. Det hela anger
en för den tiden väl medelmåttig bärgning.

Gårds- ock åkernamnen.
Fåleberg, feber? (= höjden där hästar beta) skrives på
1300-talet Folabergh 1. FolEebergh (Falabergh 1397 har väl
ingenting att betyda); från 1500-talet omväxlar skrivning med
o ock å (Fölebergh 1581, Fallabergh 1630), efter 1600-talet
finns blott å.
Stockestugan st&Isstetva
Mellgärdet mceDat
Backgården bgein
Nolgärdet nOyat
Bredegården brkan
Nygärdet ngiat
Hulegården heikan
Humlekärrslyckan hunaka,9Sörgården sårgan
loka
Larsgården logg.n
Hästafallet hestafabt
Skattegården skettagetn
Kohagen koliggan
Nedre Bossgården nedra bågem, Humlekärrsängen hunarapjceya
Övre Bossgården gvra bögetn, Tranbärgsskiftet trgnbcedeftat
Sörgärdet sgrjat
Backaskiftet bakajeftat
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Sånnor(na) satar(a)1
Kärrskiftet ,ageftat
Eldhärget elbceriat
Vrånghålorna vregh4bra
Långskiftet ladeftat 2
Intäppor(na) itdepar(a)3
Lerskiftet lenieftat 4
»Olträna» ~ena

»Grönsla» gronsN 5
»Gärshåve» je,shava 6
Långängarna /etecegara
Lindorna llnara7
Stockskiftet stakieftat 8
Kärråkrar §ahakra 9
Leråkrar lerakra
Ängarna na.

Kartan nr 1 är byplanen å 1797 års karta, som finnes å
Fåleberg (reproduktion efter en kopia). Några onöjaktigheter
i fråga om byggnaderna finnas å originalkartan; vilka de äro,
framgår av s. 28. Å här föreliggande karta ha rättelser gjorts
beträffande boningshusen, varjämte ett par lador blivit tillsatta
(efter anvisning av Schjöler).
Boningshusen anges å planen genom fyrkant med längdstreck uti. De längre fyrkanterna i övrigt äro ladugårdar ock
stallar, de mindre bodar ock småhus. — Grönt anger kalvhagar,
gult humlegårdar, blått kålgårdar. Tomtplanerna äro ofärgade.
Kartan nr 2 är byplatsen (jämte närmast liggande tegar av
mellersta o4 norra gärdet) å 1701 års karta, förvarad å Generallantmäterikontoret i Stockholm (reproduktion efter fotografi).
Kartan nr 3 är huvuddelen av 1797 års karta, omfattande
Fålebergs 3 äldre gärden (kopia i förminskad skala efter originalkartan å Fåleberg). Flere förtydliganden ock rättelser ha emellertid gjorts, efter anvisning av Schjöler, till överensstämmelse
med de senast rådande förhållandena i fråga om åkerfördelningen.
Tegarnas fördelning på gårdarna' har korrigerats, skiftena ha
blivit angivna genom siffror. — Beteckningen för gravfält ock
stensättningar (s) är nu tillsatt.
Kartan nr 4 är södra gärdet å 1701 års karta (öster om
vägen även några tegar av mellersta gärdet).

Även sing. sekna.
'Även kielefta, där plur. ‘,6e.zfta
Även sing. oltcepa.
5 ) = det gröna stycket.
7 ) = gräsvall, hårdvall.
9) akra = jeft.

= tegarna.
4) Även lerjefta.
6) = gärdeshuvud.
8) Även stalgefta.
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A a—Bachgånien,
B b --Sefrobvien,
C c -Skattegården ock Stodtestugayb
D .5 --A?dreBossgtbrIen,
e -öfre Bossge7~1,
F f-Bredgårckn,
Gg =Hulgånien,
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1888:

31 h. VIII. 1.
3.
32 h.{
y'. 5.
VI. 6.
33 h.{
VI.
VII . 1.
34 h'{VII. 5.

Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM.
Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0, NORDLINDER.
Folketymologier, af A. NOREEN.
Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
Smärre meddelanden, s. 101-220.
Lefnadsteckningar, s. 3-40.
Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.

1889:

35 h. VI. 7.
36 h. VII. 8.
37 h. IX. 1.
X. 1.
X. 3.
38 IL X. 4.
X. 5.

Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
Småplock, af J. NORDLANDER.
Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
Växlingen 1 : ö i forngutniskan, af A. KOCK.
Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN.

1890:

39 h. X.
2.
/VII. 6.
40 h. VII. 9.
VII. 11.

Åsboinålets ljudlära, af G. BILLING.
Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON.
Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.

1891:

{V. 6.
41 11.
V. 7.
42 h. VIII. 2.
(XII. 1.
43
2.
IXII. 7.

Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE.
Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM.
Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS.
II-omljudet i fornsvenskan, av A. Kom.

1892:

vm 1.
44 h. VII. 7.
VII. 10.
45 h. X. 6.
46 h. XII. 3.

Lefnadsteckningar, s. 41-57 med tit.
Visor oc,k melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD.
Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml.
Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86.
Kökarsinålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN.

1893:

47 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 197-308.
{XII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
48 h'
6. Al undamålets formlära, av G. BERGMAN.
2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
49 h" XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran om u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.

1894:

1.
7.
XIII. 8.
51 h.
XIII. 9.
XIII. 10.
(XIII. 11.
Bih. II. 3.
52 h
'{Bill.. IL 4.

Lidmål, av K. H. WALTMA N.
Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS Busex.
Om några svenska ord, av AXEL -KOCK.
De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LIFFLER
Kardegille. Av EVA WIGSTRÖM.
Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
Barbro Banås visbok.
Per Brahes visbok.

1895: 53 h. Bih. I. 3.

Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER.
Om folksagorna, av A. AHLSTRöM.
54 11'1XL 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXKN, S. 5-100.
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON,
s. 5-132 ock 1-34.
XI. 1.

1896,: 56 li. X. 6.

Personnamn fr. medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 87-166.
(XI. 2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
IXI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
IXI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
57 'nix'. 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
XI. 8. Studier i svensk grammatik, av A. KOCK.
1XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, AV A. SMEDBERG.
X. 10. Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER.

1897:

{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXAN, s. 101-278.

58 h. XI, 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM.

59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av E. WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER.
1898: 61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. W1GSTRÖM, s. 5-84.
XV. 5. Hist. bidrag till svensk formlära, av A. KOCK.
62 h. 1XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu. Av E. HELLQUIST.
XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd, av A. E.
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN.
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE RHEEN.

1899: 65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 85-212.
(XV. 1. Norska • stev, saml. av R. STEFFEN.
66 h.), XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. NORDLANDER.
1XV. 8. Svenska etymologier, av A. KOCK.
6\7 h. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN.

1900: 68 h. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURMAN.
69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309-372.
{XVIII. 3. Skuttunge- ock Björklingemål, av E. Gan,.
70 h.
XVIII. 8. Skolpojks- ock studentslang, av R. BERG.
71 h. Bih. III. 1. K. Bibliotekets visbok i 16:o.

1901: 72 h. XVII. 3. J. Tornxi Berättelse om Lapmarckerna.
h. j XVIII. 6. Sk uttungem ålets ljudlära, av E. GRIP.
9. Levnadsbeskrivning av G. ANDERSSON.
2. Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av E. MODIN,
S. 1-128.
XIX. 3. Från Härjedalen, av S. ÖBERG.
74 .h.
XIX. 4. När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast?
Av R. NORRBY.
XIX. 5. Fåleberg. Av S. LAMPA.
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