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Årgångarna 1882-87, 1889-1900 (tillhör. bd II-XVII1
samt Bih. 1-II) fhs hos utgifvaren eller i bokhandeln hvar
för sig till samma pris som löpande årgång. När minst tio ärg.
tagas samtidigt hos utgifvaren, lemnas de till halfva priset.

1881:

[4 h.]
[5 h.]

1882:

6. Om sil ock sel i norrl. ortnamn, af J. NORDLANDER.
[10 h.] II. 7. Sagor från Emådalen uppt. af EMIL SVENSEN.
II. 8. Gåtor ock spörsmål, af G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS.
[11 h.] IV. 2. Dalmålet af ADOLF NOREEN, II. Ordlista.
112 h.] Bih. I. 1. En lustigh comoedia om kon. Gustaf I af A. PRYTZ.

1883:

Im lo. Folktoner från Jämtland, af K. BonLIN.
[13 h'} 111. 12 . Om sv. ii/ ock om fornsv. /-ljud, af A. KocK.
Upplysningar Om VätÖMMet, af A. SCHAGERSTRÖM.
[14 h.] III. 4. Smärre meddelanden, s. 39-167.

1884:

15 h. V. 1. Sagor ock äfventyr uppt. i Skåne af EVA WIGSTRÖM.
16 h. Bih. IL 1. Harald Oluilsons visbok.
9. Från södra Sverge, stycken på folkmål.
17 h. II. 11. Anteckningar om tvänne dalvisor af G. ENESTRÖM.
18 h. V. 3. Fäbodväsendet i Ångermanland af J. NORDLANDER.
19 h. II. 3. Runömålet, af H. VENDELL, s. 1-64.

1885,

20 h. II. 1. De svenska landsmålsföreningarna 1872-1881.
21h. V.4. Spring, min snälla ren! Af R. BERGSTRÖM.
IV. 2. Sagor, sägner o. visor, af R. BERGSTRÖM 0. J. NORDLANDER.
22h. )V.6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 1-96.
Laumålets kvantitet ock aksent, af M. KLINTBERG.
23h. {vi.
Smärre meddelanden, s. 1-100.

Folktro, seder ock bruk i Möre, af M. JoNssoN.
Tillägg till Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet
MAGNUSSON.
[6 h.] III. 1. Om dialektstudier, af J. A. LUNDELL.
17 h.] IV. 1. Dalmålet af ADOLF NOBEEN, I. Inledning.
[8 h.] III. 2. Sagor, sägner, legender, äfventyr s. 1-48.
[9 h.] II.
Smärre meddelanden, s. 1-38.
II. 5.
II. 2.

1886: 24 h. Bih. I. 2. Sumlen, af J. BUREUS.
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrim, af J. NORDLANDER. Text.
26 h. II. 3. Runömålet, af H. VENDELL, s. 65-154.

1887: 27 h.{VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. MODIN.
VII. 3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. KOCK.
VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. astru.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDL5'N.
30 h. Bih. IL 2. Bröms Gyllenmärs' visbok.
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Sjöns ovanligt höga läge är härmed antytt. Ordstävet må
också beaktas såsom ett redan i forna tider uttalat vittnesbörd
om ortens naturliga samhörighet med Sverge.
Arme> är i 1564 års skatteregister upptaget med åboarna:
oloff svensson
Erk olsson
jonn drengh
nils ibid.
oloff drengh.
jon kompannl
Nuvarande gårdar:
Nr 1-2: Jonas-Ref (Rolfssons).
Nr 3-4: Swän-Jäns'.
Nr 5-6: Mångs.
Ut i hoin. Ordet hålla, som förekommer i flera härjedalska gårdsnamn, betecknar bärgsluttning.
Lyettja.
Pär-Avers' (Everts).
Pär-Ers'.
01-Ers'.

Sunnanå (synia Ila) har namnet av sitt läge på södra
stranden av Härjån.
Denna by var fordom den mäst betydande i socknen, vad
hemmantalet beträffar. 1564 års skatteregister upptager härstädes (i Synnanåånn) 14 skattebönder, nämligen:
per olsonn
jon råggiessonn
Anders skrub
måns biörssonn
jon på backa
halual olssonn
oloff Smjdh
jöns olssonn
mattz persson
oloff gunmunsson
Erland
persson
Råggie sijmansson
jonte
persson.
oloff skomakare.
Nuvarande gårdar:
Nr 1: Hem i gan, eller Pänningbaeken. Detta sist nämnda
namn skall egentligen varit Pär-Nils'-backen, vilket sedermera av någon anledning förvrängts till Pänningbacken.
1) Kompanjon, här »köpman».
Sv. lanclam. XIX. 2.

9
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En lika mycket för sin yrkesskicklighet som för sin förmenta hemliga klokskap bekant smed Anders Andersson, »Storsmeddn» kallad, om vilken redan en hel krets av sägner utbildat sig, bodde här; d. på 1870-talet. Gården skall vara den
älsta i byn.
Trollbärget, fordom Härhultbärget.
Det förra namnet säges härleda sig därav, att det är svårt
(trollslit) att köra uppför bärget till den högt belägna gården;
det senare av orden hära (gräsarten) ock hult. Gården bebyggdes 1855.
Ett ödeboställe här kallas Nötbjönns-backen, varest den
förut omtalade Nötbjörn berättas hava byggt ock bott.
Jo-Ers'.
En åbo på denna gård, Lapphög-Ola, dödade något av åren
1820-25 den sista bäver man vet omtala i Lillhärdals socken.
Denna hade länge iakttagits ensam uppehålla sig vid Åsvasslan, ett litet biflöde till Härjån. Där utgillrades ett s. k.
självskott, varigenom bävern bragtes om livet, ehuru han efter
skottet drog sig ned i ett djupt hål ock ej återfanns.
Nr 4-5: Pär-OS.
Nr 6-7: Mångs.
18: Svän-Anders'
Nr 8-9: Sör i högen
9: Skräddars.
Nr 10-11: Kettels — en av de älsta gårdarna.
Nr 12: Ok-Jäns'.
I täkten till denna gärd ligger en större sten, som säges
hava blivit kastad mot kyrkan för att ta ner klockan, men
ej nådde längre än hit. Det var Hamre-gubben, boende vid
Hamre (ett ställe omkr. 6 km. från kyrkan uppe vid Härjån),
som icke tålde höra kyrkklockan ock på detta sätt försökte
tysta den.
Nr 13-14: Ryda (röjningen). Nr 13, nu obebyggt, hör till nr 3.
Mågbacken. En åbo här var väl den Jon på backa,
som omtalas 1564. Gården är en utflyttning från
Mågas, vilket namn härleder sig från ordet måg på
grund av någon släktförbindelse i förra tider. 1724 omtalas
härstädes en åbo Olof Halfwarsson Mågh.
Nr 17-18: Anders'.
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En åbo här i forna tider, Ola vid namn, var ute i krig
(se under nr 4 Byvallen, s. 44). När han kom hem, stod mor
hans ock kokade välling, ock hänne bad han att få låna hus.
»Nääj, de kunde inte husera en slikn en härre», mente hon tro.
Men systern, som i den krutstänkte främlingen kände igän sin
bror (de sköto med fiintlåsbössor den tiden, ock då fingo de lätt
krut i synen), nämnde honom vid namn, ock nu vart det ej
svårt att få låna hus. Gården återfick Ola av en yngre bror,
som under tiden haft den. På väggarna i »storstuggu» lät han
måla upp sin bild till häst. N. M. MANDELGREN skall hava avtecknat den på sin forskningsfärd genom bygden 1869. I gården, vilken ännu är i släktens ägo, förvaras krigarens väldiga
värja.
Nr 19-20: Halvars.
Nr 21L-22: På äggen, 21: Blocker-äggen. En klockare har
»Sör-Eggen» 1702.
innehaft gården.
Nr 23: Sandnäset.
22: Bång-äggen.

Hanabo är ett torp under Sunnanå. Dess förste åbo var
en underlig karl. Han var från gården Drängs ock fick namnet
Hene-Hans d. v. s. »Hane-Hans», av vilken anledning är icke så
noga känt. Om honom gå många sägner.
Med sin hustru kom han ej sams, utan skilde sig från
hänne ock gav sig ut från bygden, levande ensam i skogen
med sina »kröttör». Länge strövade han kring i de gräsrika
fjällmarkerna uppe vid Lillhädän, där boskapen, som »bar namn
av drottningar ock store män», följde honom som hundar. Om
vintern inrymdes de 6-8 korna i en liten skjullik byggnad
utan gavlar ock fönster. Mäst uppehöll han sig vid en plats
kallad Faksbrynjen (av faks hästman — så är platsen nämnd
för den höga, »fiuriga» mossa, som växer kring källdragen där).
Utom de kvinnliga sysslor, kreaturens vård medförde, hade han
även kvinnlig slöjd för sig, där han drev i ensamhet i skogen.
Bl. a. var han en mästare att »velke hosseband» (virka strumpeband), dem han avyttrade till folk ifrån bygden. På gamla
dagar nödgades han gå åter till denna ock byggde då för sig
vid Hanabo.
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UkSjiiII skrives i husförhörsböckerna 1768-1826 Ulfsjöarne. Byn, som ursprungligen tillhört denna socken, hör numera i kommunalt hänseende till Mora s:n i Dalarne i följd av en
resolution av den 13 aug. 1675. I kyrkligt avseende lyder den till
Lillhärdal. I inledningen till denna socken är redan anfört vad
sägnen har att förtälja om namnet ock den tidpunkt, då byn
skall hava erhållit sin förste bebyggare.
Vägen över skogen till Ulvsjö torp, länge kallad »Kungsstigen», efter det att konung Karl XI ridit där fram, skulle enligt
påbud från 1718 omläggas till god ridväg för konungens post.
Svegs socknemän ådömdes att efter röktalet deltaga med Lillhärdalsmännen i byggandet; men skulle de senare ensamme
bygga den, »så långt deras skattemil ock nyttningar räcka».
Gårdar:
Öst i Pärs — två gårdar.
På vallen — tre gårdar.

Åsen var, såsom det synes, gård under Östansjö 1564, ty
i tionderegistret från det året nämnes såsom åbo i denna by merit
på ås. 1570 upptages As såsom by.
Byn har sitt namn av det höga läget på en ås mitt emot
Östansjö, v. om sjön.
En sägen är, att man här på det s. k. Asnäset ämnat bygga
kyrka, efter det att Graven övergivits (se sägnerna om kyrkan),
men att bygget gjorts om intet av hemliga makter, varpå man flyttade åter till den nuvarande kyrkbyn. Någon tillförlitlig grund
för denna sägen har dock icke kunnat uppspåras.
Byns älsta tomt är Tällåsen 1/2 mil från nuvarande byn
ock nu abovall; namnet av Une f. tall.
Gårdar:
Nr 1: Väst å heden.
Nr 2-3: Opp på heden.
Nr 4-5: Heja (på hein d. v. s. »hållan»).
Nr 6: Ut i ga%.
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Östansjö (öda fön) har sitt namn av läget öster om Orrmosjön. Byn anses jämnåldrig med Orrmo. Hemmansåboar i
östansiö 1564 voro :
oloff gunbiörsson
morten knutzon
merit på ås.
oloff persson
Nuvarande gårdar:
Nr 1-2: Jo-Ers'.
Nr 3-4: Väst å heden.
Nr 5-6: Havtor (Havtors
No k i ga?ra.
Swän-Of.
Opp i gaka.
Tjettels (Kjells).
Pär-Må!!.
Halvar-Mån'.
Mattes'.
Ref (Rolfs).
MåStes (Mårtens).
Dusas.
Från en »wall Nättjärnsbärget, hörande till denna gård,
bortkom i början av förra århundradet en 20-årig flicka, Dus-Kari.
Oaktat ivrig skallgång kunde hon ej återfinnas förr, än hån av
en händelse upptäcktes av slåtterfolk uppkrupen på en grov
kvist högt uppe i en slät tall. Kilar slogos in såsom trappsteg i
tallen, ock man lyckades nedföra hänne, men hon befanns vara
i saknad av talförmågan ock ej mer vid sina sinnen.
Såsom vanligt i slika fall antogs det, att hon blivit föremål för »trolldom». Detta skulle hava skett, när hon föregående
vinter varit »hälsingpige» d. v. s. gången till Hälsingland på arbetsförtjänst, såsom den tiden allmänt brukades. Hon hade då »förgjort sig» på en lapp, vilken nu utkrävt hämd på hänne. DusKani levde många är efter tilldragelsen, ock tallen har först
nyligen fallit för timmersågen.
I Lillhärdals kyrkoböcker för åren 1768-1826 är upptaget
det finska nybygget Fogelsjön (nu Fågelsjö, tillhörande Los s:n),
vars invånare åtnjöt° själavård av prästerskapet i Svegs pasto-
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rat (Se härom under Sveg). Redan tidigare synas finnarna emellertid hava haft förbindelser hitåt, vilket framgår av Lillhärdals
kyrkoräkning för år 1695, däri förekommer en post: »Tijonde af
Finnrog 17 öre».
Någon gång om året besöktes Fogelsjön av präst från Lillhärdal eller Sveg. Där var då stor hälg, ock på borden, vilka
trakten rikligt försedde med fisk ock vilt, fick icke saknas »den
svenska näktarn», varav finnarna ingalunda voro några föraktare.
Vid ett sådant tillfälle säges därföre prästen (Forsslöf d. ä.)
hava börjat sin predikan med orden: »här är ett gott land, men
ett ont vatten».
Tröga voro de att avlemna sin tionde. En gång då prästen
besökte en finnstuga, höll gumman just på med att prässa den
nyystade osten i karet. »Jaså du håller på att göra tiondeosten nu», mente han tro. »Ja», svarade hon, »så går det till
att göra prästosten», ock därmed snodde hon sig med en onämnbar kroppsdel ett tag runt i karet. Att hon därmed vann sin
avsikt ock betog löntagaren lusten till tiondeost från finnskogarna,
säger sig självt.

Hede socken.
Denna, den andra av Härjedalens älsta moderförsamlingar,
nämnes uttryckligen som egen socken år 1403, samtidigt med
Sveg. Säkerligen nedsatte sig inom dess forna område nybyggare ungefär vid samma tid, som de nedre socknarna Lillhärdal
ock Sveg fingo sin första befolkning.
I de närmare mot Norge belägna fjälldalarna, Ljung-, Ljusneock Mittå-dalen m. fl. platser, är nämligen till finnandes ett betydande antal fornlemningar, ödesbölen med spår av en tidig
odling, ävensom ättehögar, här fordom kallade »gods»- eller »hedningshögar», vilka i likhet med i dem funna fornsaker omisskännligt giva vid handen, att dessa trakter blivit befolkade redan
under heden tid. Dessa fornlemningars betydande antal ävensom
de fynd av silversmycken ni. fl. värdeföremål, som i förra tider
i dem skola gjorts, låta förmoda, att den kolonisation, som skett
i denna näjd, ingalunda varit obetydlig ävensom att de människor, från vilka dessa fornlemningar förskriva sig, ägt eller
berett sig ett visst välstånd.
Nu gives det också skriftliga minnesmärken från den historiska tidens början, ägnade att sprida ljus över denna kolonisation. Genom uppgifter hos det ,gamla Norges hävdatecknare
SNORRE STURLESON1 vet man, att utflyttningar vid skilda tider
ägt rum från detta rikes landsdelar Tröndelagen ock Nömdalen
ra. fl. orter, varav en del gått till landet öster om Kölen. Snorres ord härom äro dessa:
»Det var en man som het Kettil jämte, en son av Anund
jarl på Sparabo i Trondhem. Han flydde undan konung Östen
1) Se Konungasagor af SNORRE STURLESON öfvers. af H. Hildebrand, Sthm 1887, s. 367. Jfr Håkan godes saga kap. 14, s. 87.
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illråda öster om Kölen, varest han rödde marken ock odlade
landet, som nu kallas Jämtaland. Dit österut flydde många för
samme ofrid, ty konung Östen tog skatt av tronderne ock satte
över dem till konung sin hund, som hette Sör. Kettils sonson
var Tore hälsing, efter vilken Hälsingaland tick sitt namn; där
odlade han.
Men när Harald hårfager rödde rike åt sig, flydde även för
honom många människor ur landet, tronder ock Nömdalsbor,
ock man odlade även öster om Jämtaland. Någre foro ända till
Hälsingaland ock voro lydskylde under sveakonungen.»
Det är sålunda icke osannolikt, att under båda dessa konungars tid flyktingar västanfjälls ifrån nedsatt sig i de förut
nämnda fjälldalarna. I förra fallet skulle detta skett redan i
början av 8:e århundradet, då (enligt MuNcH) Östen den onde
eller illråda antages hava regerat såsom konung i Oplandene.
Att i SNORRES berättelse utflyttningar särskilt till Flädedalen
icke nämnas, utgör på intet sätt bevis för att sådana ej skett,
enär, såsom även av senare tilldragelser kan visas, detta landskap
ofta avses, när blott Jämtland, såsom den mera betydande 'orten
östanfjälls, nämnes. Så t. ex. nämnes ännu i den år 1613 avslutade fredstraktaten mellan Sverge ock Norge icke Härjedalen särskilt, utan inbegripes under Jämtland.,
Sannolikast är emellertid, att bosättning i de sydligare, mera
otillgängliga fjälltrakterna icke ägde rum förr än senare under
Harald hårfagres tid, sålunda mot slutet av samma århundrade.
Den utvandring, som då skedde, var av större omfattning,
i det många odalmän lemnade Norge dels såsom fördrivna från
gård ock grund av den enväldige konungen, vilken förklarade
all landets jord såsom sin egendom, dels självmant sökande sig
nya hemvist hällre än att som lydfolk underkasta sig konungens hårda regemente. Vid denna tid blev också Island befolkat av landsflyktiga norrmän. En del föredrog dock att söka
'sig till de närmare belägna, obebyggda markerna öster om
fjällryggen, varest skog ock sjö ock de många naturliga ängena
vid älvstränderna gåvo utsikt på en tillräcklig bärgning i fred
ock ro. Tydligt är ock, att dessa förut besutne nybyggare voro
i tillfälle att föra med sig så mycken egendom, att bosättningen
Unus Härj. (övers.) s. 40.
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i de öde ock ensliga dalarna kunde ske utan större svårigheter.
I Håkan den godes saga nämnes också uttryckligen om de utflyttande, att de »hade sitt bohag med sig». Detta stämmer väl
med vad ovan anförts om den relativa välmåga, som i nybyggena synes hava rått ock om vilken gravhögar, odling ock sägner (se Ljungdalen) tydligen bära vittnesbörd.
Denna första odling i det övre Härjedalen torde emellertid
till stor del hava ödelagts genom digerdöden, varom längre
fram skall talas.
Forskare' antaga, att den senare av de nämnda utvandringarna till dessa trakter gått fram efter Ljungans floddal, ock
att Rätans socken i Jämtland ock Haverö socken i Medelpad
därvid fått sina första bebyggare. Därifrån skulle nybyggare
trängt fram efter Hoälven in i Hälsingland, vars västligaste
socknar Hogdal, Färila ock Ljusdal således även erhållit sina
första inbyggare från Norge. I vad mån detta antagande äger
sannolikhet för sig, skall visas under Flogdal.
Vad som emellertid med visshet kan antagas är, att den
gamla Hedebygden »ovan skogen» (CEfre dalen 1273) då, om
icke tidigare under samma århundrade, befolkats av norrmän.
Vad åter angår den nedre Hedebygden: Långå, Hede, Viken
ock möjligen Vemdalen (som dock kan vara befolkad vid förut
nämnda norska inflyttning), så synes troligare, att denna blivit
bebyggd senare genom utflyttningar från östligare nybyggen.
De skäl, på vilka vi stödja denna åsikt, äro flera. För sambandet mellan den östligare eller nedre Hedebygdens bebyggande ock de nedre Flärjedalssocknarnas talar först det vittnesbörd, som vid alltinget i Sveg 1273 avlades av Tordr i Trosavik (i nuvarande Hedeviken) ock tolv »ellimenn» med honom,
att »Herjardal» blivit i förstone bebyggd av Härjulfr, som med
sveakonungen Anunds fränka Helga flyktat till ödemarkerna
söder om Jämtland mellan Sverge ock Norge ock slagit sig
ned vid ett ställe benämnt Sliaroavellir. Skulle Tordr, som
levde omkring 400 år efter denna tilldragelse ock så noggrant
kände bygdens öden, att han kunde uppräkna 15 släktled från
nämnde Flärjulfr, hava vetat av något annat ursprung för den
bygd, varifrån han själv var, skulle han säkerligen givit besked
1)

Bl. a. Widmark Helsingland I, s. 46.
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därom. Det synes fastmer tydligt, att han med sitt vittnesmål
ville angiva, varifrån han visste sig ock rörfäderna härstamma.
I det släktregister, som Tordr uppgav, återfinnas dessutom
några namn, vilka sägnen tillägger Hedebygdens älsta bebyggare. Sådana äro Thoralde, vilket ingår i ortnamnet Toraldeluth,1 ock Hafthor, efter vilken det urgamla Havtorsänget
vid Ljusnan 5 km. nedom Hede kyrka ävensom fjällhöjden
Havtorsstöten kunna hava blivit uppkallade. Anmärkningsvärt är för övrigt, att dessa namn tillhörde män i de sista av
de uti nämnda register uppräknade släktleden, något som gör
det ännu troligare, att de burits av nybyggare på Hede område,
dit utflyttningar väl skedde, först sedan östligare trakter blivit
så pass befolkade, att uppsökandet av nya boplatser började
bliva av nöden. Ock att man då vände sig västerut, är så
mycket naturligare, som östligare trakter mot Hälsingland med
all sannolikhet redan voro upptagna ock det för övrigt är en
känd företeelse, att odlingen hällre följer en dalgång uppföre
än i motsatt riktning.
Slutligen må beaktas det förhållandet, att i den östligare
Hedebygden icke anträffats några fornlemningar, ättehögar eller
andra minnen av den art, som i den västligare iakttagits. Detta
synes vittna om att dessa bygder befolkats på skilda tider ock
den förra så sent, att gravhögar ej längre uppkastades över de
döda, sålunda sedan kristna seder ok bruk börjat göra sig gällande. Den enda plats, vars namn pekar på förkristna bebyggare, är Hedningsbrunnen på Hede bys område. Men denna
kan hava blivit så benämnd av någon enskild anledwing.
Med dessa skäl för ögonen ock med kännedom om den påtagliga överensstämmelse i vanor ock språk, som råder mellan
de mellersta Härjedalssocknarnas ock Hede nedre bygds befolkning, är man berättigad att antaga, det denna leder sitt ursprung
huvudsakligen från samma håll.

I äldre tid har också Hede i kyrkligt avseende såsom annex
hört samman med Sveg. Denna förbindelse skall ha ägt rum
Omnämnt i ett pärmebrev av 1461 i Vemdalens kyrka. Se
härom under Ljungdalen ock Ransjö (s. 95).

XIX. 2

HEDE SOCKEN.

139

åtminstone under 1400- ock 1500-talen, måhända ock tidigare.1
Först emot slutet av 1500-talet omtalas egen pastor i Hede, en
dansk vid namn Petrus Andre5e. 2
Ortens första kyrka säges varit ett litet träkapell, som stått
å norra sidan om Ljusnan på den s. k. Prästvallen, i senare
tid kallad Utvanen ock numera ett torpställe. Traditionens
sannfärdighet bekräftas därav, att vid odling människoben anträffats på platsen, varjämte även gravformiga gropar, täckta
med s. k. »kornpesten», funnits därstädes.
Sedermera blev en kyrka av sten uppförd på södra sidan
om älven. Förmodligen är det om denna som det i ett visitationsprotokoll från Hede av år 1758 är antecknat: »Hede moderkyrka är i fordna fientliga tider avbränd.»3 Denna kyrkans
ödeläggelse kan icke hava tilldragit sig vid något annat tillfälle än Baltzarfäjden, ehuru någon berättelse härom icke blivit
bevarad. Men det framgår av följande anteckning i »Kirckens
Bog aff Lille Herdaal», gjord 1613 av Jens Mickelssen: »Noch
fem rigsdaller ogh fiortenn p[enninger], huillcke penninger ieg
lembnate] eppter landsherrens beuillningh thill hede kierkes
byggningh.»
Sålunda uppfördes denna kyrka med understöd från andra
orter på grund av det armod, kriget haft med sig för sockneboarna. Huru illa åtgången socknen var av kriget, finner man
ock därav, att till dess kyrkoherde vid denna tid, härr Anders
(Olai), utgick från Jämtlands ock Härjedalens kyrkor (med undantag av »Hoffdals») ett lönetillskott av 2 eller 1 ort, alltefter
kyrkornas betydenhet.4 Förmodligen tillsköts detta på grund
av socknens oförmåga att skäligen avlöna sin pastor.
Ny kyrka — den nuvarande — byggdes år 1775 på samma
plats som den förut nämnda. En del av den gamla (ett hörn
av sakristian) ingår uti denna nya såsom dess sydöstra hörn.
Den undergick en betydande reparation år 1900.
sakristian finnes ett porträtt, målat i olja, av konung
Karl XI. Denne, »den kyrkligaste av Sverges regenter», vilken
Biberg Hernös. stifts herdaminne, »Hede».
Tuni krön. enligt Hfilphers.
Hernösands domkapitels arkiv.
Kardell Jemths fornm.-fören:s tidskr. I, s. 118.
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här övervar gudstjänsten under sin meromnämnda resa genom
landskapet, lät såsom ett minne av sitt besök överlemna porträttet
till kyrkan.
Beträffande socknens borgerliga utveckling må nämnas, att
den vid början av 1600-talet, men törhända ock redan under
1500-talet, utgjorde eget tingslag. »Heidis thingsted» omtalas uttryckligen år 1602, då härifrån det under »Orrgården» (s. 142)
nämnda köpebrevet utfärdades.

Socknens namn härleder sig med all tydlighet från det
is!. heiär sv. hed, »ubeboet, skovlos og jevn strxkning, szerlig
om lyngbegroede flader». I synnerhet i de nedre socknarna ock
av äldre folk uttalas namnet oftast Hea (opp på håa, hedarna).
Härmed överensstämmer ock den form, socknenamnet har i 1563
års skattelängd, där det skrives Heedheen. 1403 ock 1442
skrevs Hedhe, 1461 Hede, 1479 Heide, 1488 Hydhaa, 1590 Hede.
Byar äro: Hede, Hedeviken, Långå, Midskogen, Randsundet, Rånddalen, Rönningsåsen, Särvsjön.

Hede bys ålder ock namnets härledning framgå av den utredning, som lemnats i inledningen till Hede socken. I skatteregistret av år 1563 skrives byns namn Heedheen, såsom ovan
anförts. 8 skattebönder äro då här antecknade, nämligen:
jon gussormsson
Staffan Jonssonn
jon pålssonn
Jon Jonssonn
lasse bagge
suenn tolsson
jöns jonsson.
oloff jonssonn
Nuvarande gårdar:
Väständen (väst å ända), utgjorde fordom västra änden
av byn.
Västmon.
I5r 3: Västan bäck eller Synja bättjen, av läget utmed sydvästra sidan av en bäck.
Nr 4: Wrodas, av ägarens (Flodbergs) namn. Förr benämndes
denna gård Åsen.
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NI; 5: Utmon.
En bonde på denna gård, Samuel Andersson, var en gång
ute på en lika äventyrlig som minnesvärd jakt. Han träffade
en stor björnhanne, som han sårade. Björnen rusade på honom
ock bet hans bösspipa krokig. Men skytten förlorade ej besinningen. Med nävarna grep han fast i björnens öron, därvid
denne föll omkull på rygg. Nu släppte Samuel Andersson varsamt bestens ena öra för att taga efter kniven. Men då vred
björnen sig loss ock rusade bort från tummelplatsen. Samuel
ville dock ej gå miste om sitt byte. I en tall högg han med
den medhavda lilla jaktyxan en skåra ock rätade däri bösspipan
samt skyndade efter björnen, den han ock lyckades fälla. Detta
hände år 1685.
Västgården, förut benämnd Klämmes efter en åbo Klemet,
den ene av tre bröder, som på 1600-talet mellan sig delade
hemmanet nr 7. En sägen om gårdsnamnet ses här nedan
under nr 22.
Hemgården angives såsom en av Hede bys älsta gårdar.
Den är stamgården till föregående ock efterföljande.
Sörgården — namnet av gårdens läge i förhållande till
föregående; är nu vid laga skiftet (1894) utflyttad till Kvarnåsen.
Baggärden (Bagg-gå), säges i forna tider varit bebodd
av en norrman (bagge). Som ovan ses, var här i byn
1563 en bonde Lasse bagge, som torde hava bott på denna
gård.
Tols; namnet efter en ägare Tol under förra hälften av
1700-talet.
Tols, utflyttning från föregående.
Kallmora. Namnet är sannolikt kommet därav, att gården anlades i skog (mor) med ett frostlänt, kallt läge. Den
är nu flyttad ock heter Nyhem.
Buskan. Odlingen började i busk- eller skogbevuxen
mark.
Vallentins; uppkallad efter en ägare Vailentin i slutet
av 1600-talet.
Orrgården.
Gården utgjorde under senare hälften av 1600-talet ett hemman med föregående ock har troligen uppkallats efter någon inne-
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havare Orre, vilket namn bevisligen burits av en släkt i byn.
1602 skrives dess namn Orgarden i ett ännu i original på papper
förvarat köpebrev, enligt vilket Guttorm Joennssonn ock Joenn
Joennssonn av sin broder Oluff Joennssonn köpte tredjeparten i
gården för »fembthenn gode gammel daler».
Staffs (Staffans).
Detta hemman har i långliga tider gått i arv i en släkt,
i vilken far ock son omväxlande hetat Staffan ock Halvar. Nuvarande åbo är den säxtonde, sedan gården först bebyggdes.
Den är nu utflyttad till Östbacken.
Bonde på denna gård år 1561 ock därutöver var en man
vid namn Jon Granne. Han var silversmed ock lovade sina
tränne döttrar att göra dem var sitt brudbälte av silver, om de
voro villiga att jälpa honom i smedjan. Ett av dessa bälten
blev sedan uppsmitt till en brudkrona. Denna krona finnes
ännu i behåll ock bruk i Linsälls socken. Av »Tiwnde Regijsther» för år 1564 ses, att i Hede by vid denna tid funnos 3
bönder med namnet Jon, av vilka denne i så fall kunnat vara
en. Men sannolikare är, att Jon Granne levde under Baltzarfåjdens dagar. Detta framgår därav, att hans namn nämnes
i samband med längre fram anförda sägner, som otvivelaktigt
hänföra sig till denna tid.
Tråden (Trea). Gården, nu utflyttad, utgör i förening
med andra brukningsdelar hemmanet Jöns-Jöns-åsen. Skrevs
Throen 1602, Tråen 1724.
Flaraldsåsen.
Mårtens.
Pär-Bäcks-åsen; namnet av ägaren ock läget.
Jöns-åsen.
Bölte.
Enligt en sägen har gårdens namn föranletts därav, att den
som först såg sig om efter byggnadstomt, bär skall ha nedsatt
vad han bar med sig under yttrandet: »Här sätter jag ned min
börda» (böke). En som var med honom, slog sig ned på ilen
gård, som sedan kallades »Klämmes-gården», ock skall ha utlåtit
sig: »Här sätter jag ner klämmesen» (klövmesen), varav den
gården fick namn.
På Bölesgården var fordom en bonde, som hade två söner.
Dessa ville byta (dela) mellan sig gården, vilken sägs varit
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ganska liten. En lördag gick då gubben bort i marken ock
såg sig om efter röjningsland. När han kom igän, sade han
till sönerna: »Om ni kan rödja opp landet, jag sett ut, på säx
dar, ska ni få byta gården.» Han ville se, vad de dugde till.
På måndagsmorgonen skulle de i Väg till arbetet. Då sade
gubben: »Kanske ni har lite mat med er?» Ock så gick han
till härbärget efter en torr älgbog ock hängde den utanpå matsäcken deras ock sade så: »Änget skall heta Bogen», såsom det
ock fick heta.
Dessa ålderdomliga sägner liksom ock själva namnet tyda
på att denna gård är mycket gammal. Gårdsnamnet härleder
sig av fsv. böle boplats.
Ytterbölre är en utflyttning från föregående. Gårdens
namn skrives så redan 1724.
Jo-Pärs' har namn efter en ägare på 1700-talet; gården
har förut hetat Östmon.
Aspen. För lång tid tillbaka har gården innehafts av
en person vid namn Asp.
Nygården, utbrytning från föregående hemman, av vilket
kyrkoherden i Hede Johan Nording (1726-1755 tjänstgörande här) köpte en del, den han bebyggde.
Nygården, en utflyttning från föregående gård.
Frubacken.
Enligt sägnen skall en änkefru först hava bebyggt gården,
varav dess namn. Detta har dock helt visst en annan grund.
På den tiden, då gården upptogs, var nog ej fru-titeln i bruk,
utan sägnen om en dylik åbo har i senare tid blivit uppdiktad
för att förklara namnet. Dettas riktiga härledning är sannolikt
från ordet fre (kraft, must i jorden, jfr frugge gödsla). Namnet betyder sålunda egentligen »den bördiga backen» eller dylikt.
Jfr Frenäset (torp i Angersjö), Frebärget (Yhogdal) rn. fl. ortnamn, vari samma ord ingår.
Östbacken. Denna gård upptogs ock åbyggdes åren
1818-19 av kyrkoherden Johan Christopher Ruuth (här
18 ..-1822). Stället har förut hetat Luren. Om anledningen till detta namn äro flera sägner.
Långt tillbaka i tiden, då Härjedalen lydde under Norge,
var en norsk fogde hitöver för att taga upp skatten. Denne
fogden hade i Vemdalen en fästmö. Hänne tog han mot fadrens
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vilja med sig, då han reste på hemvägen. Flickan hade en ko,
som hette Saxol. Den fördes ock med. När de koturn° upp
emot Hede by, stannade de för att vila ock beta. Rätt som det
var, knäppte något till. »Det var far mins båge», sade flickan.
»Det var nog i Saxols skälla, det klack», mente fogden. Men i
samma stund gick ett skott löst, som fällde fogden. Under
ropet: »Nu lurade jag dig», skyndade gubben fram ock tog sin
dotter åter ock vad mer var att taga. Sedan dess fick stället
heta Luren ock hette så tiderna framåt, till dess pastor Ruuth
bebyggde det. Han intalade folket att ej säga »Luren» utan
Östbäcken, såsom det därefter började nämnas.
I Palmsk. saml. finnes även denna sägen, ehuru något olika.
Tydligtvis äro de båda variationer av den sägen, som är antecknad angående Jängsön s. 150. En äldre, hit rätteligen hörande sägen är anförd längre fram, under denna by s. 146.
Öst i stuggu. Gården har namn av dess läge i förhållande till gården Färjesundet.
Kråkvallen säges hava erhållit sitt namn på grund därav,
att under en tid, då gården vansköttes, kråkor gärna uppehöllo sig på de utmagrade svålarna.
Klockarbärget bebyggdes år 1788 av en klockare Pär
Jönsson. Om hans nyupptagna hemman finnes en anteckning av år 1791, vilken bar sitt intresse ur odlingens
ock klimatförändringens synpunkt: »Han får nu säd, när
fram på byn får ingen; det vore önskeligit, att alla ville
söka sig åt bärgen med sitt åkerbruk, torde här ej bliva
så svårt om brödfödan, som hittils varit».
I bärget härintill (Säterbärget) började är 1789 en
»hälsobrunn» nyttjas. Den begagnades det året av kyrkoherden Wagelin in. fl.
Klockarbärget, är en utflyttning från föregående.
Lunnäset. Gården är belägen på ett näs invid ån Luna,
11/2 mil ifrån kyrkbyn.
Prästbolet var fordom beläget strax norr om kyrkan. I
den förut nämnda kyrkoherden Nordings tid inköptes mera jord
till bostället, vilket ock därvid flyttades till dess nuvarande plats.
Färjesundet var ursprungligen boplats för färjeroddaren.
Sedermera har det blivit hemman, avsöndrat från nr 16.
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Bron över Ljusnan vid Hede uppfördes första gången år
1760 på stenkar, men bortfördes av isen redan påföljande vår.
Å nyo uppbyggd, nu på stolpar, rönte den redan tre år därefter
samma öde som den första bron. Sedan blev det åter färjesund
härstädes. Men i följd av de svårigheter, som härmed voro
förenade, beslöto sig tingslagets åboar på uppmuntran av sin
kyrkoherde Carolus Wagelin et 1792) att å nyo vedervåga en
brobyggnad. En kyrkvärd Olof Eriksson blev byggmästare, ock
ny bro uppfördes år 1786. Denna säges 1791 vara »den prydligaste bro här i orten ock av många resande admirerad»
(Palmsk. saml.).
1589 den 25 maj sålde »Siuffuer Guttormzenn paa Hoffstadtt»
(i Norge) till sin bror Jonn sitt jordegods »liggendes ij Heyde
sogenn wdij Heerdallen wed prestegaarden och kaldes Oenegaardtt, som er saa megitt landtt att mandtt saaer ok pleyer
ij te [2 tunnor] kornn paa, endtt saa megitt ffinghelandtt att
mandtt slaaer vij [7] las lm paa». Någon gård med namnet önegård ('ödegård', av isl. au6n) finnes nu ej i byn, vadan
gården i fråga sannolikt bytt namn ock är någon av de i det
föregående nämnda.
Som märkesplatser efter de två älsta nybyggarne i denna
näjd nämnas Einars- eller Enarsänget omkr. 1/2 mil söder om
Hede by ävensom det förut omnämnda Havtorsänget.
»Jätten» Enar slog sig först ner i det s. k. Husbärget
norr om byn. Hans vattenkälla visas där ännu ock kallas Hedningsbrunnen eller Hedningskällan. Men senare flyttade han
nedåt nuvarande byn ock byggde sig där hus. Då rödde han
ock upp det ovan nämnda änget. I Enarsbärget en mil söder om
byn hade han sin sätervall. En gång då han var på väg från
vallen till sitt hem, träffade han i marken tvänne vackra stenhällar. Han tog en av dem under vardera armen ock hade gått
ett stycke, då han mötte sin hustru, som sade, att det fanns
mursten på närmare håll. Då lade han ned stenarna. Nu är
det brukligt, att de starkaste männen försöka sig på att flytta
dem från den ena sidan om vägen till den andra. Ett annat
bevis på Enars styrka har man i ett stenblock i samma bärg.
Blocket är 5 fot i längd ock lika brett samt 11/2 fot tjockt.
Under vart hörn är • en sten nära 1 fot i genomskärning. Alla
Sv. landsm. XIX. 2.
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delarna äro fyrkantiga med skarpa hörn. Undertill är en slät
häll. Att stenen är upplagd med människohänder, är tydligt,
ock Enar är upphovsmannen, säges det. Med Havtor kom Enar
en gång i delo ock bragte då denne svikligen om livet. Havtor,
som var förmögnare, fick att fordra av Enar ock gick så till
honom för att få gottgörelse. Då han ej fick sådan med godo,
tog han en ko av honom ock begav sig hemåt med hänne. Men
när han skulle leda hänne över ett vad i Ljusnan, vart han
skjuten med ett bågskott av Enar, som tog kon åter. Det stället
blev kallat Luren, emedan Enar där lurade sig på Havtor.
Man håller före, att de ödeställen, varav äro tydliga spår i
Enarsbärget, Röstvallen ock Husbärget, varit bebodda före digerdöden ock att de genom denna blivit ödelagda. En sägen förmäler, att farsoten rasat så hårt, att endast två ynglingar av
denna bygds befolkning överlevat densamma.
Från krigets dagar, sådana denna bygd haft om icke
många så dock tunga, kvarleva ännu ej så få sägner. De viktigaste äro följande, som tydligen härröra från den grymma
Baltzarfäjden (1611), ehuru gamla meddelare hava velat förlägga de däri omhandlade händelserna till det Nordiska sjuårskriget (1563-1570).
Fienden kom om våren.
Vid hans annalkande bortfördes den redbara egendom, man
kunde taga med sig, ock gömdes i grottor ock hålor i bärgen.
Man känner ännu fäm dylika gömställen från krigstider, nämligen
i Gömhusrösten omkr. 3 km. norr om Ljusnan i Säterbärget,
två ställen i Galltjärnsdalen, ett i Törbäeksdalen ock ett i
Stengrusdalen, de fyra sistnämnda omkr. 3 km. söder om Hede
by.i För att livnära sig begåvo sig flyktingarna till en trakt
omkr. 31/2 mil sydväst från Hede, varest det var gott om villebråd ock fisk, ock uppehöllo sig där över sommaren. Där är
nu Högvålens by. Ledare för tåget var den duktige bonden
på »Staffs-gården» Jon Granne. Då vintern närmade sig, begåvo
sig flyktingarna till Tydalen i Norge, varest de uppehöllo sig
1) Till en dal söder om Själbärget vid den s. k. Mammasjön tog
en prästänka sin tillflykt i sällskap med en gammal dräng. Därav att
hon kallades »mamma», skall sjön fått det namn han bär.
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med enahanda »födobragder». I Esandsjön vid fjället Sylarne
fiskade de på isen. Då våren kom, vände de tillbaka till Högvålen. Därifrån sände de två kunskapare ned till Hede för att
se, om fienden ännu var kvar. De utskickade lågo på åsen
söder om byn över en natt, men sågo ej annat, än att allt i byn
var nedbränt undantagandes ett härbärge, vilket stod avsides
från sin gård (Klemetsgården), så att det ej antänts. Detta
härbärge är ännu kvar, flyttat 8 gånger, ock användes nu som
hölada nere på den s. k. Flaten. Då kunskaparna kommo åter
till Högvålen ock redogjorde för vad de sett, lagade man sig
till att flytta åter till den skövlade byn. I ett brant bärg 1/2
mil sydväst från Hede satte sig Jon Grannes hustru, som bar
en tung fiskbörda, ned för att vila. I detsamma kände hon, att
fostret hon gick med, fick liv. »Ack, du tunga själ!» utropade
hon. Ock därav blev nu bärget kallat Själbärget, såsom det
heter än i dag. Komna hem till sina avbrända tomter, måste
de åter till skogs för att löpa bark. Av sådan gjorde de sig
skjul, vari de tils vidare bodde. Från åkrarna, på vilka halmen sedan föregående sommar stod kvar, bärgades denna ock
tröskades, ock jorden reddes för sådd. Till all lycka grodde
de korn, de kunnat hopsamla. Från bärgen återhämtades vad
där undangömts, ock så småningom reste sig nya gårdar i byn.
Men i århundraden fick dess befolkning kämpa med armodet,
som kriget lemnat såsom minne efter sig.
På den tid, då denna ödeläggelse skedde, skall Hede by
hava bestått av endast sju gårdar: Klemetsgården, Enarsgården,
Buskgården, Jon Grannes gård (Staffsgården), Trågården, Bölegården ock Östmon.
Även under »det nordiska sjuårskriget» hade byn hemsökts
med svåra härjningar. I fogden Mats Mickelssons räkenskaper
är för år 1566 antecknat såsom orsak till skattens uteblivande
härifrån: »hele Hede socken rymde till Norge, och theruti war
48 bönder».
Från de sista gränsfäjderna, som förekommo i dessa trakter
(vid 1808 års krig), må i ett sammanhang återgivas några därom
ännu bland folket gängse berättelser.
En äventyrare vid namn Magnus Hammar narrade en hop
i Funäsdalen inkvarterade svenska soldater att företaga ett
plundringståg till Bräkken i Norge, där han visste att för till-
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fallet intet krigsfolk var till finnandes, enär allt manskapet sammandragits till Röros. Hammar ställde sig själv i spetsen för
den plundrande skaran, vilken genomströvade ovannämnda norska
bygd, rövande i bondgårdarna mat ock kläder ock vad övrigt
den kunde komma över. Detta föranledde den danske befålhavaren att samla en manstark truppstyrka, varmed han drog
ut mot svenskarna. Men då dessa blevo varse fienderna, där de
kommo framtågande över Flåtten,1 en platt fjällhöjd väster om
Funäsdalen, insågo de, att ett nappatag med dem skulle bli
ödesdigert, varföre de retirerade, medtagande även de i Tännas
ock Långå varande bevakningstrupperna. På Fun- ock Mittåbroarna sattes eld för att hindra danskarnas framryckande. Sedan
de i Hede med sig förenat där inkvarterat bevakningsmanskap,
uppställde svenskarna sig på östra ändan av den s. k. Anclåstranden öster om byn i avsikt att invänta fienden ock våga en dust
med honom. Hedebönderna, vilka även uppbådats ock väpnat sig
med sina jaktbössor, förskansade sig bakom en tät tallskog på
en hög kulle söder om Ljusnan, mitt emot det andra manskapet,
för att ligga fienden i bakhåll. Snart varsnade man också i en
bärgsida danskens röda uniform ock hörde ljudet av trumman.
Man beredde sig på att segra eller falla för kung ock fosterbygd. Men de upphettade känslorna fingo en för somliga förtretlig, för andra behaglig avkylning, då man kom underfund
med att den varsnade juten var — en Hedebonde, som, iklädd
röd tröja, varit ute i marken att söka igän sin häst. Det var
dennes grova skälla man tagit för trumvirvlar.
Den danska truppen hade under tiden gjort ett strövtåg åt
annat håll. Efter gamla landsvägen mellan Funäsdalen ock Tännäs, vilken gick rätt över bärgen byarna emellan ock kom fram
vid västra ändan av Tännäsbyn, drog truppen sig söderut för att
göra ett besök i sistnämnda bygd. Av byfolket var en del borta
på slåttern utan att veta, vad som var på färde. De hemmavarande
åter, som fått vetskap om fiendens annalkande, skyndade sig som
vanligt vid dylika överfall att i skogarna gömma undan husgeråd ock matvaror. Endast kvinnor, orkeslösa gubbar ock
barn blevo kvar i hemmen. Snart syntes glimmande vapen i
bärgsluttningen norr om byn, ock ner över täkterna böljade de
1)

Flåtten av adj. flå. flat.
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danska krigarna, spridande sig inåt gårdarna, så snart de funno,
att byn var övergiven. Med fällda bajonetter gingo de in i stugorna
för att vara färdiga till anfall, om till äventyrs försåt någonstädes
var ställt för dem. Då emellertid allt var fredligt, uppmanades
de förskräckta kvinnorna ock andra hemmavarande att vara
lugna ock trygga; intet ont skulle vederfaras dem, vilket ej
häller skedde. Ivrigt spanade danskarna efter den ovannämnde
Hammar, på vilken de voro ytterst förbittrade, ock rådslogo om
huru de skulle förfara med honom, om de finge honom fatt.
Somliga ville göra processen kort, andra blott »plage ham lidt».
Den efterspanade hade dock vetat att i tid sätta sig i säkerhet.
Men hämden vakar. På gamla dagar blev Hammar ytterst utarmad.
Han livnärde sig mäst med fiske ock uppehöll sig för detta ändamål merändels vid sjön Rogen, där han även, ensam ock övergiven, dog i en fiskarkoja. Hans lik hittades där, illa tilltygat av
råttor ock maskar.
Från Tännäs vände sig danskarna norrut till Ljusnedals
bruk, där de bröto sig in i gårdarna ock togo kläder ock
annat. Då bönderna, vilka även här voro ute i skogarna på
slåtterarbete, fingo höra, huru danskarna foro fram, gåvo de
sig hem för att efterse, huru det stod till. De danska soldaterna förklarade då, att de tagit kläderna endast »till låns»,
samt återlemnade dem. Så god krigstukt säges ha rått bland
dem. I bruksmagasinen hade emellertid de svenska trupperna
en mängd proviant förvarad. Den bemäktigade sig danskarna
ock tvungo bönderna att klövja den åt sig över till Norge. Vid
bruket togo de även till fånga en man, »Vit-Ola» kallad (norsk
till börden), den de misstänkte för att vara en spion. Flera
soldater kommenderades att hålla vakt om honom i gården
»Sunnantill». Han lyckades emellertid lista sig ifrån sina väktare ock sprang ut i den närliggande skogen, varest han, tack
vare mörkret, lätt nog kom undan. Nu blev det oro bland danskarna. Att Vit-Ola var en farlig spion, var alldeles säkert,
eftersom han funnit nödigt att rymma. Ridande ock springande
utsändes åt alla håll för att infånga honom. Men förgäves.
Slutet blev, att danskarna skyndsamt tågade tillbaka över gränsen.
1/8 mil ny. om Hede by är i Ljusnan ett vadställe. Mitt
i älven ligger där en holme. En norsk fogde, som varit i Flärje-
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dalen ock indrivit skatt, skulle passera vadet ock var just kommen till holmen, då han träffades av ett skott från en, som legat
på lur ock nu tog skatten åter. Fogden, som hette Jäng, blev av
mördaren begraven i sanden. Än i dag heter holmen av denna
händelse Jängsön. Denna sägen finnes även i Palmsk. saml.,
upptecknad 1791 av länsmannen Lars Bergfelt. I denna uppteckning säges, att fogden, vilkens namn varit »Giengs, tagit
sin reterade åt elfven och där kommit up på en liten öö eller
holme, där han blifvit skuten af en som stådt på norra landet
och passat honom». En norsk »foged» i Jämtland Jens Lauritson nämnes 1568. Att han samtidigt var fogde i Härjedalen,
är mycket sannolikt. Om hans levnadsöden är emellertid intet
närmare känt. Man må dock erinra sig, att hans tjänstetid infaller, under det dessa trakter i följd av det »Nordiska sjuårskriget» befunno sig i svenskarnas händer, en omständighet som
gör den i sägnen omtalade händelsen trolig nog.

Hedeviken var, att dömma av de skattegivande åboarnas
antal, vid mitten av 1500-talet Hede sockens folkrikaste by. I
1563 års tionderegister äro här upptagna ej mindre än 28 åboar,
nämligen:
suen tolssonn
Jon bertilssonn
matz persson
Oloff hafftortssonn]
oloff jonssonn
per hafftorssonn
oloff biörssonn
Suen hafftorsson
Erk olssonn
Karin uidua [änka]
Lasse Jonssonn
jon Larsson
Jon Anderssonn
Siul olsson
per Sijmanssonn
oloff tolssonn
per tolsson
Ingrid uidua
Per Jonssonn
håkan tolsson
per olsson
oloff perssonn
halual olsson
Bredor torssonn
Anders Jonssonn
gunnar olssonn
per anunsson
lon olssonn.
Bynamnet skrevs 1563 Wijken; 1407, från vilket år det
tidigast är känt, Wygh. En man Haffthor härifrån bevittnade

XIX. 2

HEDE SOCKEN.

151

det året ett jordköp i Tännäs (DN. XIV: 26). Under danskväldets tid skrevs vanligen Vig eller Vigen. Ännu heter byn i
folkets mun merändels Viken. Hedeviken — den nu vanliga
skriftformen — förekommer dock redan 1548 ock skrevs då Hedewykin. 1855 förekommer Norrviken. Namnet härleder sig från
de älsta gårdarnas läge vid en vik av den s. k. Vikarsjön.
Denna åter har tydligen fått namn av byn (Vikar är gammal
genitivform av vik).
Med benämningen Viken förstods tidigare både Hede- (eller
Norr-)viken ock den mitt emot liggande Sörviken, såsom kan
ses även av ovan nämnda tionderegister, där de hava samma
namn.
Byns första odling går tillbaka långt in i medeltiden. Fastebrev hava här funnits från 1400-talet. Från det inom byns
område liggande forna tingsstället Trosavik (se nedanföre) var
också en bonde Tordr tillstädes vid alltinget i Sveg 1273, varav
man kan sluta, att här var bygd redan då.
Gårdar i Hedeviken:
Väst om tjärn (en tjärn är vid gärden).
Väst grind.
Väst högen. Denna gård är nu obebodd.
Opp i stuggu säges vara en av byns två älsta gårdar.
Taidran. Första gästgiveriet i byn var i denna gård. Här
var då en tavla uppsatt, som gav anledning till namnet.
Pär-Ers'.
Öst å backen eller Backgården — den andra av de två
älsta gårdarna i byn.
Nr 8-9: Jons.
Knektgån. Hit flyttade långt tillbaka i tiden en knekt
från »Siljesdalarna», vilken upptog denna gård. Den kallas
numer vanligen Där öst.
Öst å veja (»öst å vallen»).
I Sörviken:
Ner i gan.
Öst i gan.
Höra i gam nu KaspeS (Kaspers).
Nr 15-16: Opp i gan. Nr 16 nämnes även såsom utflyttning
Öst i åsen.
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Längst öst i Hedevikens by invid sjön skall det gamla
Trosavik (1273) eller Trasavik (1461) hava legat. Sistnämnda
år rannsakades här »vm skogar raa, som ligger mellan Toraldeluth och Wemenäs» (DN. XIV: 91), varav synes, att det då var
tingställe. Även andra äldre handlingar liksom traditionen
giva detta vid handen. Sägnen förmäler dessutom, att det varit
skjutsställe här liksom ock att namnet skall komma sig av de
första åboarnas stora armod (de måste gå klädda i trasor ock
leva av allmosor). Sannolikt är denna sägens härledning en
senare tids uppfinning i anslutning till namnet.
Trosavik är sedan lång tid ett ödeställe.
Till denna by räknas ock en del av det s. 97 omnämnda
nybygget Ortholmen. Det är med all sannolikhet detta ställe,
som under namnet Alteholm angives i ett råmärkebrev av år
1591, anfört s. 166. Namnet är att härleda av isl. alpt (även
elptr), gen. alptar svan. Detta ord förekommer som beståndsdel
i en mängd norska sjö- ock ånamn, ock man finner det i dessa
under mycket växlande former, bl. a. ort, alt, olt. Sannolikt
har sjön Orten i äldre tid hetat Alten ock holmen av honom
erhållit sitt namn. Jfr Svaningen, sjö i Jämtland.

Långå förekommer i 1563 års tionderegister såsom by med
12 skattebönder. Dess namn skrevs då Långåå, men 1506
Langhx.
Åboar 1563 voro:
Greges person
jon halualssonn
Per halualsson
Jacob jonsson
Jonn suensson
jon olssonn

gussorm jonsson
Ingrin uidua
Ebbe Erssonn
gussorm Erssonn
gulik toreson
karin uidua.

1692 var böndernas antal endast 9.
Traktens bebyggande skall hava skett tidigt. Redan före
digerdöden (1350) voro här åboar, av vilka enligt sägnen de
flästa skola avlidit i farsoten. Såsom den första boplatsen utpekas den s. k. Sörsätervailen omkr. 3 km. västerut från byn.
Därifrån skedde utflyttning till Nesätre (nedre sätern) längre
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ned efter älven. Men när en stor vårflod svämmade över här,
byggde man sig för på en högre belägen plats Sönnate.
Alvens utseende skall på den tiden hava varit ett annat än
nu. Ett större spakvatten gick inåt stranden, där byn nu ligger.
Vid en ovanligt hög flod skar emellertid en stor »mäl» ut längre
ned, varvid älven sänkte sig. Endast de djupare inskärningarna i spakvattnets botten förblevo vattenfyllda. Därigenom
bildade sig en s. k. ave (eve) eller ett vattendränkt, gräsbärande lågland. Detta fick namnet Langave. Den by, som
uppstod därinvid, erhöll samma namn, ehuru detta under tidens
lopp förändrats till Långå.
Sönnate (sunnantill) ligga följande gårdar:
Öst i en;
av nr 1: Smedjehögen.
Opp i gån.
Hit skall efter »Stora döden» flyttning skett från Nesätre.
Enligt befintliga handlingar hava åboarna på denna gård alltsedan 1603 hetat omväxlande Sten ock Simon.
Av nr 2: Västa sjön,
Väst vid tjärn.
Pär-Ers'-backen.
Ut i‘ gårt.
Lon; namnet efter en åbo med detta tillnamn.
Av nr 5: Västa sjön,
Flatmon.
Nokate (nordantill) ligga:
Embriks;
av d:o: Grundsjön, vid en sjö med detta namn.
Öst i bärje (Östbärget). Vid tinget i Vemdalen 1698
nämnes hemmanet Bärg-gården i Långåå; sannolikt detta.
Av nr 7: Svän-Hans' samt tvänne andra hemmansdelar.
Hans'.
Luffas.
Opp i backen.
Tomtan. Namnet härleder sig enligt sägnen av att här
funnos tomter efter en öde bliven gård. Då ny sådan blev
byggd, kallades den därför Tomtan. Detta hemman angives
såsom ett av byns älsta. 1724 skrives gårdens namn Tompt.
saimöns (Salomons).
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Tråda (två gårdar);
av d:o: Sexvallen;
Platmon.
01-Jens';
av d:o: Ortviken, vid sjön orten. Angående detta namns
härledning se s. 152.
Sörgån.
Skräddars.
Backen;
av d:o: Grubban samt ett kronohemman.
västgåri. Äldre namn: Botten.
Gården säges hava kallats så av följande anledning. När
vid början av byns odling en man kom ock ville slå sig ned i
närheten av Tomtan, sade den myndige åbon där, att han ej
fick sätta sig så nära: »Du får ge dig av på botten.» Ock så
fick den gård, som där byggdes, namnet Botten.
Av nr 18: Väst om tjärn.
Nils'.
Björns.
Det berättas, att under en ofred på 1700-talet bonden på
denna gård vart utskriven till knekt. När han gående begav
sig från hemmet, följde hans hustru honom till vägs till en slått,
varest hon nu ensam skulle utföra slåtterarbetet. Ett barn ledde
hon vid handen, ett bar hon på ryggen, det tredje ännu under
sitt järta. Det blev hänne för mycket. I förtvivlan gick hon
åstad ock hängde sig ock nedgrävdes enligt tidens bruk såsom
självspilling ute i marken på den plats, där hon anträffats.
Mannen vände aldrig åter. En talande bild från stora landsnödens dagar.
En bonde Per Biörnsson i denna by omnämnes i »Huusesyner i Herrieådahlerne», hållna 1692 (nu i Svegs kyrka). Han
kan ha varit den i sägnen åsyftade ock hava blivit utskriven
under Karl XII:s krig. 1724 upptages här ett hemman såsom
»kronojord», vilket sannolikt var detta.
Byn har ett historiskt minne i den s. k. Långå skans, omkring 2 km. väster om byn mellan Ljusnan ock det höga Skansbärget.
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Detta befästningsvärk, det förnämsta som funnits i denna
provins, anlades 1644 under den fäjd, »Ulfeldsfäjden» kallad,
som föregick freden vid Brömsebro. Anläggaren var den berömde fälthärren Henrik Fleming, vilken med denna befästning
avsåg att skydda Härjedalen för norska infall över Röros. Den
skall till en början legat närmare byn, men sedan flyttats högre
upp, där läget befanns fördelaktigare.
Enligt ett i orten bevarat yttrande av konung Karl XI, då
han vid sin förut omtalade resa besåg skansen, skall den hava
kostat »en tunna guld», vilken kostnad konungen ansåg den ej
motsvara. Den uppgives av RHYZELIIIS (»Svio-gothia munita»)
hava varit så rymlig, att den kunde hysa 1,000 man. Så vitt
känt är, har vid densamma ingen strid utkämpats. Under krigsoroligheter på 1700-talet voro soldater ur Hälsinge ock Jämtlands regementen här förlagda i garnison. Den utdömdes visserligen på grund av 1734 års riksdags beslut, vareftq krigsmateriel ock ammunition överfördes till Frösö skans, men hyste även
vid senare krigstillfällen besättningar, såsom 1789, då under en
styckjunkare Apelgrens inseende vallarna medels pålning ock
påläggning av jord ock ris gjordes en aln högre, samt 1808-11,
då jämtska soldater bevakade denna ort. Nu utmärka endast
mäktiga jordvallar skansens läge. En begravningsplats för avlidna krigare visas ock därinvid.
Strax öster om Långå by finnes även en begravningsplats,
där tvänne officerare skola vara jordade. Dessa sägas hava
avlidit under tjänstgöring i skansen. Då man ville giva dem
en förnämligare vilostad än manskapet, ärnade man föra liken
till Hede kyrkogård. Men detta var syndig högfärd ock lät sig
därföre ej göra. Den häst, som skulle draga liken, tröttnade
genast, två andra spändes för åkdonen, men dessa förmådde
draga dem endast ett litet stycke ock voro ändå genomsvettiga.
Det blev då nödigt att begrava de döda på den plats, där skjutsen
stannat. Officerarna skola hetat den ene Björk, den andre Asp.
På den inhägnade gravplatsen, ännu utmärkt av en enkel vård,
uppväxte — förmäler sägnen — en björk ock en asp, vilka
länge stått där till åminnelse av de döda krigarna ock deras
underliga jordafärd.
Landshövdingen Karl Gustav Frölich (1693-1698) lät förbättra det kring gravplatsen uppförda, men redan på hans tid
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förfallna staketet samt skänkte pänningar till Långå by att användas till minnesmärkets underhållande. Med dessa medel har
det nyligen återupprättats.
Ett bärg i byns grannskap heter Kyrkbärget. Om en händelse, som säges timat här ock måhända givit bärget dess namn,
vet man att berätta följande.
Två barn hade gått ut i skogen med getterna. De kommo
ej hem, men vallhunden kom åter han, synbart orolig. Man
sökte lugna honom, men det jälpte ej, ock icke gick det att få
honom inom hus häller — han syntes liksom rädd att bli in'stängd. På allt sätt tycktes han vilja ge till känna, att han
ville ha någon med sig till skogs. Ock så följde man honom.
Han tog vägen mot Kyrkbärget. Där återfann man getterna,
som voro oskadade. Det var sålunda tydligt, att varken björn
eller varg varit framme. Men barnen såg man ej till. Ock då
förstod mar(, att dessa blivit bärgtagna. Nu kunde endast kyrkklockorna jälpa: deras klang fördra ej trollen. Men då det var
för långt ifrån Hede, för att klockorna skulle höras upp till
bärget, hämtade man dit en av dem. Då det ringdes i hänne,
kommo barnen oskadda fram ur bärget. Så är sägnen.
En höjd på norra sidan om Långå by bär namnet Käringhammaren. Så har den kallats därav, att en kvinna där blivit
avrättad ock nedgrävd för begånget sedlighetsbrott.
Byn Midskogen är så benämnd såsom belägen på skogen
ungefär mitt emellan Hede- ock Tännäsbygden (Långå ock Tännäs byar, som var på sin sida lågo närmast). Den förra bygden
har av fordom kallats »Nedom skogen» (Nea skojen), den senare
»Ovan skogen» (Ovva skojen). Stället har förr stundom också
benämnts Lånet, skans, enär det en tid varit anslaget som
slåtteslägenhet till skansen i Långå. Medskogen nämnes 1698.
Namnet uttalas ännu vanligen meskojen.
År 1783 synes fråga förevarit hos vederbörande myndighet
om »nybygges anläggande på Ulf kiälen ock Medskogsvallarne».
Där funnos förut bovallar med några uppodlingar, tillhörande
Tännäs byamän.
Gårdar: Bygget ock två andra utan särskilda namn.
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Randsundet, såsom byn rätteligen bör nämnas ock skrivas,
kallas på Albins länskarta av år 1866 Ransjö. Den upptogs
såsom nybygge vid början av förra århundradet.
De första åboarna voro Halvar Pärsson från Långå ock Olof
Jönsson från Hede, vilka bosatte sig här år 1825. Under den
första nybyggestiden hade dessa sin primitiva bostad, ett s. k.
»lobbi», under en stor tall. Deras boskap utgjordes av ett par
getter. Timret till de åbyggnader, som så småningom uppfördes, släpade eller buro de själva fram. Att börja med uppehöllo de sig huvudsakligen med jakt ock fiske, vilket senare
näringsfång ännu är synnerligen givande. Många berättelser
fortleva ännu i trakten om deras jakter på björn ock vildren.
Byn ligger vid ett sund i Randsjön (även benämnd Randsundssjön), vilken genomflytes av den från Ränding-tjärnarna
kommande Råndån (se under Rånddalen s. 158).
Två hemmansnummer finnas med namn efter innehavarna.
Rånddalen förskriver sig som nybygge ifrån senare hälften
av 1600-talet. 1699 nämnes det i ett tingsprotokoll ock skrives
då Rångdalen.
Det är emellertid till namnet känt långt tidigare, nämligen
redan år 1463, då Joan Alffson säljer till Swen Iaansson ock
Olaff Halwardsson samt hans bröder sin jord i »By i Sweigher
sonk» (socken) med tillhörande lägenheter, bland vilka »en manssdeell i Randwdhall» (DN. XIV: 93). Härav ses, huru vitt de
gamla bolbyarna sträckte sig med sina utägor i förra tider.
I sägnen är nu ingenting bekant om detta köp, men väl
att här fordom varit ett större slåttesänge ock ett svedjefall tillhöriga en bonde i Härrö, vilken avhände sig dessa ägor för
deras avlägsenhet (de lågo över 5 mil från gården) till Ransjöboar. Senare övergingo de från dessa till rånddalingar. Nu utgöra de ett ödeställe benämnt donet omkr. 2 km. norr om byn.
Ställets namn (jfr is!. auän ödeplats) tyder dock på att det
fordomtima varit bebott.
Möjlighet är icke utesluten, att sägnens uppgift just avser
det ovan omtalade jordköpet av år 1463 ock att Swen Iaansson
m. fl. varit de Ransjöboar, som sägnen omtalar. Härför talar
den omständigheten, att ingen särskild hemort är för dem i
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brevet angiven, något som väl ej ansågs vara av nöden, då
Ransjö denna tid låg i Svegs socken. Härigenom är då ock ett
bevis givet för sistnämnda bys höga ålder.
Byns namn härleder sig obestridligt från ån Ronda, i vars
dalgång den är belägen. Denna å upprinner i de små fjällsjöarna Rändingarna ock genomflyter Randsjön (se Randsundet
s. 157). Namnet bör därföre skrivas Rånd-dalen, ehuru det vanligen skrives Rån-dalen.
Gårdar:
Opp i hålda (»hållan»); namnet av gårdens läge i en höjdsluttning.
Ryn. Beträffande namnet se lokalbeteekn. s. 17.
Av nr 2: Bäcken (Bäottjen).
Tråden (Tron).
västgån, eller Halvars.
östgån.
Backen eller ut mä, mkr, enär gården påbörjades av en
värmlandsfinne Pär Mårtensson.
Ett numer obebott hemman Sododalen hörer till denna by.
Sägnen förmäler, att under den första nybyggestiden voro i
Rånddalen två grannar, en från Hogdal ock en från Ljusnedal.
De slogo sig ned här för skögbruk, mäst vildrensjakt i de omgivande fjällen, samt fiske. Här i närheten äro belägna de goda
avrads- eller skattefiskevattnen Fjällsjöarna, som ännu arrenderas av Rånddalsbor, samt Hammarsjön ock Boarsjöarnal —
alla rika på öring.
Före 1759 voro dessa vatten icke skattlagda. Boarsjöarna
»hade Glöte byamän därförinnan i alla tider nyttjat utan särskilt
taxa». Om de andra vattnen nämnes ingenting, men tydligen
hade dessa brukats av Rånddalens åboar såsom de närmast
boende.
Nämnda år uppträda Linsälls byamän på skådeplatsen. De
uppgiva fiskelägenheterna för myndigheterna såsom liggande på
kronans allmänning, tydligen i syfte att själva få arrendera
dem. Myndigheterna voro ej sena att göra sig den nya intäkten
1) Den ene av dessa sjöar, övre Boarsjön, är numera till det mästa
torrlagd. Sjöarnas namn härleder sig av ett ord motsvarande isl.
gen. 13115ar, sv. bod. Någon fiskebod torde här i gamla tider varit uppförd.
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till godo. Vid vårtinget i Sveg 1759 uppbjudas vattnen tilrden
mästbjudande, därvid »Råndals nybyggare», som dock ej ansågos
till dem mera berättigade än andra, gingo till högsta budet,
tävlande med Linsälls byamän. Glöteboarna, som härom ingenting avvetat, »stadnade i häpenhet», men ingingo till landshövdingeämbetet med supplikation att återfå Boarsjöarna. Ännu
1775 hade de dock icke nått sitt mål.»

Rönningsåsen är ett icke synnerligen gammalt nybygge.
Före avvittringen säges stället hetat Römningsåsen, enär för
lång tid tillbaka s. k. römmare (rymmare eller kringstrykande
stigmän, vanligen soldater som rymt ur tjänsten) skola haft sitt
tillhåll i en tjock skogsås ej långt ifrån nuvarande byn. Namnets nuvarande uttal tyder på en härledning från rödja (rönning).
En gård: Rönningsåsen.
Särvsjön var ursprungligen ett Hedeboar tillhörigt fäbodställe.
Omkring 1780 övertogs stället, sedan det förut börjat åbyggas, av komministern i Hede Eric Mört (f. på Alnön), vilken
efter att hava blivit skild från sin tjänst här levde i stor fattigdom till sin död, som förmodligen inträffat 1789.
Namnets härledning är dunkel. Man har tänkt.på fiskarten
sarv, som förmenas finnas i sjön. Sannnolikt är det med tanken härpå som det skrives Sarfsjön 1780. Men sarven finnes
lika litet i denna som någon annan av Härjedalens sjöar. Man
skulle ock kunna sätta i fråga en lapsk rot till ordet, densamma som ingår i t. ex. Särvatjtikko (Lule lappm.). Men
lapska beståndsdelar i härjedalska ortnamn äro tvivelaktiga, även
om de i några fall kunna sättas i fråga.
NORDLANDER (Ångermanl. fiskevatten i Norrl. saml. I, s. 13,
16) upptager en sjö i Häggdångers sm med namnet Sjösjön
(Siötresk 1565) vid en by Sjö. I särsjön, såsom bynamnet
ännu av de gamle vanligtvis uttalas (det skrevs ock särsiö
1) Handlingar i Härjedalens kronofogdearkiv.
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1791), spåra vi en liknande bildning. Begynnelseleden är isl. spar
(= sjör, sjö). Uppkomsten av namnet kan då tänkas så. Traktens fiskare ock jägare nämnde vattnet blott sjön, såsom ännu
ofta är fallet bland dem, som bo vid en sådan. Det från ett äldre
språkskede kvarlevande ordet (mer) stelnade sedan till ett egennamn, ock detta fick sig som en medveten eller omedveten förklaring tillagt ordet sjö. Sålunda uppkom Seer-sjön (eg. Sjösjön). På en sådan utveckling, en äldre ordforms förklaring
med en motsvarande nyare, vilken sammanfogats med den förra,
är ett exempel förut givet s. 62 i det där anförda ortnamnet
Brunnbacken. Av sjön har då den närliggande sär(v)-våien
fått namn.
Byn har tre gårdar utan särskilda namn.

Vemdalens socken.
Denna socken har namn av den genom densamma framflytande Vemån, i dagligt tal ännu såsom i förra tider, enligt
vad gamla handlingar utvisa; benämnd Venia. Socknenamnet
betyder sålunda helt enkelt Vemans dal.
Varav åns namn åter kommer sig, är svårare att säga.
Man har antagit' detta komma av isl. vamb trång dal, vilket i
betraktande av naturbelägenheten ock vid jämförelse med andra
ortnamn, vari detta ord omisskännligt ingår, ej kunde vara osannolikt, men av språkliga skäl är omöjligt. Det förekommer 1403
skrivet Wemodall ock Weimodal, Wemadall 1442, Voemedal 1480. Även skrevs Veemedal (1480) ock Vimadal. Under
1600-talet, då ortnamnens skrivformer mycket växla, skrevs
dessutom Wämdalen, Wimdalen ock Wimeådalen.
Den älsta bygden kring kyrkan invid Vemån leder säkerligen sin upprinnelse ifrån förkristen tid. Om dess första antagliga bebyggande är förut talat under Hede. I en större jordhög i kyrkbyn, Söderhögen kallad, har man velat se en ättehög.
Detta har dock vid närmare undersökning ej synts antagligt.
Men en härstädes funnen borrad stenklubba av glimmerskiffer 2
liksom ock flera fornåldriga järnyxor, hittade i en bäck invid
nyssnämnda hög, tala otvetydigt om att platsen tidigt varit
uppehållsort för människor.
P. OLSSON i Jämtl. fornm.-för. tidskr. 2, s. 156. Förf, jämför
det jämtländska bynamnet Vamsta, Vambastadha 1346, som skrives
Va3ma stadha 1434.
Avbildad i Sv. fornm.-för. tidskr. X, s. 214 ock nu förvarad
i Härjedalens Fornminnesförenings fornstuga.
Sv. landsm. XIX. 2.
11
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Invånarnas näringsfång i äldre tid voro förnämligast jämte
boskapsskötseln jakt ock järntillvärkning. Om den betydande
järntillvärkningen vittna de många »blästrar» (se s. 83), som ännu
ses vid byarna ock på utmarkerna. 1 senare tid, på 1830-talet,
kom också gruvdrift till stånd. God järnmalm upptäcktes i södra
änden av Högfjället 1 km. öster om byn, ock masugn, smedja
ock gjuteri uppfördes vid byn. Men företaget gick med förlust,
ock nu ses blott lemningar av de därför gjorda anläggningarna.
Jakten var fordom mycket givande. På fjällen jagades vildren, i skogarna sköts älg eller fångades i s. k. »kfgröpper» ock
medelst gillrade spjut, s. k. »drag». Rikligt med skogsfogel erhölls även. Mot en avgift (avrad) till kronan av 7 gråskinn
(förhöjd år 1699 till 49 skinn, eller ett för var bonde i Vemdalens
by) brukade vemdölarna en del av Storsjö allmänningsland ock
fiskevatten.

Enligt STYFFE 1 skall Veamedal varit socken redan mot
slutet av medeltiden. Härmed stämmer också MIINCHS uppgift,2
att kyrkan (Vimadals kirke) vid samma tid varit till finnandes.
Den, som det antagits, älsta kyrkan, uppförd 1624, måste alltså
haft en medeltida föregångare, om vilken dock ingenting är närmare känt. Kyrkan från 1624 ombyggdes 1763 ock flyttades
därvid omkring 20 in. i nordostlig riktning från den ursprung-'
liga platsen.
Tidpunkten då Vemdalen blev egen socken likasom tiden
för den första kyrkans tillkomst synas emellertid ej så vissa.
Ännu 1488 tyckes enligt DN. XIV: 172 Vemdalen hava hört
till Hede socken. Det sägs nämligen på anförda ställe i ett
köpebrev, att »Swen Bardson byggensman i Jamptaland» har
sålt sin jord, »sum liggiens i Herdal j Hydbe sokne j Vemmedal».
I ett rågångsbrev, givet »på Sveg ting then 28 dag Jannuarii 1591» ock anfört under Håns by, talas det om »rätt Skoweråd och Skowemark mellom Strandbögerne af Sweg Sogne
och Wemdalerne af Hede Sokn». Jfr ock det s. 95 i noten anförda domslutet av år 1606.
Skand. under unionst. s. 380.
Norge i middelald. s. 92. STYFFES ock MuNcns källor äro för
förf. ej bekanta.
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Egendomligt nog finnes ej Vemdalens kyrka upptagen i
Jens Michelssens kyrkoräkenskaper 1628-1631, under det att
dock Tinnes kapell i samma pastorat är där uppfört. Härvid är
dock att märka, att även Älvros kyrka, ehuru hon bevisligen
vid den tiden fanns till, ej är i nämnda räkenskaper upptagen.
Stridigheten i dessa uppgifter torde få skrivas på tidens
osäkra kameralväsen.
Ostridigt är emellertid, att Vemdalen var egen socken 1575.
Detta framgår av Erasmus Ludvigssons Yemtlands beskrifningav detta år, i vilken det talas om »Hede och Wemedal socknar».
Komministern, som under äldre tid bodde i moderförsamlingen Hede, hitfiyttade år 1818. I hans löneförmåner ingår en
post kronotionde (år 1897 uppgick denna till 170 kronor). Om
tillkomsten härav är bevarad följande sägen.
När konung Karl XI reste genom Härjedalen, gästade han
i Hede kyrkoherden därstädes Henricus Olai Drake (kyrkoh. i
Hede 1667-1704, efter erhållet entledigande från tjänsten till
förmån för sin son död i Myssjö 1726). Denne var konungen
till mötes vid Krftshögen utanför Hede by ock hälsade honom
välkommen, därvid sjungande denna värsen ur gamla psalmboken:
»Härre, var de trognas styrka ock din smorda jälp beskär!»
Konungen, rörd av det enkla, men järtliga emottagandet samt
de knappa omständigheter, i vilka den gamle kyrkoherden befann sig (han hade sig även ålagt att årligen bidraga till komministerns avlöning med 12 tunnor korn), skall hava befriat
honom från nämnda lönebidrag ock bestämt, att detsamma därefter skulle utgå av kronotionden.

Socknens byar äro: Gavelåsen, Henvålen, Hän, Kvisthån,
Källbärget, Risstycket, Vemdalen (kyrkbyn).
Galbärget (Gakbärje) omkr. 6 km. söder om kyrkan angives såsom gammalt ödesböle med ännu synliga märken efter
gårdstomter ock åkrar. Såsom sådant omnämnes det redan av
Tuneld 1794. Platsens namn, vari tydligen ingår isl. garör
1) Jfr Järntl. Fornm.-f:s tidskr. I, 116.
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SV. gård, i 'en del av Härjedalens socknar nu uttalat gak, visar

ock på att platsen en gång varit bebyggd. Den säges varit detta,
innan ännu Vemdalens kyrkby var det. Förmodligen är stället
ett av dem, som under digerdöden kommo i ödesmål.
Sägner tala, såsom vanligt är beträffande dylika platser,
om härstädes jordgömda skatter, utan att dock någon lyckats
hitta dem.
På Galbärget var i förra tider en vårdkase eller »vepte».
Den närmast östligare var rest på Rundstensbärget vid Hån.

Gavelåsen (Gavensen) synes vara upptaget som nybygge
mot slutet av 1700-talet.
Namnets härledning är icke känd. Måhända ä det att
jämföra med Husbarget, Huskölen (Hogdal) m. fl. ortnamn,
vilka tydligen grunda sig på de så benämnda höjdernas form.
Gårdar:
Grekks; namnet efter en åbo. Jfr mansnamnet Greges
under Långå, s. 152. En Gunnar Grekksson var bonde
här under förra hälften av 1800-talet.
Trebb; namnet efter en åbo.

Ilenvålen, ett nybygge i närheten av Henån. Namnet är
rätteligen detta, icke Hömvålen, såsom det dock stundom uttalas
ock skrives.
Gårdar:
Hengån.
Väst i gån.

Hån. Byn har sitt namn av den vik eller hå på västra
sidan av övre Håarsjön, invid vilken de första åboarna sägas
hava slagit sig ner. Bosättningen skall hava skett huvudsakligen för fiskets skull. Säkerligen skedde denna redan före
1500-talet, ehuru byns namn icke förekommer i kända skriftliga urkunder förr än långt senare. 1701 skrives Håå, 1724
Håen, 1791 Ytter-Hån. Denna sistnämnda form av namnet
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brukas ännu i dagligt tal, då man vill åtskilja byn från det
högre upp efter Veman belägna Kvisthål]. (jfr detta s. 167 f.).
Gårdar:
Baokan (»backarna»).
Hörn-mon;
av nr 2: Swäns-mon.
{Nordmon (Nok i moa).
Nr3:
Längbrohekmen.
Vålan (Där i våkem). Hemmanet, ett av de yngre, har

sitt namn därav att marken, där odlingen började, var rik
på vindfällen eller våka.
Nok i stuggun.
Östbärget (Öst i bärje).
Nordholmen (Nok i hekma).
Bör om äggen.
!Nr 9: Öst i hgrmem.
Hekmar-gåkan
.1Nr 10: Hamrins.
Östbacken (Öst i baoka).
Buskan;
av nr 12: Östmon;
av d:o: Grymstorpet (namnet av en åbo med tillnamnet
Grym).
Utgår dar:
Nr 13-14: Utgården (Utegåkan eller Där ute).
Bolagsgån.
Västgården (Väst i gåka).
Vid en krigsorolighet satte sig fienden i besittning av Håns
by. Byfolket hade därförinnan hunnit fly undan till skogsmarken söder om Hån (förmodligen till det nedan nämnda Fäkthuset). I Västgården vart dock vid den bråda flykten en gammal gumma lemnad kvar. Flera gånger lyckades man oförmärkt av fienden att besöka den gamla. Men vid ett tillfälle,
då en av flyktingarna var hem ock genom fönstret sporde hänne,
om hon levde, hörde honom fienderna, som ännu voro kvar i
byn. Dessa skyndade till för att taga fast honom, men han
sprang ut genom porten åt sjön till. Där stod en båt. I den
kastade han sig ock rodde utåt sjön. Förföljarna sköto flera
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kulor genom båten, så att den började sjunka, men själv blev han
oskadd ock rodde med fart, tils han kom utom skotthåll. Då
skar han med kniven ett stycke av rockskörtet ock stoppade
igän hålen. På detta sätt undkom han.
Vallen (Väst å veia).
Sörbärget (Sö i bärjan).
Dessa gårdar äro belägna på Svegs sockneområde (Glissjöbärgs skifteslag), ehuru de i kommunalt ock kyrkligt avseende
sammanhöra med Vemdalen.
Säkerligen är det åboarna härstädes som avses under benämningen »Strandbögerne» d. ä. strandbyggarna, strandboarna,
i ett råmärkebrev av år 1591. Brevet, som i avskrift finnes i
Glissjöbärgs gamla byordningskista, är av följande lydelse:
Wi effterskrefne Nils Halfwordsen, Anders Olssen, Hennick Päderssen i By, Ole Smed, Sigward Lauresson i öfwerberg, Päder Mortenssen, Mattes Esbiörnsson i IE[1]fros, Päder Olssen i Kåhlsätter och
Påfwel Ingebretsen i Rem, Edsworne Lagrettismend tul Sweg Ting i
Herrdal, Kiendes och for alle witterligit giöre med thenne wort obne
bref, att Anno 1590 then 5 dag November wore wi af Lensinanden tilnemfnde i Prof och Sjön [kallade till undersökning ock syn] om rätt
Skoweråd och Skowemark mellom Strandbögerne af Sweg Sogne och
Wemdalerne af Hede Sochn; da begärede wi af begge Parterne, att de
skulle med skälige bewisning gifwe oss tilkiände, hwar rätt Skoweråd
och Skowemark hagde wäret thennom imellen ind til denne dag; der
wi nu hagde hört dens bevisning på begge sider och siden derefEter
ganget och forfaret med Prof och Sinn, findes ded med Sandhet, att
rätt Skoweråd och Skowemark mellom forenemde Strandböger och Wemdalerne begyndes i Rodewalen,1 dedan och i Skrembuings[?] Tiern, 2
dedan och i Qwierknett,3 dedan och i Alteholm; 4 och kunde ingen af
thennom på begge sidor benechte, att Rådemercke äre Jo rätt Skoweråd
och Skowemarcke thennom imellom, och ware di på begge sidor wenlig
och wäl här om forligte, hworfore wi sige nu med denne wor Prof
— och Siunegang om Skoweråd förenemnde Mand imellom, att Strandbögerne eier östen och uthenföre Rödewalen, Skrenabuings Tiörn, Qwierknett och Alteholm, och Wemdalerne westen och ofwanföre, både i
Skog och Skowewåner, Fiskewand och Fiskewåner, Enger, Myreslåtter,
Buwalder och alt andet eigende; och hwilken part som ganger öfwer
for:ne Skowråd och Skowmarcke och giöre hwar andre skade och forRödewärd 1702, nu Rödevåk. Jfr s. 13.
Nu Skrömningstjärn.
Quiarknatt 1702, nu Kwedeknätt.
4 ) Sannolikt nuvarande Ortholmen, se s. 97 ock 152.
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fang imod deris wilge med hund eller Bowe, nod eller nät, med Häst
eller Kon, med harfwe eller Lje, böde och sware dertil for wold och
domrof efter Norgis Laug. At så i sanhet er, som foreskrifwit står,
lader wi witterligen tröcke wore Indsegler och Signäter under dette
wort obne Prof och Dombref, som giordt och gifwit är på Sveg Ting
then 28 dag Ianuarii 1591.
(Sigill.)

Omkring 3 km. söderut från byn är en liten myrholme med
namnet Fäkthusholmen. När vid en krigsorolighet fiendebesök
befarades, uppförde man på denna holme ett hus, kallat Päkthuset, dit byboarna togo sin tillflykt, medan fienderna huserade
i byn. På holmen växte höga tallar, som skymde röken, då det
eldades i huset, så att fienderna ej upptäckte stället.
Namnet har kanske icke något med fäkta (strida) att göra,
såsom man nu förmodar. I en länsmansrapport från Lillhärdal
av år 1791 (i Palmsk. saml.) omnämnes, hurusom under »bullersamma (krigs)tider inbyggarne hava byggt hus i vilda marken,
i tjock skogbyskjen, som var på alla sidor omgivit med stora
sympiga myror, så väl till förvarande för skogseldar som för
det att folk icke bekvämliga skulle kunna komma därtill, däruti
de sin egendom förvarade, ock kallas Fegde hus, efter vilka
ännu på somliga ställen märkas förruttnade väggar».
Vid Håbyn finnes en mineralvattenkälla eller s. k. surbrunn,
om vilken neLPHERS anmärker, att den »skall i äldre tider blivit
vidskepligt brukad, säges ock hulpit åtskilliga sjuka, som där
badat sig, särdeles för utslag».
I en lund invid källan säges förr varit att se en mängd
kryckor ock käppar, kvarlemnade av sådana, som i källans
vatten funnit bot för sina sjukdomar.

Kvisthån måste hava varit bebyggt redan under 1500-talet,
enär — såsom nedan skall visas — åtminstone en bondgård var
att finna härstädes vid början av följande århundrade.
Namnet är möjligen liktydigt med ett ursprungligt *Kvislhån. Vid byn buktar Vemån in med en djupt inskuren hå,
bildande liksom en arm av ån. Det isl. kvisl gren förekommer
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också i norskan, brukat ej allenast om ett ställe, »hvor en elv
forgrener sig», utan ock »om arme af indsoer».
Av sitt läge i förhållande till Håns by nämnes byn även
Överhån.

Denna lilla by har åtminstone ett par gånger lidit svår
hemsökelse i krigstid.
Under Baltzarfäjden (1611) blev en bonde härstädes, Gudmund Larsson, av fiender bunden vid svansen av en häst ock
släpad fram till Ransjö by i nuv. Linsäll, enär han icke ville
uppgiva, var han hade sin egendom gömd. Denna gång undkom han dock med livet. Men vid det förnyade plundringståg,
som tjugu år senare företogs av hälsingar (se s. 87), blev han
av dessa ijälskjuten, där han med huvudet ovan vattnet låg
gömd i en liten sjö i hemmets närhet.
Invid byn, på det s. k. Strömänget, finnes en lada, till
vilken likaledes en sägen från ofredens dagar anknyter sig.
Ladan är helt liten ock har förut varit ett härbärge, som blivit
utflyttat från byn. I ett hörn av densamma synes väggen kolad.
Detta skall hava orsakats därav, att plundrande fiender vid något
av förenämnda tillfällen bundit en av byboarna ovanpå en i
vrån liggande hög av näver, den de antände för att pina mannen till bekännelse av var byfolket undandolt sin egendom.
Byns gårdar äro:
Fram i gåta.
Nota myrn;
av nr 2: Djupbäck.
Väst i tron.
Väst i baoka.

Källbärget blev upptaget som nybygge i början av förra
århundradet. Namnet härleder sig därav, att i bärget vid den
först byggda gården är en källa, varifrån vattnet till gården
hämtas.
Gårdar:
Opp i 07:a.
Ne i gå,/,.a.
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Risstycket är en ensamt liggande nybyggesgård.
Före avvittringen ägde hemmanet Risan, nr 45 i kyrkbyn,
en fäbodvall inom Jämtlands område. Vid nämnda ägoskifte
tilldelades denna ett betesland, kallat Ris-stycket, varå nybygget anlagts.

Veludalen (kyrkby). Denna by är, vad hemmantalet beträffar, Härjedalens största; dock icke den folkrikaste. Om dess
odlings sannolika ålder ock fornminnen är talat i inledningen
till denna socken.
Gårdar äro:
Lunds; namnet efter en länsman Lund, som innehade
gården på 1840-talet.
Bardus; benämnd efter någon åbo Bardo. En länsman
Bardo Eriksson i Vemdalen omtalas vid 1600-talets slut.
Namnet Bardo finnes för övrigt brukat i denna by redan
1488. Gården är stamgård till den först nämnda.
Klockargården (Rbikkaf), har namn av att en klockare
bott här.
Nygan.
Tråden (Tron).
Graven (Grova); namnet därav, att Veman skurit (grävt)
i marken vid gården.
Vallen (Vein). Troligen har här ursprungligen varit
fäbodvall.
Östjälf eller Öst i jake (»öst i gärdet»); även Vä,st i gag.
östjärf samt, till skillnad från föregående, med vilken
den hört samman, Öst i gag.
Bäoken eller ut mä bäotja. En bäck rinner genom
gården.
Frubacken, södra eller nedre gården.
Frubacken, norra eller övre gården.
Man uppgiver, att denna gamla gård erhållit sitt namn på
grund därav, att den ägts av någon fru. Jämför dock för namnets sannolikt rätta tolkning vad som är sagt under nr 28 Hede
(s. 143). Gården hette Frubacken redan 1692.
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En Sven Svensson Frubakk underskrev d. å. protokoll över
»huusesyner» i Sveg. 1724 var gården kronojord, för vilken utgjordes »landsköld».
I Palmsk. saml. finnes följande antecknat: »I fämtonde seculo skall hava hänt, varom berättelse varit, det bonden på
gården Frubacken vid namn i Vemdalen, som velat försvara
sin egendom för fjenden, blivit med spikar genom kläderna
fästad vid väggen på kornladan, innan de satte eld på gården.»
I Nr 13: Östra eller Nöre (norra) Jutj backen.
Nr 13-14: Jutbacken
Nr 14: Västra eller Syndre (södra) Jutbacken.
Namnet hänvisar , på att här bott en dansk (jute) i förra
tider. Namnet skrives Jutbacken redan 1724.
Backen; skrives så även 1724.

sögan. Gården har benämnts därav, att den ligger
söder om Gräfs-gården (nr 49).
Efter en kvinna från denna gård, som i förra tider vallade
sina getter i Storsjöfjällen, säges den där varande Sör-Karivålen hava blivit uppkallad.
Ok-Bil?Pes (Olof Bardossons).
Här låg konung Karl XI under sin förut omtalade resa. Därav
får väl antagas, att denna gård på den tiden var den förnämsta
i byn. Möjligen bodde då här den under nr 2 omtalade länsmannen. Stugan, vari kungen övernattade, finnes ännu kvar,
numera använd som lada, ock är under namn av »Carl XI:s loft»
avbildad av MANDELGREN i hans Atlas till svenska folkets odlingshistoria afd. V, pl. XII, nr 27. Sägnen om konungens ur, som
sönderslogs av gumman under förmenande, att det var en råtta
som krupit in i konungens benkläder, är lokaliserad även här.
Ävenså berättas, att han haft kaffe med sig, vilket han bett gumman
i gården att koka. Denna förstod dock ej bättre, än att hon,
sedan hon länge ock väl kokat bönorna, bar in dem på en tallrik, beklagande, att de ej ville bli mjuka. Konungen skall då
hava underrättat hänne om huru kaffet skulle kokas. Sägnen
härom kan emellertid ej äga någon grund, enär ej ens kungen
på den tiden kunde få fröjda sig åt den ädla drycken. Kaffe
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uppgives nämligen hava varit okänt i Sverge till början av
1700-talet.'
I Rassdalen på fjället mellan Klövsjö ock Vemdalen skall
konungen själv jälpt till med att bära sin medförda vagn. Denna
skall eljes hava burits av 12 drabanter ock kungen setat däri
såsom i en bärstol. Själv skriver dock konungen i sina egenhändiga anteckningar om färden :2 »Derifrån [från Bärgs socken]
red jag [den 9 juni] genom Klöfsjö socken öfver Klöfsjö fjäll,
hvilket fjäll skiljer Jemtland och Herjedalarne åt, till Wemdalen, hvarest jag blef om natten.» Även annat ger vid handen,
att vagnen kvarlemnats i Jämtland. Vägen över fjället var ännu
ock ett gott stycke in på 1800-talet endast en tämligen svårbefaren rid- ock klövjeväg.
Nr 18-19: Buskan. När gården först byggdes, var platsen
beväxt med buskar.
Jo-Mångs.
sö i höjen;
av nr 21: Storgården, Sandarne bolags inspektorsgård, bebyggd 1901.
Wentn. Gården ligger i en sänka med backar omkring.
Det var snart till att gkente (halka), då man gick dit, varav
man kallade gården därefter.
Synja hagan eller Stenhammar; det senare namnet av
det steniga läget.
Västanbäck (Västa bäotjen).
Kallmora. Där gården står, var fordom en kall granmor (granskog). Ur denna togs virket till gamla klockstapeln. Nu räknas Kallmorbacken såsom en »årvess» eller
frostsäker plats. Jfr Hede by nr 12, s. 141.
Överåsen. Gården ligger högt i förhållande till Ne i
åsen (nr 28).
Opp i åsen är en utflyttning från Orrhögen (nr 30) ock
kallas därföre ibland Opp i errhöjen. Denna gård har
fordom varit prästens boställe.
Ne i åsen. Gården är belägen vid en ås; nämnes Åsen
1724.
Se Nord. familjebok angående »kaffe».
Karl XI:s mellan åren 1672-97 förda Dagbok, utg. av C. G.
af Nordin.
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Gambek-Kallmora eller Nedre Kallmora; stamgård till
nr 25. 1724 skrives Kallmoren.
Orrhögen (Orrhöjen); benämnes så även 1724. Platsen,
där gården är, säges fordom varit en omtyckt uppehållsort
för orrfogel. Jfr dock vad som säges om den likbenämnda
nr 15 i Hede kyrkby.
Prästgan; förr Söa moa (söder om mon).
Nr 32-33: Väst ä moa; 33 utflyttning från 32.
Jo-Lars'.
Jo-Ole'.
Oppiäff (= uppgärds, underförstått gården eller folket).
Platsen var, innan den bebyggdes, ett gärde; skrives Gierde
1724.
Högen (nöjen).
Opp i stuggun eller Nyhus; även Nus (sannolikt sammandragning av föregående, men vanligen uppfattat som
öknamn). Gårdens namn skrevs Nyhuus 1724.
Ut i gag eller Nyhus (Nus).
Gräftan. Gården ligger nära Vemån, vilken grävt eller
gjort utskärningar i marken.
{Nr 41: Väst i stuggun.
Nr 41-42: Oppmon
Nr 42: Fram i stuggun.
Oppmo 1724.
Jöns-Ois'.
Stenan. Gårdsplatsen är stenig.
Av nr 44: Sandviken vid en sandig vik av Ljusnan.
Nr 45-46: Risan I Nr 45: Ny-Risan.
Nr 46: Gambek-Risan. Platsen var risbeväxt, innan den uppodlades till gårdsplan.
Att i gaka (hem i gården); Ati gården 1724.
En åker på detta hemman är sedan gammalt benämnd
Gröten, enär den är en säker sädesåker.
Prins'; utflyttning från föregående.
En åbo här säges ha »stått i andra tankar», när han som
beväring tillfrågades, under vilket namn han ville bli införd i
rullorna. »Prins», svarade han. Ock så fick han ock gården
efter honom det namnet.
Gräfs uppgives vara byns älsta gård.
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De som först sågo sig om efter jord att odla i denna trakt
hackade med ett gräv i marken, sägs det, ock funno denna god.
Därav namnet. En åker Gröten finnes också här.
Länsmans, enär här varit länsmans-boställe.
No k i gan; Norr i gården 1724.
Nok i kkuckaf. En klockare har bott här (jfr nr 3).
Svedan (Sven).
Noa åa (Vemån).
No k i sögs, (»Norr i sörgårds»), en utflyttning från nr 16.
Nob. mil grind.
Nokate (norr om till).
I förra tider har i denna by hållits marknad, den enda i
provinsen.' Den hölls den 16 september ock avsåg huvudsakligen boskap ock hästar.
En ännu äldre marknads- eller bytesplats är den s. k. Köpmanstjärnen med Köpmansholmen, liggande omkring 21/2 mil
västerut i skogsmarken på Vemdalens område. Förbi denna gick
fordomdags en av förbindelsevägarna vintertiden mellan övre
Härjedalen ock Jämtland, varjämte ock den förut (s. 41) omtalade handelsvägen mellan Dalarna ock Jämtland genom Härjedalen ledde sig hitåt. Från Köpmanstjärnen gick vägen över
Skålan i Klövsjö till Mo by i Bärgs ock Hovermo i Myssjö socken.
På Köpmanstjärnens is jämte den nämnda holmen skall en livlig
köpslagan ha ägt rum mellan de från vitt skilda håll mötande
färdmännen.
1) I senare tid (så på 1860-talet) var marknad i Funäsdalens by
(29 januari).

Tännäs socken.
Att inom det område, som nu upptages av Tännäs socken,
tidigt måste hava funnits en befolkning, är påvisat i inledningen
till Hede. Väl ger uttrycket i gränsedokumentet av år 1273:
»Gudmundr bonde ok halft tylft bonda or cefra dalenom» ej visshet för att därmed avses ombud från övre Hedebygden eller
trakterna ovan skogen (från nedre bygden eller Trosavik nämnes Tordr särskilt såsom ombud). Men i hög grad rimligt måste
antagande härav synas. Vi hava också påvisat historiska skäl
för att en bosättning redan under hedenåldern kan hava skett
från Norge uti Ljung-, Ljusne-, Mittå-, Keså- ock förmodligen
också Tänudalen m. fl. orter uppemot fjällen, varest rika beten, fisken ock jaktmarker inbjödo nybyggare att slå sig ned.
De forngravar, jätthöga, även kallade hedningshöga, som
ännu äro att se på dessa ställen, ävensom gjorda vapen- ock
värktygsfynd, vilka påtagligen härröra från den senare järnålderns folk ock i form ock beskaffenhet för övrigt skola överensstämma med norska fornsaker från samma tid, tala även för
denna bosättning.1
Beträffande den väg, på vilken dessa första nybyggare kunna
antagas hava inkommit, har en forntida kännare av dessa trakter,
1) Vilken omfattning denna haft eller senare fått, framgår av den
mängd gravhögar i dessa trakter, som hittildags blivit känd ock här
summariskt må angivas. I Ljungdalen finnas minst 7 högar. Vid ock i
Ljusnedalen äro ej mindre än 28 sådana bekanta, i Mittådalen 3, på
Tännäs bys område 4 eller 5, på Funäsdalens ock på Hamrafjället 3,
eller tillsammans inemot ett 50-tal. De allra flästa hava fordom eller
under de senaste åren genomgrävts. I Kesådalen äro flera järnåldersfynd gjorda.
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baron TILAS, påvisat, att därest en invandring från Norge hitöver skett, måste denna hava gått — icke in i Tänndalen, enär
däremot svarande norska bygder varit för nya ock små att utsända nybyggare ävensom passagen över denna del av fjällryggen för svår — utan kommit nordligare från Tydalen. »Tydalen
är ock har, säger han, i uråldrige tider varit starkare bebodd,
ock därifrån är bekvämare landskap att färdas över inåt Härjedalssidan, då närmaste trakten är Ljusnedalen.»1
Första gången Tännäs uttryckligen förekommer i till våra
dagar bevarade urkunder är år 1407,2 då det skrives Tendenes.
Thendenes omnämnes vidare 1450, Thennentes 1460?, Ternes
1461,3 Tennanes 1507, Tinnes (kapell) 1627, Tännäs 1696, såsom det ännu, omväxlande med Tennu, skrives.

Vid vad tid Tännäs blev socken är ej närmare känt. 1479
hörde det ännu Hede till, efter vad som framgår av DN. XIV: 137.
Det heter där: »Txnnanxs i Heidesokn j Herdal». 1507 nämnes
det såsom by (No) i Herdal (Härjedalen) DN. XIV: 221. Ock i
»Häredals Beskrifning» av Erasmus Ludvigsson av år 15754 talas
det endast om »Heede och Vemedal sockner» i Hede tingslag,
varav man kan sluta, att Tännäs vid den tiden ännu ej var egen
socken.
Enligt MuNcu 5 skall det åtminstone vid slutet av medeltiden hava varit kyrka här, ty han nämner bland »kirkerne i
Herjardal» på denna tid också py5anes kirke. Någon bekräf»Härjedalens Känning till den del som står under Gräntze Tvist
emellan begge Höge Riken Sverige och Norrige, möjeligast anföcl, vid
Gräntze Commissionens bivistande åren 1741 & 1742 af DANIEL TILASY.,
manuskript i Riksarkivet. TILAS, död såsom riksheraldiker 1772, utnämndes 1740 till bärgsdirektör vid Ljusnedal med jurisdiktion över
bärgvärken i Jämtland ock Härjedalen ock genomvandrade såsom medlem i gränskommissionen Kölens hela sträckning. Hans ovan anförda
skrift är huvudsakligen av geologiskt innehåll.
DN. XIV: 26.
En .ZElfuer i Ternes beedigade d. å. gränslinjen emellan Toraldeluth ock Vemenäs (orig. pärmebrev i Vemdalens kyrka). I avseende
på namnet Alf ner jfr Eilifuer i 1273 års gränsetraktat.
Anf. i »S. Olaffs Saga på svenska rijm af J. FIADORPH» 1675, s. 137.
Norge i middelald. s. 92.
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telse av denna uppgift är dock icke annorstädesifrån vunnen,
ock den synes tvivel underkastad. Men med visshet fanns kapell, såsom ovan angivits, år 1627.
När HULPHERS1 uppger, att kyrkan »först blivit uppbyggd
1672», så är detta felaktigt, ock uppgiften måste avse en ombyggnad. Den grundar sig sannolikt på den minnestavla, tagen
ur det gamla kapellet, som nu finnes anbragt över den inre
kyrkodörren. Därpå läses bl. a.: »År 1672 uti may månad blef
däne Kyrkia funderat och Bygd och den 24 Junij samma år
invigd.» 1796 skedde omlagning av samma kyrka, ock 1840 påbörjades den nuvarande, vilken fullbordades 1851 ock ombyggdes redan år 1855.
Församlingen, som är annex till Hede, skulle enligt kungliga
brevet av den 25 april 1871 erhålla egen komminister, så snart
dåvarande pastor frånträdde sin befattning.

Soeknenamnet har otvivelaktigt sin grund i det näs, som
Tännftn bildar med Ljusnan genom bådas utflöde i sjön Lossen
ock varpå huvudbygden, Tännäs kyrkby, är belägen.
Vad åter namnets första del angår, det tänn- som ingår i
socknens ock åns namn, är det i saknad av äldre namnformer
ej lätt att med någon större grad av sannolikhet tyda. Åns
namn är i dagligt tal å orten Täya eller Täyfta, vilket tyder på
en rot med dubbelt n (jfr tio finna o. dyl.), alltså tänn-å-näs
(jfr Thennences 1460, Tenna
- nes 1507). Strax öster om Bogen
ligger i socknen en sjö Tannsjön, vars namn till betydelsen
möjligen sammanhänger med socknens ock åns.
Tännäsbygden nämnes i dagligt tal, nu som förr, oftast
blott Näsan. Vid Bruksvallarna bildar även Ljusnan vid några
gårdar, ett näs, som Funäsdalsborna kalla Opp på näsan till
skillnad från Ut i näsan (Tännäs).

Byar äro: Funäsdalen, Högvålen, Malmagen, Tännäs ock
Valmåsen.
Herjedalen s. 85.
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Funäsdalen är för närvarande Härjedalens folkrikaste by.
Mellan bärg ock sjö har här sedan urminnes tid arbetat sig
fram en odling, som man ej skulle vänta finna så nära inpå högfjällen.
Det var säkerligen icke jordens fruktbarhet som lockade
ock gynnade de första nybyggarna, ehuruväl denna under ett
blidare luftstreck kunde låta tala om sig. Även här var det
jakten ock fisket samt de naturliga betes- ock ängsmarkerna i
närliggande fjälldälder som föranledde bosättningen. Otvivelaktigt skedde sådan långt före den nyare tidens början.
Äldre minnesmärken äro dock ej till finnandes i denna by
än från det katolska kyrkoskickets dagar. Vid foten av Funäsdalsbärget är ett ställe kallat Korsbacken. Där skall ett invigt kors hava funnits, till vilket folket gått att förrätta sin
andakt, när de icke voro i tillfälle att komma till kyrka eller
mässa. Ännu är i trakten brukligt ett uttryck, som säkerligen
förskriver sig från denna tid: »Du ä likens kkädd, bå når du
gå te kors å jpfjp», d. v. s. du är lika klädd, både när du
går till kors ock kyrka.'
HOLPHERS (s. 82) omnämner ävenledes detta minnesmärke under
förmodan »att där i katolska tiden varit någon sammelplats, där folket,
som ej kunnat komma till kyrkan, gått att korsa sig, vilket med flera
vidskepelser då ausågos såsom någre gudaktighetsövningar». Ett ställe
i Tänndalen benämnt Bortmä korsa torde ock ha sitt namn av samma
anledning. Om dessa minnen yttrar A. A. AFZELIIIS (»Svenska folkets
sagohäfder», 6:e delen s. 127) med en riktigare syn på deras innebörd:
»Att de enfaldiga med vördnad knäböjde inför det dyra korsets minnen,
är väl icke att räkna dem till synd; det var icke på träkorset, utan på
Härren den korsfäste de därvid tänkte. Men prästerna bedrogo folket
ock lärde det vid korset att bedriva vidskepelse. Sålunda stodo träkors
mångenstädes, där folket offrade, till avvändande av sjukdom ock ofärd
så väl från kreatur som människor.»
Även i åtskilliga andra härjedalska ortnamn ingår ordet kors. Det
minner dock i dessa icke om forntida andaktsövning, utan om inträffade
olyckshändelser eller ogärningar med dödlig utgång. Platser, där sådana
skedde, har man plägat utmärka med uppsatta kors. En dylik plats
är Korskällhögarn.a vid Sveg (s. 48). En annan är Korsnäset vid sjön
Lossen. År 1757 körde tvänne forbönder från Vemdalen ned på isen
i sjön därutanför ock drunknade jämte hästarna. Till minne av den
sorgliga händelsen uppsattes på yttersta udden av det nämnda näset två
kors, som ännu äro kvar ock av vilka näset fick sitt namn.
Sv. landsm. XIX. 2.
12
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Byns namn är icke, såsom man velat antaga, att härleda
från ett näs, bildat av den ur Funäsdalssjön i Ljusnan rinnande
Funån (uttalas Fonna). Äldre namnformer liksom de äldres nuvarande uttal visa hän på att det är direkt bildat av ett ord
motsvarande isl. fönn snöfjäll ock dal. Härför ger också ortens
belägenhet allt stöd. Ordet fönn kvarlever ännu i det härjedalska fennj av samma betydelse. Det ingår även i andra ortnamn, t. ex. Fensbärget (Y hogdal). Bynamnet uttalas vanligen
Feysdan, men även (tydligen under påvärkan av skriftformer)
Fennäsdan. Att ett näs icke ursprungligen ingår däri, finner
man också av dess beteckning i äldre handlingar. Under 1600talet skrives omväxlande Puns-, Funz- eller Fonnsdal. I uttalet
har emellertid tidigt ett e eller i inskjutits; så i Fonnesda11546,
Funnisdal 1628, ock ur dessa skriftformer har den nuvarande
utvecklat sig.
Sistnämnda år räknade byn 12 bönder.
Gårdar:
Långströms (efter ägaren), förut Sörmo eller Bör på mon;
ursprungligen en nyodling om 1 trög, upptagen (omkr. 1690),
av bruksarbetaren Olof Sjulsson Funström, vartill sedan,
under det brukspatronen Nils Södergren (f 1807) var ägare,
kommo andelar av Gammelgården ock Nr 16 Bör om sjön.
1839 kom Erik Långström i besittning av hemmanet, som
vid skattejämkningen blev åsatt nr 1 om 10 trög.
Dalstens; namnet efter en gruvstigare Hans Dalsten vid
Ljusnedal, som på 1700-talet ägde gården.
Östbacken;
av nr 3: Vid Östbacken.
Östbacken.
Nr 5-6: Ännjbrös (Ägbrös), så kallad efter en Ingebrekt,
förste åbo på gården.
Nr 7-8: Högen. Gårdarna ligga på kullar mellan Funäsdalsock Röstbärget.
Hållan. Utflyttning har skett hit från Överhögen, såsom
gården förut benämnts. Angående namnets härledning s&
lokalbeteckningarna s. 14.
Bärget;
av nr 10: Åsen.
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av nr 10: Rambärget. I detta namn ingår tydligen is].
ravn (jfr sv. ramsvart) korp.
Nr 11-12: östgården (Ustgan); en gammal gård, som på sin
tid var östligast i byn, varav namnet.
Nr 13-14: Uttus (»ut-hus»). Namnet har uppkommit i följd
av gårdens utflyttning från Östgården.
Nr 15-17: sör om sjön.
Nr 17: Stranden; belägen vid stranden av Ljusnan.
Nr 18: Omn (On). En el eller skärvig stensamling var på den
plats, där gården först byggdes.
Nr 19: Lill-Pärs. En man med detta namn byggde gården.
Här ligger den förut nämnda Korsbacken.
Nr 21: }
Flon (Pkon).
Nr 20:
Flo-gårdarna räkna sin begynnelse från slutet av 1700-talet.
Vid 1790 ägdes en av Busk-gårdarna (nr 23) av predikanten
vid Ljusnedals bruk Paul Vagenius (f. i Lockne 1737). När
han 1792 avled, tog älste sonen Sven hand om hemmanet ock
flyttade ut gården till ett ställe kallat Flon av dess läge i närheten av en större myr eller fkoe. Där bröt han bygd med
kraft. Han delade hemmanet mellan sönerna Paul, Pär ock
Olof, ock dessa hava i sin tur delat sina hemmanslotter mellan
sina barn, som alla stå sig gott — en vacker frukt av företagsamhet ock flit.
Av nr 21: Lugnvik ock Tänndalsvallen.
Pålsgården; uppbyggdes av en bonde PM i början av
1600-talet;
av d:o: Flon (Fon).
Buskan (Beskem). Namnet härleder sig av att här var
skog, då gården byggdes.
Några av män från denna gård begångna ogärningar hava
i förra tider om Funäsdalsbygden spritt ett eljes oförtjänt vanrykte, vilket även ELELPHERS (s. 92) m. fl. omnämner.
Någon gång på 1600-talet var här en åbo Pär, GammelBusken kallad, vilkens girighet ledde till ett rysligt dåd. Han
överenskom med en norsk man Esten Kojan, med vilken han
haft många affärer, att de en viss söndag på vårsidan skulle
mötas vid det gamla riksgränsmärket sjön Glen (eller Glädjan)
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för att utväxla pänningar. Då Busken kom till mötesplatsen,
en stor sten vid sjön, fann han Esten Kojan före sig, sovande
vid stenen. Han sköt då ijäl honom ock stoppade ned liket i
ett vattenfyllt kärrhål, varpå han tog hans pänningar ock begav
sig hem. När han på aftonen kom åter till byn, var där en
flock ungdom samlad för att »leka boll» ock »kasta kil», såsom
förr var brukligt på söndagsaftnarna. Bland dem var också en
något tullut eller mindre vetande flicka, som då hon fick se
Busken, skall hava sagt: »Du ser rätt ut, som du gjort gärningen
till att nu». Detta grep den gamle ogärningsmannen, så att han
aldrig hade någon glädje av syndapängarna, ock för hans öron
ljödo åter ock åter den mindre vetandes ord: »Du ser rätt ut,
som du gjort gärningen till att nu». Då Esten förblev borta,
företogo hans hustru ock söner ivriga efterforskningar, men utan
resultat. Nu gick man till »vismanden» i Gudbrandsdalen, ock
denne sade, att Kojan var mördad ock nedstoppad i ett hål
mellan tvänne sjöar. Trakten beskrev han för övrigt noga.
Men innan man hunnit söka där, hade Busken, som fått nys
om besöket hos vismannen, skyndat upp till Glen, dragit upp
liket ock sänkt det i sjön, där han trodde att denna var djupast.
Detta visste vismannen att säga, då man för andra gången besökte honom, ock han tillade, att de icke borde söka mer efter
den döde, förrän han flöt upp av sig själv, ock det gjorde han
fram på sommaren. Men gamle Busken, ehuru plågad av samvetskval ock ängsel, förnekade sitt dåd, ända till dess han låg
på sitt yttersta. Då skall han för att få ro hava bekänt det
för sin själasörjare. Men alla sina pänningar, både dem han
redligt ock oredligt åtkommit, skall han därförinnan hava grävt
ned i jorden för att ej vara så »barskrapen», när han stod upp
igän. Ock var han gömt dem, lät han ingen veta. Han säges
också hava klätt det skrin, vari skatten var lagd, invändigt med
bibelblad, att icke onda makter skulle rå med att taga den.i
Längre fram i tiden, vid år 1721, har det hänt, att en ung
man från Busk-gården Olof Gunnarsson i förening med en norsk
dräng Olof Svensson från Brxkken bragte en kringvandrande
gårdfarihandlande om livet uppe i Tänndalen strax hitom riks1) Se Öfvertro om de döde i Härjedalen af Erik Modin.
Fornm.-fören:s tidskr. 1899.
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gränslinjen. För att det skulle synas, som om västgöten passerat Funäsdalen, dit han ämnet sig, satte de den mördades
hatt ock rock på en uppstoppad hösäck ock skjutsade ,denna
förbi byn. Men detta röjde dem. Anhållna för sitt dåd, erkände
de detsamma ock dömdes till »stegel ock jul». En kall vinterdag körde »mästermannen» de livdömde på en långsläde till den
plats, där de skulle sona sitt brott. Den ene av dem, han ifrån
Buskan, säges hava varit tillintetgjord av ruelse ock ängslan;
men den andre skall, när de kommit ned på den frusna sjön,
hava stigit upp i släden ock, under det färden sakta skred framåt,
med vacker hög röst, som ljudit ut över hela byn, sjungit psalmen 387 vv. 2-3 i gamla psalmboken:
Jag kläder av förgänglighet,
blir lös av syndsens bande,
ikläder mig stor salighet
uti de levandes lande.
Där himmelskronan för mig står,
den jag av Härrans hand då får,
som jag har efter längtat.
Jag kommer av ett brusand' hav
på rätta glädjestranden.
Min kropp han lägges ned i grav,
men Gud upptager anden.
Ur mörkret kommer jag till ljus,
ur fattigdom till ett rikt hus,
från oro till god vilo.

Men deras kroppar lades ej »i grav», utan steglades efter
tidens grymma sed. På platsen, Stegelbaekarna benämnd, 1/4
mil väster om det s. k. . Sämmingsbygget vid vägen mellan
Funäsdalen ock Tännäs, lära ända in i vårt århundrade de
olyckligas ben kunnat ses.
Att det, när landsvägen sedermera på 1850-talet leddes förbi
denna plats, har spökat eller »betslats ur» där, vet naturligen
folksägnen att tillägga.
Nr 24-25: PåSgården (Påls-);
av nr 25: Roshem.
Tangen (d. ä. smalt näs; gärden ligger på ett sådant);
av nr 26: Sör om sjön.
Karlgården, med namn efter ägaren; utflyttning från
Påfgården, hette förr 01-Ers'.
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Myran;
av nr 28: Överhus.
Ry (ang. namnet se lokalbeteckningarna s. 17).
Hagen.
Bärget.
Hållan (hålla bärgsida).
Fundins, så benämnd efter ägare sedan 1700-talet, skall
vara älsta gården i byn ock har förr hetat Gammelgården.
Från de många krigsoroligheter, som övergått denna gränsort, må en vid denna gård 'fästad sägen anföras.
Olof Knutsson var en av de älsta åboar på Gammelgården,
som man nu känner. En sommardag i slättandstiden var han
uppe vid sjön Glen i sällskap med sin unga hustru Sigrin,
sysselsatt med höbärgning ock fiske. Då fingo de till sin förfäran se en massa beväpnade norrmän komma tågande på krigsstråt. Med knapp nöd hann mannen sadla hästen — en duktig
hingst — jälpa hustrun upp i sadeln ock själv taga plats bakom
hänne, innan fienderna nådde fram till stället. Over stock ock
sten, i moras ock på obanade stigar drev han hästen i galopp
framåt den 21/2 mil långa vägen till Funäsdalsbyn. Det gällde
varsko dem av byns invånare, som kunde finnas hemma, för den
hotande faran ock hinna föra undan ock i bärgshålorna gömma
livsmedel ock värdesaker, såsom sed var, då fiender nalkades. Men
den ritten bragte Olof Knutsson »hälsfel» ock en för tidig död.
Detta tilldrog sig vid något fientligt infall under »stora ofreden».
Ty det synes av i gården bevarade handlingar, att Olof Knutsson gifte sig 1702 ock avled 1714.
Morn. En granmor var här, då gården upptogs.
Här bodde den av Hiilph. s. 96 omnämnde ivrige malmletaren Lars Larsson, till börden dalkarl, som för sin upptäckt
av Skarvgruvan erhöll en silverkanna, enligt Kongl. Bärgskollegii förordnande betald av kopparförsäljningsmedlen. I denna
gruva gjordes för några år sedan ett fynd, som ådagalägger, huru
enkla den tidens gruvredskap voro. Fyndet i fråga utgjordes
av ett par tämligen grova videgrenar, vilka varit använda såsom
— stubintråd. Kluvna, så att märgen kunde uttagas, hade de,
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sedan märggången fyllts med krut, åter hopsatts för att så användas för sitt ändamål.
Tullgården eller Tullvärket förskriver sig från 1690talet, då gränsetull inrättades i Funäsdalen. Gården har
sedan dess varit inspektorens bostad.
Västbanken.
Salmons (Salomons).
Över-Salmons.
Hans-Ole'.
Nr 36-37: Nylandet.
Nr 38-39: Hammaren; av dess belägenhet invid en bärgahämmar.
Nr 40-42: Flon;
av nr 42: Ramundbärget. Bärget, invid vilket gården anlagts, har i forna tider uppkallats efter en Ramund(er).
År 1789 blev uppförd »en stenmur emellan Funäsdalsbärget
ock sjön, ävensom 2:ne fleiser eller små slotthus blevo gjorde vid
Mettubron jämte ett dylikt vid Särvbron 1/2 mil uppom Hede,
som allt skulle tjäna till försvar mot de då förväntade danskars
infall» (Palmsk. saml.).
I byn har Härjedalens fornminnesförening, stiftad 1894 ock
att börja med benämnd »Västra Härjedalens fornminnesförening»,
sitt säte. De betydande samlingar till ett provinsmuseum, som
sammanförts, förvaras i en gammaldags ryggåsstuga, av föreningen för ändamålet ombyggd på en plats benämnd Skansen.
Högvålen var ursprungligen fäbodevall vid en fjällhöjd eller
vål med samma namn, hörande till Oppgården i Tännäs by. På
1700-talet satte sig en Olof Olsson ned här såsom den förste
nybyggaren. Under Baltzarfåjden (1611) var trakten uppehållsort rör flyktande Hedeboar, varom kan läsas under Hede (s. 146).
Gårdar äro:
Rönningen.
Norrgården.
Sörgården.
Landet.

184

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

Malmagen, Härjedalens översta, ej långt ifrån gränsen liggande fjällby, har ett vackert läge invid sjön av samma namn.
Under sommaren utvecklar fjällvärlden härstädes en yppig ock
omväxlande fägring. Det är därföre på goda grunder som Härjedalens hittils enda fjällsanatorium förlagts hit.
Byns ålder går tillbaka till slutet av 1770-talet. År 1778
gjorde nybyggaren Lars Larsson hos Kon:s Befallningshavande
i Gävleborgs län ansökan om att få mot erläggande av ökeskatt
till kronan anlägga ett nybygge på en brukspatronen Södergren ock hans svåger Ingebrekt Hansson tillhörig fäbodelägenhet
Malmagen, vartill han förut utvärkat sig ägarnas tillstånd. Enligt
en anteckning (i Nordinska saml. i Uppsala) av prem.-ingenjören
Marelius »var länsmannen från Hede [redan] 1758 ock skulle
vid Malmagen utsyna plats för nybygge».
Namnet visar på att man i sjön eller dess grannskap anträffat malm (måhända sjömalm), ehuru intet närmare nu därom
är känt. I avseende på betydelsen av ändelsen -agen må ses
vad som sägs om Rör-agen m. fl. sjöar s. 92 noten.
Ett fornminne, om man så vill kalla det, äger byn i en
omkr. 2 m. hög stenhäll, på vilken av en numera otydlig inskrift står att läsa:
D: 13 August.
1808.
Stenen restes det året av Rävsunds kompani, vilket under
befäl av kaptenen Anders Gustaf Örbom vid då rådande krigsorolighet här bevakade gränsen.
Byn har fyra hemmanslägenheter.
På gården nr 2 anlades Fjällnäs sanatorium eller högfjällspensionat år 1885 av Direktören J. Åslund.

Tänniis (kyrkoby). Om denna bys sannolika ålder ock dess
namn hänvisas till inledningen till Tännäs socken.
En fornsägen förtäljer, att ortens första bebyggande skall
hava skett genom en norsk kvinna av förnäm släkt vid 'namn
Gunnilla, syster till den Tor Ilie, vilken först nedsatte sig i
Ljungdalen (se s. 192). För någon missgärning skall hon hava
rymt hit från Norge ock till en början bott på samma trakt som
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brodern. Men så blevo de oense, ock Gunnilla flyttade till den
näjd, där Tännäs by nu är, byggde där ock livnärde sig med
djurfänge. Hon säges sedermera hava blivit även därifrån bortdriven av Tor Ilie ock då nödgats flytta åter till Norge, varest
hon sedan förblivit boende.1
Att folk haft sitt tillhåll här, förrän trakten erhöll bofasta
åboar ock jordens odling började, kan synas därav, att inne i
de nuvarande täkterna eller hemägorna finnas fångstgropar för
älg, äffgröpper kallade, vilka ej gärna kunna antagas hava
blivit anlagda av de första odlarna. Ty troligt är ej, att älgarna
väntats komma så nära, att de ginge i groparna, om dessa grävts
invid själva boplatsen.
Att byn i början av 1400-talet hade minst tvänne gårdar,
ses under »Oppgården» (nr 9).
Utan att försöka ingå på någon närmare utredning av det
sammanhang, som kan finnas mellan de olika orternas sägner,
vilja vi påpeka, huruledes i Härjedalen såväl som i Jämtland,
Ångermanland ock Västerbotten sådana äro gängse om en kvinna
Gunnil (»snille», »snälla» o. s. v.), vilken, utrustad med ovanliga
egenskaper, spelat en märklig roll i de bygder, där hon tros
hava levat ock värkat. När hon här nämnes, är det i förening
med den ovan omtalade Tor Illes namn. Ett ordstäv erinrar
om de strider, de hade med varandra angående jakt- ock betesmarkerna i fjällen:
Tor Ilie ock Gunnil snille
trätte om fjällena de ville.
Att en historisk personlighet står bakom denna sagoskepnad,
är otvivelaktigt, ock rätt mycket är redan skrivet för att söka
identifiera densamma. Av vad på grund därav blivit känt ock
i följd av orternas skilda läge är det icke sannolikt, att t. ex.
den ångermanländska »Gunnil snålle» eller »Gunnil snälla» är
densamma som den i sägnen här nämnda.
Skulle måhända icke Erik Blodyxes ryktbara gemål Gunhild, Assur Totes dotter, hava kunnat sträcka sina färder hitåt,
under den tid hon »var sänd till Finnmarken [d. v. s. Lappmarken] för att lära sig trolldom»?2 Eller, vad som är antags. 74 not. 9 anför även denna sägen.
Hfflph.
Munch Det no. folks hist. I, 587.
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ligare, skulle ej ryktet om denna ovanliga kvinna ock hännes
bedrifter hava kunnat med norska nybyggare föras östanfjälls,
där det sedan kom att fästa sig vid någon framstående kvinna
med samma namn ock göra denna till den sagogestalt, som sedan
vandrat genom tiderna fram till våra dagar? Drottning Gunhilds
livstid inföll under förra hälften av 900-talet, således under —
såsom vi antagit — den första nybyggestiden i dessa näjder
Vad själva det tillnamn angår, under vilket sägnens Gunhild är känd, »snille», »snälla» o. s. v., må anmärkas, att detta
för visso är hänne givet just med avseende på hännes egenskaper;
snill betyder nämligen i fornspråket bl. a. »dådkraftig».
Gårdar äro:
Nedre Nättan.
Övre Nättan.
Namnet på dessa gårdar härleder sig från den bärghammare Nätten eller Nättbärget (d. ä. Lill-bärget, av nätt liten),
invid vilken gårdarnas ägor ligga.
Gården Nättan upptogs omkr. 1620 av en Sven Jonsson.
Hans sonson med samma namn, känd under benämningen
»Gammel-Nätt-Sven» (f. 1713), omtalas ännu. Väldig jägare,
strövade han vida omkring i skog ock fjäll ock lärde därunder
en sak, som framför annat burit hans minne till nutiden —
sättet att bereda sig slåttesängar genom anläggning av dammar.
Det lärde han av bävern. En sådan hade dämt i yttre BrynnIlon, ock Sven lade märke till att ymnigt gräs växte ovanför
bäverdammen. Själv dämde han nu upp vattnet i övre Brynnflon vid Djuptjärn, ock en präktig starrslått vanns. En myckenhet slåtter, s. k. damsatter, har sedan dess på samma sätt erhållits till stort gagn för bygdens förnämsta näringsfång, boskapsaveln.
Västmon.
Bränna.
Morn; utflyttning från Myrgården.
västermyren.
Östermyren.
Denna gård hade i förstone sitt läge på Tomtarna (tomtan) invid Tomtbärget, där märken ännu synas efter hus samt
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en brunn. Denna igänstenades, sedan ett barn nedfallit däri
ock omkommit. I den nya gårdens närhet låg en myr, varav
namnet.
I gården Myren är född en man, vilkens levnad ssaga är väl
värd att bevaras åt kommande släkten. Mannen var Hans Olsson
upptäckaren av Röros koppargruva. Han föddes 1557.
Åsen
Vuxen begav han sig över till norska sidan ock byggde där upp
den nu präktiga gården Ryen 3 mil öster om Röros i Brxkkebygden. Här bodde han en tid, men flyttade så längre västerut
till de stora fiskrika sjöarna, som äro där, för att leva på fiske
ock jakt. Sedermera slog han sig ned på den plats, där nu
Röros ligger, ock uppbyggde även där en gård, men skötte dessutom även nu jakten ock fisket. En gång — Hans Olsson var
då 87 år gammal — vid en utflykt till det s. k. Storvolafjället,
nordost om nuvarande staden Röros, råkade en av honom dödskjuten ren att sparka upp fjällets mossa, ock en där i dagen
gående malmådra blev synlig. Inseende, att detta var något av
värde, medtog han för närmare undersökning ett prov av malmen.
Detta skedde år 1644. Men Hans Olsson skulle dela så många
andra upptäckares öde, att en annan fick skörda äran ock vinsten. En tysk, Lossius, vilken förmodligen varit med om att
undersöka det tagna malmprovet ock insett fyndets stora värde,
lyckades utspana fyndorten, undersökte densamma samt lät upptaga den s. k. Storvartsgruvan. Därpå uppfördes 1646 en smälthytta, som blev begynnelsen till Röros' sedermera så berömda
kopparvärk. Berövad de fördelar, som han rättvisligen haft att
vänta av sin viktiga upptäckt (endast ett mindre understöd
lemnades den gamle av kopparvärkets ägare) trivdes Hans Olsson
ej i den uppväxande bärgsstaden, utan gav sig åter ut på flyttning. Han uppbyggde då gården Åsen, uppe på en skogbevuxen
höjd eller ås, ock därav erhöll han nu tillnamnet Åsen. Här
var skogen, säges det, på den tiden så tät, att han måste »blecka»
eller bläda i furorna för att utmärka vägen fram till staden.
Nu har för bruksdriftens behov all skogen på milsvid omkrets
avvärkats, så att knappast en buske finnes kvar. Hans Olsson
Åsen dog 1673 i den höga åldern av 116 år, den högsta levnadsålder man känner om någon härjedalsk man. Annu leva i
rakt nedstigande led ättlingar av den märklige mannen på de
av honom upptagna gårdarna.
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Efter upptäckarens död blev dock hans minne den rättvisan
gjord, att i koret av Röros kyrka en bild av honom blev uppsatt. Denna, en oljemålning, visar honom i kroppsstorlek iförd
gammaldags jaktdräkt ock hållande ett stycke malm i ena
handen samt jaktbössan i den andra. Inunder läses jämte hans
namn, födelse- ock dödsår följande minnesvärs:
Staa, ',teser, her og see den Mand,
Som Storvartsgrube forst opfand,
Der var en Aarsag med, na3st Gud,
At her nu 1a3res Christi Bud,
At disse deres Focle har
Her som tillforn en Orken var.
Pris Gud, og onsk den gamle Graa
At hans Been rolig hvile maa,
Og beed, at Gud paa Sltegt og .1Et
Velsigne vilde dette Sted;
At som dets Finder hundred Aar
Og sexten dertil levet har,
Saa Efterkommer° i mange Leed
Her kunde tidos og gltedes ved.

Nr 8: Nylandet.
Nr 9-10: Oppgården har ursprungligen hetat Hemgarden (Hörngas) ock är älsta gården i denna by.
På 1400-talet skall den, enligt ett länge bevarat pärmebrev,
hava ägts av en änka, vilken, då hon sålde den, tog undan
såsom födoråd sjön Västervattnet. Därav kan man förstå, huru
stor vikt man lade på fisket den tiden. Säx män hade bevittnat
köpet, ock det utgjorde lagfarten.
Gården är i fornbrev flera gånger nämnd (Vester gaardhen
eller Vestra gardhen, såsom den hette 1407, 1479 ock 1507
DN. XIV: 26, 137, 221), men något direkt stöd för anförda sägen
finnes icke i dessa brev.
På 1600-talet levde i denna gård en kvinna, om vilken
sägnen ännu har åtskilligt att förtälja. »Stor-Anna», som hon
kallades, besatt jättelika kroppskrafter. Från den omkr. 1 1/2
mil sydväst från Tännäs liggande Käringsjön, som efter hänne
har namn, bar hon en dag en halv tunna fisk hem till byn, ock
sedan gick hon den nära 2 mil långa vägen till sina fäbodar
ute vid Medskogen ock mjölkade där korna om kvällen. Med
sina vallgrannar vid Fredsjön blev hon oense om betet. Hon
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rev då ner säterhusen på sin vall väster om Fredsjöbäcken ock
flottade virket ur dem efter sjön till den plats, där nu Lokvallen är.
Nr 11: Högen.
Nr 12-13: Utgården.
Nr 14: Torpet.
Nr 15-16: Tråden (Tron).
Nr 17-18: Loken.
Nr 19: Östgården (Ustgån).
Nr 20-21: Bergmans.
Östmon (Ustmon).
Sörgården.
Östbaoken (Ustbakken).
Östgärdet (Ustjä%).
Myskelåsen.
Fjätdalen. Angående namnets härledning må ses Fjätdalen i Lillhärdal (s. 111).
Övre Medskogen.
Öster om Tännäs by är en plats Lekvallen, vid vilken är
fäst minnet av de muntra kroppshärdande lekar i det fria, som
förra tiders ungdom under våren ock sommaren plägade anställa. De lekar, som därvid förekomma voro bland andra:
»leka boll» — i nedre Härjedalen kallat »loftning» eller »slå
loftvall» — »kasta kil», »långlat», »ryttarspelet» eller »ta fångar»
m. fl. Dylika forntida lekplatser äro förut omtalade — Vakomansbacken i närheten av Sveg (s. 58) samt Dansheden i
Lillhärdals kyrkby (s. 106).
Krigsminnen finnas ock i byn ock dess omnäjd. Under
Hede by äro några sådana redan anförda.
Mitt för Tännäs på södra sidan om Tännån är en öppen
plats i skogen, benämnd Knektfallet. Namnet härleder sig av
svenska soldater, som åren 1808-9 lågo här på bevakning, enär
ett norskt infall befarades efter vägen från Nordvi. De fällde
skog ock rödde sig läger på denna plats.
En mil sydost om byn något öster om den väg, som i förra
tider ledde från Tännäs in på »Härdals-Norgesvägen» (s. 110),
ligger den s. k. Fredsjön. Vid denna säges det varit bygd tidigare
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än i Tännäs. Men åboarna dogo ut genom digerdöden, ock
stället kom i ödesmål.
Där skall även varit tullstation, ock den nuvarande Månsvallen skall med anledning därav fordom hetat Tullvallen. Det
sägs ock, att vid en röjd fiender där kommit i möte med varandra, men slutit fred vid eller på sjön, varav den kallats »Fredsjön».
Dessa sägner äro dunkla ock föga troliga.

Valmåsen bebyggdes på 1700-talet. Namnet härleder sig
troligast från en bärgshöjd Varma, från vilken den landrygg
eller ås utgår, varpå byn är belägen. Av den övre bygdens
folk kallas byn vanligen Ut i åsa.
Fisket i sjön ock skogsmarkerna däromkring skola vid tiden
för den första bosättningen på denna trakt varit utomordentligt
givande.
Gårdar:
Västa sjön.
Synja sjön.
Nedgården (No i gåka).
Oppgården (Opp i dika); förmodas vara älsta gården ock
bebyggd från Busk-gården i Funäsdalen. 1791 nämnes nybygget valmåsen, varmed sannolikt avses denna gård.
Mångs-Lars'. Gården är upptagen av en Måns Larsson
från Påls-gården i Funäsdalen.
I östra änden av sjön Lossen (vars namn synbarligen är att
härleda av den därigenom rinnande Ljusnan, fordom Lussn)
ligga gårdarna Bonäs (av bod fäbod) ock Lussenborg (av nyss
nämnda älvs namn).

Storsjö socken.
Storsjö är Härjedalens yngsta socken. Rättighet att utgöra
egen kommun erhöll den genom kongl. brev av den 20 juli 1894.
Kapellförsamling blev Storsjö förmodligen samtidigt med att
kapell byggdes eller år 1751. Kapellbyggnaden skall hava ut..
förts av endast 6 bönder. Året innan denna utfördes, hade (den
28/1 1750) begravningsplats invigts.1 I förstone förrättades gudstjänster här både av pastor i Hede ock i Föllinge, vilken senare
hade turen hit en gång om året.2 Besvärliga resor måtte de
därvid hava haft. Om Hedes pastor säges i ett visitationsprotokoll av 1758,3 att han vid sina färder till Storsjö kapell »måste
använda skidben».
Socknen lyder i kyrkligt avseende under Hede moderkyrka.
Angående de älsta boplatsernas sannolika ålder hänvisas
till vad som under Hede är anfört om norska inflyttningar under
förkristen tid.

Byar: Henådalen, Ljungdalen, Mässlingen, Storsjö, Tossåsen.

Henådalen kallas även ock vanligen Kläppen (Käppen),
enär nybygget är beläget nära intill Lövkläppens bärgshöjd.
Byn har förr hört till Hede socken, men överflyttades genom
nådiga brevet av 20 juli 1894 till Storsjö.
Det synes hava varit den kraftige kyrkoherden i Hede JOHAN
NORDINGH, vanligen benämnd »Herr Johan» (i Hede 1726-1755, t såsom
kyrkoherde i Brunflo 1774), vilken åt Storsjö utvärkat dess församlingsrättigheter.
Enligt FALE A. BURMANS Dagboksanteckningar.
8) 1 Domkapitlets arkiv.

192

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX. 2

Det förstnämnda namnet kommer sig av nybyggets läge i
en dalgång, genom vilken Henån framflyter.

Ljungdalen är socknens älsta by ock angives även såsom
en av de först befolkade orterna i Härjedalen. Därom äro ännu
gamla arvsägner gängse i flera av provinsens bygder. De äro
ock till dels anförda av HULPHERS, TIINELD, FÅLE BURMAN m. fl.
Sagan förmäler, att Ljungdalens förste bebyggare varit en
norsk man av förnäm släkt vid namn Toni eller Torille, såsom
MiLPHERS återger namnet. Enligt av BURMAN antecknad tradition »förmentes han hava varit någon konung eller hövdinge
av svensk härkomst».1 Såsom synes av i noten här nedan
anförda fornbrev, torde han rätteligen hetat Tor, men av någon
anledning erhållit binamnet Ille (onde), vilka namn sedan sammandragits till sägnens »Torille» eller »Toni». Jfr »Arne Ille» i gränsregleringsdokumentet av 1273. Denne Tor Ilie säges till en början
hava bott vid Storsjön på ett näs ö. om byn, efter honom kallat
Torilsnäset. Sedermera flyttade han till den plats längre upp
vid Ljoggna (Ljungan), varest Ljungdalona by nu är belägen.
Han skall hava drunknat i ån vid ett långt smalt grund, som
av denna händelse ock av sin form blev kallat Torilabåten.
Den döda kroppen flöt upp invid nuvarande Storsjö by, där han
blev lagd i en hög, som fick namnet Torilshögen. Enligt BURMANS reseanteckningar (1802) låg denna hög nära intill sjön,
men var då redan »mindre synbar» därigenom, att des jämte
närliggande mark plöjdes såsom åker. Tor Ilie säges varit
»sorgfällig om gränseskillnaden mellan Herdal ock Iemtl[and]»
(Burman).2 Om hans förhållande till en sin syster Gunilla är
en sägen anförd under Tännäs (s. 185).
Dagbok. Norrl. saml. III, 94.
Detta hans, som det vill synas, icke alltid visliga nit bestyrkes
även av ett pärmebrev av år 1483 angående gränsen mellan Härjedalen
ock Jämtland (orig. i Kongl. Ant.-ark., avskrift i Jämths 1. fornm.-fören.
tidskr. I, s. 108). Det heter däri: . . . Item all the merke, som Thore
Ilie opreste, dömde wi för:de XXIV ogild, for den skuld konungs bref
finnas ey for the inerke, utan thet skal vara konungs allmenning oppa
bada sidor lanzs merken, som var lanzskra utvisar. Alt thet, som ey är
skatta skog, skal blifva konungs allmenningh» etc.
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I Ljungdalens by skall det fordom hava funnits fjorton Dirmögna bönder. Om dem är det sagt, att de buro silverknappar
i kläderna, när de på skidor färdades ned till mässan i Svegs
kyrka (Hede kyrka fanns då ännu ej till).1 Dessa älsta inbyggare skola haft en riklig bärgning av fiske, älg- ock vildrensfångst. Men genom digerdöden kom byn i ödesmål. Endast
en kvinna i Ljungdalen ock en lapp i närbelägna fjäll sägas
hava överlevat den förskräckliga pästen.
Längre fram nedsatte sig här, enligt sägnen, folk ifrån
Ottsjö i Undersåker. FALK BURMAN återgiver en tradition, enligt
vilken den tredjedel av ägorna, som sträckt sig »från Östra
gården uppefter älven mäst 1/4 mil», innehafts av kyrkoherden
Olof Nilsson i Offerdal, men av honom sålts till en norsk man
Ola Even; en annan del hade kommit i Vemdalsmans ägo.2
Vid byns återupptagande blev det här tre gårdar.
Att denna tradition stöder sig på värkliga grunder, finner
man av i orten bevarade äldre handlingar (nu i Härjedalens
fornm.-förenings saml.) angående tvister, som utspelats om besittningsrätten till Ljungdalen.
År 1627 den 6 mars omvittnades i Alsens »tingstua», att
en tredjepart av Ljungdalen »av arilds tid» hört till Oviken.
Följande år den 9 februari var saken å nyo före vid Mo ting,
därvid särskilt skulle utrönas, huru långt härjedalingarnas Ömråde av Ljungdalens mark sträckte sig. Ock »profde Lauritz
Bentzon Wallne och Oluf Matson Hof, at de Dallekarle eiger ej
mera end tu l Mid Dybet udi Storsiö, Åvigssiö ved Joungdal, der
falder Joungdals å ud: den anden halfpart på den nördre side
i) Har denna av BURMAN, Dagb. s. 114., återgivna tradition, såsom
troligt är, sin grund i värkligheten, så måste den hänföra sig till tiden
före digerdöden, vilket också framgår av vad i det följande 'sägs.
2) Olof Nilsson i Trång uppgives i Jämtl. 1. fornm.-fören:s tidskr.
s. 103, hava varit kyrkoherde i Offerdal åren 1620-1656. Enligt
en likaledes av BURMAN återgiven sägen skulle Olof Nilsson fått sin
andel i Ljungdalen såsom betalning för korn, som han under de hårda
åren 1600-1602 försträckt en bonde därstädes, vilket förhållande ger
B. anledning till anmärkningen: »Denne Pastor ej laggrann i medlen att
förvärva». Som man ser, stämmer sägnen åtminstone vad tidsuppgiften
beträffar icke väl överens med kända förhållanden.
Sv. landsm. XIX. 2.

13
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tu l middybs eiger Jungdals odelsejere, som er be:te herr Oluf
Nilson, Ottsiö- och Nylandsmend, som er rette odds ejere tul
for:de jordegods, der halter de deris fiskebuder och gresvalder
tu l hestebed, hvorpå de Herdals mend nu uden log och dom
hafuer bygt, uansett at for:ne jordegods är be:te odelsejere deris
rette odel, som deris foreldre och forfedere alltid folget hafuer».
Samma år drogs saken inför Botulphs lagting i Norge.i Inför
lagmannen Peder Grumb ock rätten, i fogden Jöns Juls närvaro,
voro hit stämde Nylands män på den ena ock Ljungdalsmännen
Jon ock Pär på den andra sidan, för att man skulle få avgjort,
vilkendera parten skulle äga Ljungdalen. Då framlades först ett
brev av 1510, därnäst ett provbrev, dat. Hel, tre kongers dag 1599,
jämte domen från nyssnämnda bygdeting i Mo av den 6 februari,
som alla likstämmigt vitsordade, att Ljungdalen tillkom härr Oluf
Nilsson i Mo, Ottsjö- ock Nylandsmännen. Enär den ävenledes
närvarande Jon Svensson »i Storsjö vid Ljoungdalen» icke kunde
bevisa någon sin bättre rätt, dömdes, att Ljungdalen, som över
100 år tillhört jämtarna, därefter som förut skulle höra Härr
Olof ock Nylandsmännen till. Det älsta av de brev, varpå denna
jämtarnas rätt grundade sig ock som ännu i avskrift är i behåll, har följande lydelse:
. Jag Jens Tilson Höfvitsman över Jempteland kennist oc giör vitterligit for alle med thette mit obne bref, at jeg på Kongl. U:ets min
allernadigste Herre Konungs Christiern Fredrikssons wegne bykt hafwer
Lasse på Nyland oc Jacop på . . . et afradsland med watten oc veidestad [jaktmark], som ther tul ligger oc ligget hafwer fra fordom tid;
ty forbiuder Jeg alla, eho the helst ere eller wara kunna, at fornemde
mend her i mot at giöre eller uförrette i nogen maatta; oc skulle the
årlig theraf gifwa til Norrgis krona 2 öre afrad. Att så i sandhed er,
som for scrifwet staar, trycker Jeg mit zignet neden under thette mit
obne bref, som scrifued er på Haarstad fastelags söndag aar epter Guds
byrd 1551.

Hemmanet Aviken (Avig 1628) vid Storsjön avhände sig
Oluf Nilsson till befallningsmannen över Jämtland Pär Ersson
enligt brev av år 1651.
År 1802 funnos i byn fåm hemmansåboar jämte en nybyggare.
1) Tinget kallades så, enär det sattes på S:t Botolfs dag, den

17 juni.
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Även här har en tid, mellan åren 1748-1756, någon bärgvärksrörelse bedrivits. Hyttan var belägen invid ån på ett ställe,
där byboarna nu hava sin såg.
Byns namn härleder sig från den genom densamma flytande
Ljungan. Åns namn skrives Liogna 1694, Iågna 1698, 1802,
i överensstämmelse varmed bynamnet skrives Joungdal 1628,
Jungdalen 1698. Av ortens folk uttalas det Jogg- el. Joggdan.
Ljungans namn åter är sannolikast att härleda från ljung
(calluna). • Beträffande detta ords förekomst i ortnamn hänvisar
FRITZNER (II, 580) på fsv. Ljongathing, Ljongaköpungr. Från
denna form av ordet är då åns namn (Ljong-a) närmast utgånget.
Gårdar äro:
Uppgården. Denna gård skall vara den först bebyggda
i byn. Vid gruvrörelsens början uppfördes här bostad åt
inspektoren (Björlin).
Pär-Annef (Anderssons).
Pär-Hans'.
Nok på lin (liden).
västgån.
Noir i lin (Norrliden).
Norrman.
Myrn;
av nr 8: Nokhöjen (Norrhögen).
Ustgan ; Östra gården 1802.
Ustmon;
av nr 10: Annefhöjen (Anders-högen).
Plassen (platsen).
Gårdens namn synes härleda sig därav, att det, förr än Ljungdalens by uppkom, här var ett lappläger eller ställe där lapparna samlade sina renar till vila ock slakt. Ett sådant ställe
benämndes platsen. — Härinvid rinner en bäck Pinnbäcken.
Denna åter säges så benämnts, emedan en bonde från Veradalen
i forna tider på »Platsen» mördat en lapp- (eller som det då
hette finn-) familj ock kastat liken i denna bäck.
Av nr 11: Bygget.
Kkockarbacken.
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Locket;
av nr 13: Botten. Gården var först byggd på denna del av
hemmanet, ock sitt namn erhöll den därav, att här förut
bränts kol — varit en kolbotten. När sedan ny gård
(utflyttning) byggdes, kallades denne senare skämtsamt
locket (såsom motsvarighet till »botten»).
Skärvagsdalen. I namnet (av gårdens läge invid sjön
Skärvagen) ingår det agen, varom talats under Köragen
(s. 92 noten).
Torpet. Gården skall hava blivit bebyggd närmast efter
nr 1 Uppgården ock kallades förr i tiden Lilla Ljungdalen.
I den intill Ljungdalen belägna Keså-dalen hava under
sista tiden gjorts åtskilliga fynd av forntida järnredskap (svärd,
yxa, knivar, rasp m. m.), nu förvarade i Härjedalens fornstuga,
vilka föremål visa mycken likhet med av RYGH avbildade »Norske
oldsager».
Det är att förmoda, att dessa fornföremål förskriva sig från
den befolkning, som gick under i digerdöden.
Den, så vitt känt är, siste bävern i Härjedalen är dödad
vid denna by. Man hade fått se spår av tvänne sådana djur,
vilka syntes över fjället hava kommit från Norge. Gamle profossen från Vemdalen, som just var häruppe för att uppbära sin
lön (12 skilling pr rök), gillrade åt dem ock fick den ene. Den
andre försvann spårlöst. Detta skedde år 1834. Redan 1802
trodde sig FÅLE BURMAN (se. Dagboksant.) kunna anteckna den
siste bävern i dessa trakter såsom skjuten i Kvarnån.
Mässlingen (förr även skrivet Messlinge eller Mässlinge)
förekommer först omnämnt 1673, vilket år Hans Olofsson Wigg
ock Knut Halvarsson i Funäsdalen fingo tillåtelse att nedsätta
sig på allmänningen norr om sjön Messlingen ock åtnjuta 6 års
skattefrihet, såsom det ännu i byn förvarade upplåtelsebrevet
omförmäler. Sedan nämnes stället 1688i sammanhang med upptäckten av de kopparmalmsfyndigheter, vilka gåvo upphov till
en vid denna tid påbörjad bärgvärksrörelse vid det s. k. Mäslingebruk.
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En vid sjön Mässlingen såsom nybyggare boende Sen till
kyrkoherden 01. Blix i Hede, Hans Olsson Blix, »skall omkring
1686 hava gjort sig till uppfinnare av den s. k. Blix-gruvanl.»
Denna hade förut blivit Blix anvisad av en i sin tid namnkunnig ock förmögen lapp Jonas Jonsson Mittifjäll eller »RikJonas» kallad.» Hyttbyggnad anlades först vid Mässlingesjön,
varest förarbetades malm från nämnda gruva ock tvänne andra
vid samma tid ock i samma trakt anträffade malmfyndigheter,
Gammelgruvan ock Solbitrgsgruvan. Från Mässlingen överflyttades dock bruksdriften inom kort till Ljusnedal.
Namnet på byn skall enligt en sägen i orten hava uppkommit på följande sätt. De här fordom kringströvande lapparna hade lägerplatser dels i Ljungdalen, dels i Ljusnedalen,
dels i Mittådalen, vilken sist nämnda dal kallats så efter den
genom densamma flytande mittån eller ån mitt emellan Ljungan
ock Ljusnan.» Sjön, varigenom Mittån rinner, blev kallad Mittlingon. Detta namn har sedan kommit att uttalas Misslingen,
senare mässlingen. Efter sjön erhöll den därinvid bebyggda
byn namn.
Att här mycket långt tillbaka i tiden varit bebott, vill man
finna därav, att på tvänne ställen vid sjön skola synas ätteeller gravhögar. Den ene av dessa benämnes Gullhögen ock
finnes på en udde vid norra stranden av Mässlingesjön. Den
är i äldre tid genomgrävd.
I Mässlingen voro 1802 två bönder.
Ralph. s. 94 har en ganska utförlig redogörelse för Mässlinge,
sedermera Ljusnedals bärgvärk.
Det är om denna lapp som Ralph. s. 94 säger, att han »såsom
ibland sitt folk ganska högmodig ock förmäten begärt efter eget talesätt av konung Karl XI att få bliva konung i den fjäll, men konungen
leende har svarat nådigt: 'Det kan ej låta sig göra, att två kungar
skola vara i Sverige, men du skall få bliva general i fjällen'». FörmödEgen är han samme lapp, som i ett tingsprotokoll från Vemdalen år 1699
benämnes »Stoor-Jon» ock då åberopade sig på ett för honom av landshövdingen Wellirtck utfärdat »Protectoriai» eller skyddsbrev av år 1693,
varigenom honom tillförsäkrades rätt att mot erläggande av en viss skatt
till kronan vistas i Härjedalens fjäll.
TILAS (1742) skriver Metn- ock Mito-dalen jämte Mittådalen.
På Albins karta heter sjön, nr vilken Mittån rinner, Metosjon, ock ån
skrives i äldre tid Mettuk Det vill därav synas, som om namnet vore
av lapskt ursprung.
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Nuvarande gårdar äro:
Västbacken;
av nr 1: väst i tråden.
Öst på backen (Ust på backa).
Fram i gan ;
av nr 3: Grubban.
Söder Om byn i östra änden av fjället Platruet hava nyligen upptäckts märkliga hällmålningar, vilka (1898) undersökts
ock avbildats av lektor P. OLSSON. Målningarna äro utförda
med en röd, outplånlig färg, återgivande på ett primitivt sätt
varjehanda djur: björn, älg m. m. ävensom människofigurer, vittnande sålunda med sitt stumma språk därom, att före den historiska tiden människor på vildens sätt i dessa näjder uppehållit
sig med djurfångst ock fiske. De förmodas vara av samma ursprung som liknande målningar på några ställen i Jämtlands fjälltrakter ock i Sibirien, utförda av något arktiskt folk (lappar?).1
Det vill synas, som om lapparna vid denna fjällhöjd plägat
begrava sina döda. Åtminstone förmäles i ett protokoll vid e. o.
tinget i Vemdalen år 1699, att »lappen vid Funsdalsfjällen» Jonas
Torkelsson begravt sin son Olof »strax nedan Flaatrun på en
hög backe».2
Storsjö eller Storsjön, såsom byn vanligen benämnes, har
namn av sjön, invid vilken byn är belägen. Denna by är efter
all sannolikhet icke synnerligen gammal, ehuru ställen visas,
som sägas hava spår av forntida odling. Ett sådant är det s. k.
Önet 2 1/2 km. norr om sjön. Om namnets härledning kan ses
under Rånddalen s. 157. En sägen om denna plats är emellertid,
att den i en ej så avlägsen tid bebyggts av en familj från Ottsjö
i Undersåker. Familjen skall sedan hava blivit mördad av ett
rövarband, som haft sitt stamhåll vid de efter detsamma benämnda Rövarsjöarna, från vilka den lilla ån Rövran, nu kallad
Ryvran, flyter ned i Ljungan.
Enligt en av FALE BURMAN (1802) antecknad sägen skall den
förste nybyggaren i Storsjön hava kommit från Hedens by i Idre
Se Jämtl:s 1. forrun.-fören:s tidskr. I, s. 55 samt II, s. 115.
Det för de däri meddelade relationerna om lapparnas forna vidskepelser märkliga protokollet är återgivet i en uppsats av förf. Ö/vertro om de döde i Härjedalen, i Sv. fornm.-fören:s tidskr. 1899.
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ock hetat Harald. Nämnda år levde i Storsjön en bonde Harald
Pålsson, vilken uppgavs härstamma i fämte led från nämnde nybyggare. Härjedalens dombok för år 1698 lemnar dock andra,
säkerligen tillförlitligare upplysningar angående byns bebyggande. Vid tinget i Hede det året förevar tvist mellan Storsjöns ock Vemdalens byamän angående rätt till fisken samt jakt-,
slått- ock betesmark på Storsjöns område. Detta hade tidigare
varit avradsland eller kronoallmänning, som mot en viss skatteavgäld brukats av de kringboende. Nu »inkom Jon Olsson i
Hede, som avlade eden ock betygade, det han av sina förfäder
hört, att förr än det vid Storsjön byggdes gårdar, gåvo Hede
män därför avrad, för vilket avradslaud de erlade årl. 5 st. gråskinn; men huru långt dl. inom • vad råmärken det sig sträckt,
visste han inte. Han mintes ej häller någon annan, som där
först byggde än Jon Jonsson ock Jon Embriktsson, efter de vid
Hede intet fingo rum ock de togo på sig de 5 gråskinnen, vilket
varit straxt efter Baltzarfäjden eller år 1611». Även tvänne
andra gamla män vittnade vid samma ting, att »några karlar
från Hede satt sig neder på Storsjö mark». Detta sade de sig
»hava hört av sina förfäder». »Länsman [Jon Persson] sv[arade],
det aldra först skall där bott en b[enämn]d Stoor Erich, som
allenast haft en fiskbod, vilken skall svultit ut, ock efter honom
kom folk dit från Hede.»
Härav synes framgå, att Storsjön blivit först bebyggt av
från Hede ditflyttade nybyggare, ock att denna bosättning skett vid
tiden omkring eller strax efter år 1600, måhända i följd av den
ödeläggelse, som under Baltzarfäjden övergick Hedebygden, bringande dess åboar från hus ock hem, såsom förr är berättat.
Över sjön vid kapellet har i förra tider varit färjerodd fik
präst ock andra, som kommo häråt. Hästarna forslades på sammanbundna båtar eller sändes till ett ställe längre väst i sjön,
där de fingo simma. — Om kung Sverres förmodade äventyrliga
färd häröver se under Lillhärdal s. 105.
1802 var böndernas antal i Storsjö 9.
Gärdar äro nu följande:
Nr 1: Putten (Pettn). Gården har namn av läget invid en mindre
tjärn, vilken på ortens språk heter pott (jfr detta ord i
»Lokalbeteckningar5 s. 18).
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Väst i ryn.
Väst å hojen. Denna gård skall vara den älst bebyggda
i denna by.
Fu.ndins.
Ustmon. 1. Där ust (Där öste);
av nr 5: Äkren (Åkern).
Västgan.
Dit ust.
Jetnäse. Gården är nyligen flyttad till ett näs på andra
sidan av Ljungan, till vilket getter brukat föras på bete.
Gården hette förut På!.
Trådn.
Kråkhöjen.
Gemensamt namn på
Ne i stugun 1. Nok i hojen.
dessa gårdar är Höjen.
Opp i stugu.
Usthöjen.
Mulläggen (om ägg se »Lokalbeteckningar» s. 14).
Halvaftrfta.
.Nr 16: Annefhöjen (Anders-);
av nr 16: Ust å moa.
Kokovitja (Kolviken). Gården ligger vid en vik, som
kallats Kol-viken, enär därinvid varit en kolningsplats.
Långhokmen, så benämnd av den orsak, att gården är
byggd på en holme i Storsjön med detta namn.
Tossåsen nännAs som nybygge år 1791. Byn har förut
tillhört Ovikens socken i Jämtland, men tillades Storsjö socken
vid dennas bildande 1894.
Här förbi gick i förra tider en stark ridväg, kommande
från Oviken ock gående ö. om Hundshögens fjäll ned mot Ljungdalen, varifrån den förbi Helagsfjället ledde sig in på den genom
Ljusnedalen framgående gamla färdvägen till Tydalen i Norge.
Byn, som har ett hemmansnummer, Tossåsen nr 1, med 5
gårdar utan särskilda namn, äges hel ock hållen av bolag (Vifsta
varv). Namnets härledning är okänd.

Ljusnedals bruksförsamling.
Med Ljusnedalen, i äldre tid skrivet ock uttalat Lassendalen, har sedan gammalt avsetts den del av Ljusnans dalgång,
som sträcker sig ifrån Gröndalen eller trakten för Ljusnans upprinnelse till omkring en ock en halv mil sydost om Ljusnedals
bruk eller sjön Loasen, där, såsom TEAS anmärker, dalgången
»förlorar sitt namn».
Att denna ådal är platsen för en urgammal odling, är oomtvistligt. Ock om dennas sannolika ursprung är tillförene på
sina ställen talat.
Ett talande bevis för denna odling äro de forngravar eller
ättehögar, som till ett betydande antal finnas härstädes.
Förut, under Fjätdalen i Lillhärdal (s. 110), är omnämnd
den gamla färdväg, som kommande ifrån Hälsingland drog fram
genom Sveg ock Lillhärdal samt vid Långå gick upp emot Lillfjället ock Ruet ock därifrån åter sänkte sig ned i Ljusnedalen.
Vid det ställe, där vägen först nådde Ljusnan i denna trakt,
6 km. ovanför nuvarande Ljusnedals bruk vid foten av fjället
Ruet, ligger det s. k. Hednings- eller Ljusnedalsgärdet, en plats
med flera spår av att hava varit tidigt bebodd. Själva namnet
hänvisar på en förkristen befolkning.
Hedningsgärdet är en numer delvis skogbevuxen, mot söder
lutande slätt, vilken säkerligen en gång varit odlad. Gamla
åkerrenar ock avskrädeshögar (»kjökkenmöddingar») ävensom
stensättningar i form av grundmurar till olika byggnader lemna
härför ojävaktiga vittnesbörd. 1 högarna hava vid grävningar, helt
nyligen även företagna av sakkunnig person, hittats samlingar av
horn ock ben efter större ock mindre däggdjur såsom älg, ren,
ko ock hare samt fogel. Även redskap ock vapen såsom brynen,

202

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

yxor, svärd, spjut- ock pilspetsar m. in. av järn, hava vid skilda
tillfällen kommit i dagen. En stor fyrkantig hustomt, utmärkt av
ännu kvarliggande grundstenar, är av gammalt känd under namn
av Ljusnedals kyrka. Den nämnes även av Hiilph. s. 106
ock i en anteckning i Nord. saml. Enligt traditionen skola,
under det vallfärderna • till S:t Olafs grav gingo här fram, munkar på Ljusnedalsgärdet hava uppfört ett hus, som tjänat vallfärdsfolket till rastställe. Har så varit händelsen, är måhända
tomten ett minne av denna byggnad.
Så långt den gamla vägen följer Ljusnan åt eller uppemot
Röstvålen, en sträcka av omkr. 2 mil, synas här ock var spår
av forna boplatser ock gravhögar. Ett betydande antal sådana
(se s. 174 noten) finnes så väl på norra sidan av älven som ock
på södra stranden, söder om byn Flon. De äro alla mer eller
mindre utgrävda av skattsökare. Gamle män berätta, hurusom
de i sin ungdom tigande gingo under midsommarnätter att söka
efter skatter i dessa högar ock där anträffade varjehanda forntida föremål.
För något över 150 år sedan genomgrävde bonden Olof
Hansson Busk från Funäsdalen en hög vid västra änden av nuvarande byn Bruksvallarna, i vilken hittades bl. a. ett präktigt
silverbälte. En därav smidd brudkrona förvaras ännu i Valmåsens gästgivaregård.
Vid Hemmingsvallen, i vars närhet vägen vek av inåt
Norge,
enligt sägnen en ättehög hava blivit utgrävd av
en härdöl, vilken vid en föregående handelsresa till Trondhjem
fått reda på högen. För att obemärkt av sitt sällskap kunna
värkställa grävningen skall han hava slagit en spik i hästens hov
ock därav fått anledning att stanna efter sina färdkamrater.
Därpå genomsökte han med medförda värktyg högen ock påträffade flera dyrbarheter av guld ock silver.
Såsom den förment förste åbon ofvan skogen nämner
HeLPHERS enligt en på hans tid levande tradition en »Pär i
Mellanfjälls». Att denne man emellertid levat långt senare, än
förenämnda tradition anger, finner man av följande sägen, antecknad 1791 (Nord. saml.): »Vid gamla Ljusnedalsgärdet skall
bott en, som hetat Per Mittåfiäll, vilken, då härrdölarne under
sin Trundjemsresa släppt sine hästar i dess gärde, har blivit
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ond, varav yppades slagsmål, då han av nämnde hörrdölar
blivit ijälslagen».
Det är tydligt, att den befolkning, som här levat i samhälle
med boskapsskötsel ock även åkerbruk, genom någon eller några
utomordentliga händelser i hög grad decimerats eller rent av
gått under ock de fordom bebodda ock delvis odlade fjälldalarna
på detta sätt råkat i ödesmål. Att detta icke kan hava skett
genom »fientliga infall», såsom antaget blivit,' är likaså tydligt.
Sådana förödande fgder skulle hava lemnat spår efter sig i
historien; ock svårt är för övrigt att tänka sig någon anledning
till dem, då ju Härjedalens befolkning tidigt kom under den
norske konungens lydno ock det första gränskriget från svensk
sida icke ägde rum förr än i senare hälften av 1500-talet. Detta
sträckte sig för övrigt, så vitt känt är, icke längre upp än till
den nedre Hedebygden. Århundraden tidigare måste en ödeläggerse hava ägt rum.
Sannolikast är — vilket också dunkla sägner veta att förtälja — att den förskräckliga pästfarsot, om vilken dess .samtida PETRARCA skriver: »Ve mig! ve oss! Sorg överallt, överallt
fasa! När har någonting sådant varit sett eller hört? Husen
tomma, städerna öde, fälten oskötta, vägarna täckta med lik:
en fasansfull ödslighet överallt» — sannolikast är, säga vi, att
digerdöden, som åren 1349-1350 härjade Norden, också utödde denna fjällbygds fåtaliga befolkning. Även från andra
orter i vårt land är känt, att invånarna i det aldra närmaste
dogo ut, såsom t. ex. i Färnebo socken i Värmland, varest endast en hustru, en dräng ock två pigor blevo övriga.
Sägnen förmäler, att genom digerdödeu samtliga människor
i dessa fjäll omkommit med undantag av en enda lapsk man.
Denne hade under sitt sökande efter människor slutligen i Tydalen i Norge träffat en kvinna, med vilken han byggde jonelag, ock från dem skall Tydalens senare befolkning härstamma.
Denna sägen lärer även finnas i Tydalen.
Arvsägnen förvarar också minnet av en måhända samtidig
lappbefolknin g, vilken haft sitt tillhåll i fjällen häromkring,
dessas sluttningar ock dalgångar, ock om vilken även förut är
något ordat. På ett näs i Nesjön bland Mittådalsfjällen, ifrån
Hillph. Herj. s. 74.
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vilken Nean eller Nidån rinner inåt Norge, skall finnas en uråldrig lapsk begravningsplats. Näset kallas Evnäset efter den
sista person, en lappkvinna vid namn Eva, som där jordats.
Sydligare torde icke någon lapsk begravningsplats vara till finnandes.
Så småningom befolkades ånyo många av de utödda platserna, men flera hava säkerligen, mäst i följd av deras avskilda
läge, förblivit öde ända in i senare tid, ock några äro det ännu.
Bland de förra är Ljusnedalen. Denna fick åter invånare mot
slutet av 1600-talet.
Malmfyndigheter gåvo härtill anledning. Under Storsjö
är berättat, hurusom därstädes vid Mässlingen år 1688 började
en gruvrörelse för bearbetning av i trakten upptäckt kopparmalm. Denna rörelse överflyttades omkr. år 1690 till Ljusnedalen, varest bruksanläggningen Ljusnedals värk, såsom den
då kallades, korn till stånd. Här idkades koppartillvärkning
intill år 1756. Från 1738-1756 gav denna ett utbyte av 403
skeppund 16 lispund råkoppar, varav under åren 1746, 48 ock
53 utmyntades vid bruket 161 skpd 11 lspd ock 1 mark koppar
till plåtar •om 1/2, 1 ock 2 daler smt. Exemplar av dessa plåtstycken äro numera att finna endast i några större myntsamlingar. De förde lika stämpel med Avestaplåtarna, från vilka
de skilde sig blott genom ett sammanflätat dubbelt L (Ljusnedal) under valörbeteckningen i st. f. dalpilen å Avesta-mynten.1
Sedan koppartillvärkningen upphört, återupplivades bruksrörelsen 1758, men nu i form av järnbruk. Godartad järnmalm
hade vid denna tid träffats i närheten av den s. k. Blix-gruvan.
Under skilda ägare, bedrevs denna rörelse med framgång vid
masugn, stångjärnssmedja ock manufakturvärk till år 1869, då
även den upphörde, icke i brist på malm, men i följd av för
denna näring ogynnsamma konjunkturer. Tillvärkningen utgjorde år 1858: 1,200 skpd, varav 2/3 stångjärn, rästen manufaktursmide.
1) Upplysningar om myntningen vid Ljusnedal hava benäget lemnats förf, av apot. G. CAVALLI i Skövde, i vilkens myntsamling detta
bruks plåtstycken torde vara fullständigare representerade än i någon
annan samling.
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Förstnämnda år övergick bruksägendomen i W. FARMS
ägo. Denne bedrev huvudsakligen ladugårdsskötsel ock mäjerihantering. 1893 inköptes Ljusnedals bruksområde av staten.
Detta är i korthet historien om Härjedalens hittils enda
storindustriella anläggning.
Den befolkning, som med anledning av gruvdriften å nyo
tog hemvist i Ljusnedalen, inflyttade från vitt skilda håll såsom
från Norge, Jämtland, Hälsingland ock Medelpad samt Värmlands, Västmanlands ock Dalarnas gruvtrakter, varifrån masmästare, smeder ock kolare kommo. När man sedermera i följd
av gruvrörelsens avtagande började lägga sig vinn om boskapsskötseln ock mäjeri anlades, införskrevos för dettas rationella
bedrivande även några schweitziska lantmän.1 •
Brukspersonalen, som 1771 var omkr. 150 personer (stora ock
små), hade 1858 en numerär av 350 personer. Mellan åren 1860
—1880 utvandrade en stor del av befolkningen till Amerika.
Omfattningen av den odling, som förefanns vid bruket vid år
1858, kan man dömma sig till därav, att då.därstädes uppföddes
80 hästar, 450 kor ock 600 får ock getter. Nu (1897) födas 48
hästar, 259 kor ock 11 tjurar (utom ungnöt) samt 449 får på
brukets område.
Den första kyrkan uppfördes 1757, ock 1760 invigdes egen
kyrkogård. Därt'örinuan hade gudstjänst hållits i en under
brukets första tid uppsatt stuga. 1796 ombyggdes kyrkan på
bekostnad av brukets ägare ock befolkning. Denna kyrka, som
användes ännu, skall nu genomgå en omfattande reparation.
Redan 1695 omtalas här brukspredikant, men stadigvarande
sådan var anställd åren 1770-1863.
När församlingsrättigheter erhöllos, är ej känt, ock outrett
är, om sådana någonsin erhållits. I kommunalt hänseende härer
Ljusnedals bruks område till Tännäs socken.

Bruksområdet, som på 1680-talet såsom varande kronoallmänning avskildes från de tillstötande byarnas skattemark
1) P. RISSLER

Anteckningar om Jemtlands län s. 74.

206

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

ock anslogs till bruksrörelsen samt 1866 efter under tidernas
lopp ofta upprepade ock bittra rättstvister blev definitivt bestämt
till sina gränser, innefattar tvänne byar: Bruket ock Bruksvallarna.
Bruket eller Bruksgårdarna, varå för närvarande (1898)
finnas 20 kronoarrendatorer med tillhopa 101 trögs» skatt, är så
småningom bebyggt ock uppodlat av vid bruket anställda masmästare, kolare, smeder ock bruksdrängar.
Gårdarna bära i allmänhet namn efter tidigare eller nuvarande åboar. Med särskilda namn nämnas:
Nr 7: Mjölnare.
Fransmans; namnet av en schweitzisk (fransk) åbo.
Kockas.
Grubban.
väst i Trons (Tronds).
Storbacken.

Bruksvallarna blevo sannolikt samtidigt med bruksbyn,
eller i slutet av 1600-talet, bebyggda av malmbrytare, vilka erhållit bostäder där för att hava kortare väg till gruvorna i fjällen.
Byn benämnes än i dag vanligen Vallarna (Vallan). Före
platsens besittningstagande för brukets räkning hade nämligen
1) Angående uppkomsten av den för Härjedalen egendomliga jorddelningsgrunden trög lemnar domboken för år 1700 en intressant belysning.
I tingsprotokollet från Lillhärdal den 27 februari det året attesterar
nämnden i fråga om pastors lön, att »Tiondespannmål njuter han här
ingen annan, . än det han av vart jon, som går till Härrans högvördiga nattvard, får ett halvt trög eller 1/12 tunna korn». Härav
framgår, att »trög» ursprungligen ock ännu vid den tiden avsåg ett
sädesmått. Samtidigt skedde jorduppskattningen likaledes i trög. Ordet
betyder väl eg. »tråg» ock kom sedan att i överflyttad bemärkelse beteckna ett »trågs utsäde» eller det jordområde som därmed besåddes.
Härmed är då att jämföra de mera kända delningsgrunderna »tunnland»,
»kappland» m. fl. 36 trög motsvara ett gärdemantal eller säx tunnland
enligt Jämtlands delningsgrund. Dock har det i Hede gäll räknats 7112
trög ock i Svegs gäll 7 trög på var tunnas utsäde.
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Funäsdalens byamän under mansåldrar haft sina fäbodvallar
därstädes, varom också en ock annan lägenhets namn ännu
erinrar, t. ex. Buskvalltrån, där gården Buskan i Funäsdalen fordom hade vall.
I byn utarrenderar Kongl. Maj:t ock Kronan 32 lägenheter
med 107 trögs skattetal.
Gårdarna hava merändels namn av sina åboar.
I ock omkring byn finnas, såsom förut är omtalat, åtskilliga
gravhögar från den tidigaste befolkningens dagar.

Ytterhogdals socken.
Från ä,lsta tider har denna socken i fredens såväl som
krigets dagar haft mycken beröring med grannbygderna i Härjedalen, ehuru den först sedan år 1864 i administrativt ock kyrkligt avseende sammanhörer med detta landskap ock Jämtlands
län 2. Såsom del av provinsen Hälsingland tillhörde socknen
därförinnan Gävleborgs län.
Det första bebyggandet av denna ort måste förläggas långt
tillbaka i tiden, om också de få stenfynd, som äro gjorda på
dess område, ej utan vidare berättiga till antagandet, att den
redan under stenålderstiden skulle varit befolkad.
En forskare i dessa bygders odlingshistorial antager, såsom
förut under Hede är anfört, att åtskilliga av de flyktingar, som
under Harald Hårfagres envåldsregering lemnade Norge ock enligt Snorre Sturleson drogo österut ända ned till Hälsingland,
därstädes bosatte sig i de västligaste socknarna Hogdal, Färila
ock Ljusdal, vilka socknars odling alltså skulle vara av norskt
ursprung. Dessa inflyttade nybyggare skola enligt den anförda
författarens åsikt hava dragit fram efter Ljunga-dalen till Rätan i
Jämtland ock •Haverö i Medelpad, varifrån de vänt in åt Hälsingland, där de vid Ho-älven tagit sig land ock nya hemvist.
Men under det att deras stamfränder i Härjedalen ock Jämtland snart läto förmå sig att giva sig under den norske konungens lydno, komito, såsom man kunde antaga, den yttre Hoadalens bebyggare att sluta sig till sveakonungen, under vilkens
välde de sedan städse förblivit. Detta förhållande kunde i någon
WIDMARK,

Beskrifning- Olver provinsen Helsingland 1, s. 46.

Nåd, brevet om överflyttningen är daterat 13 nov. 1863.

XIX. 2

YTTERHOGDALS SOCKEN.

209

mån förklara, att spåren av denna förmenta norska kolonisation
numera äro föga eller intet märkbara.
Emellertid synes det långt antagligare, att åtminstone den
yttre Hogdalsbygden befolkats österifrån av den gamla hälsingestammen, med vilken hogdalingarna visa en större samhörighet i seder, bruk ock språk än med sina västliga grannar,
ock att denna bosättning delvis redan skett, när Härjedalen
först bebyggdes av norrmän.1
Sägner i orten hänvisa ock enstämmigt på att denna sockens odling kommit från den svenska sidan, där bygd tidigare
brutits. Antagandet, att norrmän koloniserat de västligaste hälsingesocknarna, innebure tydligtvis också, att Hogdal tidigast av
dessa fått bebyggare, eftersom de inflyttande först nådde denna
del av landskapet. Men traditionen talar, såsom sagt är, icke
härför. Ock denna jämte invånarnas skaplynne måste, då inga
historiska uppgifter om motsatsen föreligga, få anses avgörande
i frågan. Så förmäler en sägen, att den nuvarande kyrkbygden
fordom varit en fabode- ock fiskeplats hörande till Ljusdals
socken i Elälsingland. Ännu förtäljes om tilldragelser från
denna tid.
I förra tider skall mycken braxen hava funnits i Hogdalssjön (Kyrksjön). Särskilt säges han hava fångats i myckenhet
i sundet mellan östra ock västra sjön, varest för fisket en rad
av pålar varit nedslagna. En gång voro där tre ljusdalingar på
fiske. Två av dem fiskade i lag, men den tredje för sig själv.
Denne fick ensam mera än de båda andra tillhopa, vilket så
förtröt dessa, att de slogo ijäl honom. Sedan dess har all braxen
varit försvunnen ur sjön. Den ijälslagne fiskarens grav skall
finnas invid Jämnån.
Den älst odlade delen av denna socken är tydligen att söka i
grannskapet av den sedan gammalt för sin fiskrikedom berömda sjön
Havern ock dess bivatten, efter vilka de första nybyggarne öster1) För en kolonisation österifrån, t. o. m. i det egentliga Härjedalen, uttalar sig också S. RYDBERG, Sveriges traktater med främmande
mag-ter s. 255, not. En dansk förf. E. JESSEN, Notitser om a'ialecter
i Herjedal og jemtland, kommer på grund av språkliga undersökningar
till samma åsikt. Under tryckningen av detta arbete har också J. NORDLANDER (i Turistfören:s årsskrift 1899, s. 185) uttalat en lika mening.
Sv. landsm. XIX. 2.
14
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ock söderifrån de äldre hälsingebygderna, förmodligen redan under heden tid, lett sig hitåt. Detta antagande vinner stöd av den
omständigheten att, enligt vad på sitt ställe skall närmare visas,
den första lilla kapellkyrkan haft sin plats i denna del av socknen eller i byn Fåssjö. Att hon uppfördes där, måste innebära,
att där fordom var den folkrikaste liksom ock älsta bygden.
Ännu sedan nu nämnda trakt sålunda erhållit bofasta bebyggare, torde någon tid framåt den nuvarande kyrkbygden endast varit betes- eller »buland», på samma gång fiske ock jakt
där idkades. Sägner veta, såsom redan är anfört, att berätta,
att Ljusdalsboar tidtals där uppehöllo sig ock drevo förutnämnda
näringsfång ävensom möjligen myrjärnsbränning, eftersom stora
slagghögar påträffas mångenstädes i näjden. Dessa kunna dock
vara minnen även från ett senare tidsskede. Som en uråldrig
boningsplats utpekas Stöffwea (Störhus-sveden) vid Jämnån,
varest ännu lemningar av stensättning såsom till källare (fiskkällare?) skola synas.
Småningom fick dock även detta område stadigvarande åboar
ifrån de bolbyar, som här hade mulbete ock övriga rättigheter.
Givande skola också dessa hava varit. Ock framme i stråkvägen mellan Jämtland ock den urgamla hälsingebygden som
denna yngre bygd låg, utvecklade den sig raskt till socknens
huvudort. Såsom belägen i Ho-åns dalgång erhöll den av
denna sitt namn Ho-dal. Vid mitten av 1500-talet men isynnerhet under 1600-talets senare hälft skrives emellertid älvens
namn Hoga, ock från denna namnform har socknens nuvarande
benämning utgått.
Tiden när bosättning skedde vid kyrkbygdens sjöar, känner
man icke med någon visshet. Men åtminstone från första hälften av 1400-talet äro åboar härstädes bekanta. Dock måste den
första bosättningen hava skett åtskilligt tidigare.
Av ett pergamentbrev från år 1412, avtryckt i Sv. Dipl.,
får man veta, att en viss Thorlagh för 6 svenska mark sålde ett
laxfiske i Kölsillre i Haverö »beskedligom mannom Gunbiörne
ok Kwtile Thryggasunum i flodal». Samme män omtalas ock
i ett under Fåssjö by (s. 218) omnämnt fornbrekr, varav synes
framgå, att de varit boende i den nuvarande- kyrkbygden.
Socknens namn skrives det året Hodhal, 1412 hodalsa sochn,
1432 Ytra Hoodall, 1531 ock 1560 Hodal, 1560 Hougdahl ock
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Hogdahl, 1539 ock 1628 Hoffdall, 1692 Hogendahl ock 1701
Neder Hogendal. Trakten -- Hoadalenn — omtalas tidigast i

1273 års gränstraktat.
Angående namnets härledning se ovan. Det uttalas än i dag
av befolkningen HodEar i anslutning till den älsta namnformen.
Ytterhogdal nämnes såsom annex till Ljusdal 1406, vilket
år det första gången i skriftliga källor — ett ännu i danska
Geheime-arkivet befintligt pärmebrev — angives såsom egen
socken. Enligt detta brev (anfört av Widmark, Hels. I, s. 107)
överlemnade konung Erik av Pommern Faxeholms fäste jämte
en del av Hälsingland ock Hogdals socken såsom livstidsförläning åt riksrådet ock Upplandslagmannen Ture Bengtsson
(Bjelke) »för den tjänsts skull, som han konungen gjort hade».
År 1560 vart den i enlighet med efterstående kungabrev
avsöndrad från Ljusdal för att tillsammans med Haverö socken,
som förut hörde samman med Torp i Medelpad, bilda ett eget
pastorat.
Gustaf med Gudz Nåde Sweriges, Giöthes och Wändes konung.
Wår gunst tillförende etc. Wij gifwe Eder tillkänna, Arch. Ep.
Niels, at wåre Vndersåthare vthj Hougdahl hafwe hafft sitt bud här
hoos Oss vthj Underdånighet, ödmiukeligen begäredt, at Hafröö Sochn
måtte läggias till förbenämde Hougdahl, thesslijkest at en lärd man
måtte komma till samma giäld, som them Gudz Hel. och Klara ord rätteligen Lähra och förehålla kunna, eff ter den Präst älliest ehr ganska
långt boendes ifrån dem, som dhe härtill underlegadt hafwa, Så hafwe
Wij sådana dheras vnderdånige begäran vtij then måtton nådeligen ansedt och gunsteligen efftherlåtit, at förb:te Haffröö må läggias till Hongdahl. Och ähr wår willie, at J till samma giäld en lärd Prädikant förordna skola, som them medh Gudz Hel, ord wäll förestå kan, och hafwe
förr skrefne wåra Vndersåtherr vtlofwadt, at the honom, som tijt warder
kommandes, wele försee både med Prästebohl och annat vnderhåld, så
at han sig ther skall wäll behielpa kunna. Wij hafwa och gunsteligen
efftherlåtit ther till then tijonden, som wid förb:te Hogdahl Vthij detta
närvarande åhr 1560 falla kan. Ther J Eder efftherrätta hafwa. Datum
Grijpzholm den 17 Februarij A. 1560.1
GUSTAF I.
Wij Gustaff med Gudz Nåde Swäriges, Götes och Wendes Konung
Giöre witterligit, att efter Wij hafwe befallat Oss Elskelig wår tro under1) Detta såväl som efterstående kungliga brev äro anförda efter i
Ytterhogdals kyrkoarkiv förvarade kopior av originalbreven.
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såte ock or dinarius uti Gefle Arch. [Ep.] Niels at förordna och tillskicka en god lärd man till Hogdahl, som then menige almoge uti
för:de giälld Gudz klara och rena ord rätteligen forhålla och lära skall,
Och på det at den persson, som tit förordnat warder, må komma sig
före och dess bettre lägenhet hafwa till at bygga och boohagas wid
fören:de giälld, Therföre hafwa wij af synnerlig gunst efterlåtit tijonden som wid förn:de Elogdahl uti detta närwarande åhr 60 ther falla
kan. Ther wår Forigt thersammastedz och andre måge wetta sig efter
rätta, icke görandes emot thenne wår gunstelige tillåtelse något hinder
eller förfång. Dat. Gripzholm d. 17 Februarij Anno 1560.

Emellertid synes den så förordnade avsöndringen ej hava
kommit till värkställighet förr än ett par år senare, såsom ses
av följande Kungl. brev:
Wij Erich then 14:de med Gudz nåde Swäriges, Giötes och Wändes
Konungh Giöre witterligit, at wå,re Undersåtherr, menige män som byggia
och boo uthi Hodahl och Hafröö socknar j Helsingeland, hafwe j underdånighet låtit gifwa oss tillkänna, at the hafwa en ganska lång wäg till
deres hufwud Sockne kyrkior, som ähre Liussdahl och Torp, ther theras
rätte socknepräster boo pläge, och kunne för den skuld intet så offta få
höra Gudz ord, som the willja och med rätt skie borde, af the prästmän
som boo i förb:de Liussdahl och Torp Socknar. Therföre hafwe the
ödmiukeligen begeradt, at the måtte hafwa en Prästman, som them i
samma twå socknar med Gudz ord och andra tillbörliga Kyrkiotienster
förestå måtte. Så hafwe Wij nådeligen ansedt theres ödmjuka begäran
och ähre til fridz för de 2 sochnar Hodaal ock Hafrö måge blifwa ett
Prästgiäld tillhopa under en Präst, hvilka sochnar wij hafwe undt och
conferera, som wij och härmed unde och conferere wår Troo undersåtte
Her Anders Jonas uthi så måtto, at [han] then Christt:a försambling uthi
samma socknar med Gudz ord så förestå skall, såsom honom på sitt
ämbetes wägnar bör och som han ther om för Gud, Oss och hwar Christen menniskia will til swars wara etc. Thor hwar och en hafwer sig
efter at rätte. Datum Stockholm d. 28 Februarij A: 1562.
Under vårt Secret.
(L. S.)

Intill 1818 fortfor förbindelsen med Haverö. Egendomligt
nog subordinerade annexförsamlingen under Medelpads prosteri
ock Härnösands stift (superintendentia), sedan detta 1647 inrättats, under det att huvudförsamlingen Hogdal lydde under ärkestiftet. Ett liknande förhållande ägde ock senare rum, då
Överhogdal 1823 inträdde som annex ock fortfor att vara under
Härnösands stift. Först 1864 kommo pastoratets församlingar
under samma biskopsdöme.
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Det synes av förut anförda konung Erik XIV:s brev, att
församlingarna till att börja med betjänades av endast en präst.
Denne skall då en tid av året hava bott i Hogdal ock den övriga
tiden i Haverö. I kyrkoherden Simon Luths supplikation till
konung Karl XI om att få under pastoratet behålla den s. k.
vederlagsspannmålen, 12 tunnor korn, säges också, att tjänstgörande pastor »stundom halva året bodde i Hogdal ock andra
hälften i Hafröö», turvis med kaplanen. Sådan hade blivit tillsatt under Luths tid, vilken kyrkoherde tvänne gånger skadat
sig illa under sina livsfarliga färder till annexet, såsom han i
"ovan anförda supplikation anför, varför ämbetsjälp beviljats
honom. Kapellanens gård i Hogdal var belägen i Östansjö ock
utgjordes av »2:ne stufvor med en millian cammare och lijten
källare iempte andre nödige tarfhuus». I lön uppbar han av
kyrkoherden den förut nämnda vederlagsspannmålen ock i pänRingar 30 daler kpmt av socknarna samt dessutom »af hvar
bonde 1/4 tunna spanmål och små pertzetler, som åhörarne äro
fromma till och deras råd skall tillsäga» (Visit.-prot. 1690).
Sägnen förmäler, såsom förut är nämt, att den första kyrkan stått i byn Fåssjö, varest dess plats ännu utvisas. Stöd för
riktigheten av denna sägnens uppgift hava vi funnit uti ett i
Ytterhogdals kyrka förvarat köpebrev av år 1674, varav framgick, att Fåssjöboarna av Peder Pedersson i Västansjö inköpt
»en jordepart, belägen noordest uthj Neegardz Täächten, om 2
mål och 2 hundradetjugufem stumpar» att lemnas i utbyte »till
kyrkian och prestegården i stället för den jordh kyrkian och
prestegården uthj Fåssjö haft hafwer».1 Tydligen avses med
denna jord det förutvarande kapellets ock prästens ägor, som
Fåssjöboarna — förmodligen mot någon avgäld till den senare
uppförda kyrkan — brukat, men nu funno fördelaktigare att
utbyta mot jord i dennas närhet. Enligt en tradition blev Fåssjökapellet byggt på 1200-talet. Genom digerdöden skall nästan
1) Det här åberopade brevet förstördes vid prästgårdens brand d. 15
febr. 1899. Neegardztäächten = Nygårdstäkten. »Stumpar» är ett i
orten fordom brukat jordmått. De enda minnen för övrigt utom nämnda
tradition, som till våra dagar bevarats ifrån socknens förstå kapell, äro
en portklapp av järn, vilken sitter fästad i den nuvarande kyrkans
sakristiedörr, samt axet av kapellets nyckel, även det numera förvarat
i socknens kyrka.
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hela byns befolkning hava dött ut. Detta förklarar i sin mån
att kapellet råkade i ödesmål ock att denna bygd, ehuru så
åldrig, måste träda tillbaka för bygden vid Hoan.
Framme i den nuvarande kyrkbygden skall senare ett nytt
kapell hava byggts i Östansjö by på en plats, som ännu kallas
Kyrkåkern. Ingenting är för övrigt känt om denna byggnad,
ej ens när den upphörde att vara till, ock tvivelaktigt synes, om
något kapell här i själva värket funnits. »Kyrkåkern» kan vara
ett minne av den forna kaplansgården i denna by. Sannolikast
är, att socknekyrka uppfördes på dess nuvarande plats, Kyrknäset, så snart byggandet av sådan i denna del av socknen
kom i fråga. När detta skedde, är ej känt. Men omständigheter tala för att det ägt rum åtminstone före reformationen.
En sägen ges även här, att byggandet först påbegynts på en
plats, Vikartäkten, där det av osynliga makter ofredades, varpå
man flyttade över till Kyrknäset.
Visitationsprotokollet av 17-18 januari 1722 säger, att den
dåvarande kyrkan, begagnad till början av detta århundrade ock
byggd på samma plats som den nuvarande, vilken invigdes år
1809, var till åldern okänd, men »syntes vara uppbyggd av Ljusdalsmän, första gången av sten, men sedermera tillbyggt koret
av trä år 1693 om hösten; är väl behållen med väggar, platt
tak med 4 spiror, dörr ock lås; tvänne stora ock vackra fönster».

Genom Kungl. brevet av den 13 nov. 1863 överflyttades
byarna Ösjön, Stenåsen, Rullbo ock Hiviåsen till Loos socken,
dit de redan tidigare (år 1845) i kyrkligt avseende överförts.
Är 1853 hade nybygget Enåsen överförts till Ramsjö socken.
Socknens byar äro, utom de vilka bilda Ängersjö kapellag,
följande: Aspan, Aspsveden, Flor (med Storån), Fåssjö (med
Minnet ock Stensån), Grubban, Gåssjö, Habärgsholm, Husköln,
Kettilsbärget, Kvarnbäcken, Känne, Långbärget, (Prästgården,)
Ström backen, Viken, Västansjö, Åsvallen, Östansjö.
Aspan, eller såsom i dagligt tal säges Aspen, är såsom by
ej gammalt. I en synehandling från slutet av förra århundradet
säges, att genom skriftlig överenskommelse av d. 17 juli 1755 Ös-
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tansjö byamän bifallit, att nybygget Aspan (som då hade en
åbo, Erik Jönsson) må såsom avgärda på deras skog revas ock
skattläggas. Skattläggning skedde påföljande år. Det nämnes
dock redan 1729 såsom nybygge.
Det är en sägen, att Ostansjöboarna sökt med våld avlägsna
den första nybyggaren, som bosatte sig i Aspan. Därpå följde
process, ock han begav sig efter tidens sed personligen åstad
för att hos landshövdingen i Gävle söka skydd. Under tiden
nödgades hustrun ock barnen lemna gården. De gåvo sig då
upp till Habärgssillre-riset, varest kreaturen bundos vid en stor
»låga», som ännu finnes kvar ock bär spår av vartill den blivit
använd.
Här var fordom ett gott fiskeställe, varest även Ljusdalsboar
innehaft fiskerättigheter, dem de så långt fram i tiden brukat,
att ännu inom mannaminne lemningar av en deras fiskebod
synts kvar vid byn. Rättigheterna skola här liksom i nedre
socknen varit arrenderade av kronan ock upphörde därigenom,
att hogdalingarna själva tillöste sig dem.
Namnet härleder sig från en liten å eller bäck Aspa, vilken har sitt lopp genom byn. Ån åter har säkerligen fått sitt
namn av den ymniga aspskog som växt däromkring.
Gårdar:
Bort i gäll.
Ner i gå.
Ett torp Koffmäffe (Korsmärket), är så kallat enär där
bredvid går en korsväg, vid vilken ett märke varit uppsatt i
en tall.
Ett annat torp Pruhällbacken har namn därav, att på några
stora hällar i gårdens närhet skola för lång tid sedan två »vitterfruar» (vätt-kvinnor) setts dansa.
Aspsveden — uttalas i orten Aspfwea — är ett nybygge
från Östansjö by.
Gårdar:
Nr 1: Päls (11f). Denna lägenhet var att börja med en fäbodvall till Östansjö nr 9 Påf, varifrån namnet härleder sig. Vid
en delning av stamhemmanet flyttade en av sönerna ut hit.
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Nr 2: Lycka (Lyttja), uppröjdes av Esbjörn Larsson å mark
tillhörig Östansjö nr 10 Lycka, varav namnet. Lägenheten
benämnes även Äsbjöff efter förste bebyggaren.
Vid avvittringen skattefördes de båda lägenheterna under
det gemensamma namnet Aspsveden. Namnet härleder sig troligen från föregående by, i vars grannskap Aspsveden är beläget.

Flor. Denna by, en av socknens tidigast bebyggda, finnes
nämnd redan år 1406, då två bönder härifrån, Thorkil ock Thore,
bevittnade det under Fåssjö (s. 218) anförda bytesbrevet. I
1545-1549 års jordeböcker finnes den ej särskilt upptagen. Den
är då förmodligen medräknad i någon »sköld» eller rote under
annat namn.
Namnet, som i orten uttalas For, skrevs 1406 (i) Florum,
i 1623 års jordebok Floren, såsom det ännu ofta skrives jämte
den sammandragna formen Florn. Anledningen till namnet synes
vara given av de tvänne utvigdningar, »fioar» av Hoan, de s. k.
Flor-sjöarna, vid vilka bosättningen skett. Ordet flo, is!. fi6i,
återfinnes i flera härjedalska ortnamn, t. ex. Bredfkon ock Annfon i Sveg samt Fko- eller For-sjön i Jämnån (Yhogdal).
Det ingår ock i det jämtländska socknenamnet Offerdal (ursprungligen Å-fko-dal), i Letngflon i Klara älvdal (Värmland)
m. 1 ortnamn. Samma ord i dess andra betydelse av översvämmad mark återfinnes dessutom i ortnamnet Flororna, en
stor vattensjuk myrtrakt i Tegelsmora socken i Uppland.
År 1623 voro i byn följande hemmansåboar:
Hans Mårthensson 41/2 öresl.' Pedher Olufsson
8 öresl.
,Påvell Oluffsson 6
»
Pedher Mårthensson 6 »
Enligt avvittringsskattläggningen består byn av följande
hemman.
1) Öresland: ett jordområde (åkerjord) utgörande 1/8 av ett markland, varmed i våra landskapslagar sannolikt avses ett område odlad

jord, för vilket ursprungligen erlades en mark silver i avrad eller skatt.
»Liksom en mark, såsom vikt ock mynt, innehöll 8 ören, 1 öre 3 ör-bugar ock 1 örtug 8 (svenska) pänningar, så innefattade också ett
markland 8 öresland o. s. v.» (Nord. Fam.-bok). Enl. »Undervisningen»
till 1771 års jordebok för Elogdals socken räknas på ett mantal 16
öresland, på ett öresland 24 pänningland, sålunda på ett helt hemman
384 pänningeland.
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Nr 1-2: Mon. Dessa hemman flyttades hit från Ängersjö
(Vändsjö) vid storskiftet 1815 ock kallas av denna anledning även Ängersjö (Ängersjö-Flor i 1826 års kyrkobok).
Väst i gårt.
Pär-Laf.
Opp i din; skall enligt folktraditionen vara älsta gården
i byn.
En sägen är, att på den tid, då denna gård bebyggdes, hade
man grannar närmast i Klaxåsen (Rätan) ock i Kårböle. Gården säges varit mycket rik i forna dagar. Som exempel därpå
anföres, att husmodern på julkvällen gav fåren ock getterna att
dricka ur silverkoppar.
01-Halvars' (Ok-halvan.
Nr sub 6: Risbäckheden (Risbäkkhea).
Larses (Lafes).
Nr sub 7: Als (af). Gården är belägen i den från Flor särskilt liggande byn Storån (se nedan nr 13-14). Namnet
äi• givet efter en åbo Al.
Mickels.
Långt fram i tiden, ännu sedan Huskölens finn-nybygge var
upptaget, innehade ljusdölarna skattefisken i Hogdal (se s. 215).
Deras klövjeväg gick då på norra sidan av Ljusnan över Jonsäng, Föne, Huskölen, Storån ock Flor fram till Hogdal. Denna
väg var ock den vanliga färdvägen över Hogdal till Jämtland,
innan landsväg, troligen före mitten av 1600-talet, vart bruten från
Färila upp till Kårböle. På detta hemmans (Als) ägor synas
ännu i mossan nedsjunkna »kappa» (träbroar), över vilka vägen
gick fram.
Or-Embrikts (ONÄmbriks); kallas även Trumstedts
Nr 9— 10:
efter nuv. ägaren.
Nr 11: Rabbön. Gårdens namn härleder sig från två långsträckta
holmar i älven utanför densamma, benämnda Stora ock Lilla
Rabbön. I detta namn ingår isl. rabbi »langstrakt banke»
(Fr.). Se s. 17.
Utanför detta gamla hemman ligger i Ljusnan en hölme
eller ö vid namn Bångön. Den har sitt namn efter ,en beryktad storbonde i Östansjö Joen Bång, om vilken skall på
sin plats vidare förtäljas. Ön skall fordom hava tillhört
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Ängersjöboarna, men av dessa blivit pantsatt, för att de skulle
få pänningar till mansbot för en av dem ijälslagen dalkarl
(se därom under »Ut i gå» i Ängersjö, s. 252). Genom Färila häradsrätts dom den 14 mars 1692 tilldömdes den dem ånyo emot
angiven lösen. Enligt en annan sägen skall Bång hava själv
uppröjt ön, vilket arbete han av rädsla att det skulle höras
till den närliggande Rabbögården värkställt nattetid. Han började arbetet på mitten ock röjde sedan av åt sidorna, men lät
en rand av skogen stå kvar kring stränderna, för att hans tilltag ej skulle märkas.
Nr 12:
Rabbön.
Nr sub 12:
Nr 13-14: Storån (Storita).
Dessa gårdar jämte några utgårdar räknas såsom en by
för sig, ehuru de skrivas samman med Flor. Namnet härleder
sig av deras läge vid den stora ån (Ljusnan) i motsats till
den mindre Hoån, vid vars utlopp i Ljusnan Flor-byn är belägen.

FåssjÖ är en urgammal bygd, ehuru dess avskilda läge
gjort, att den nått en i jämförelse med sin ålder ringa utveckling. En arvsägen förmäler ock, att byn vid en svår farsot,
antagligen digerdöden, i det närmaste ödelagts; endast 7 människor skola hava överlevat farsoten. Att här var den tidigaste
kyrkplatsen i denna socken, är redan påvisat.
Byns namn möter redan 1406 i ett bytesbrev (Sv. Dipl.
nr 781). Det skrives då Fazio ock Fassio. I jordeboken 1771
skrives namnet Fåsjö. Dess härledning är oviss. I jordeböckerna för 1542, 1545 ock 1549 skrives det Fodsiö, 1552 Fotsiö,
vilket leder tanken på att sjön, vid vilken byn ligger ock av vilken
den fått sitt namn, kunde blivit så benämnd på grund av dess
form. Denna har någon likhet med en fot (no. fod).1 Namnformen Forsiöö 1623 åter kan hava föranletts av det lilla fall
(fors), som ån gör invid sjön (Fåssjön). Namnets älsta skrivning
1) Man jämf öre Fotsjön, en utvidgning av den i Malgomajsjön
utfallande Marsån, vilket namn tydligen härleder sig från sjöns utseende
av en fot.
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liksom den närvarande, även under 1600-talet brukliga, visar dock
på en annan härledning än någon av de nämnda. Sannolikast
sammanhänger det med namnet på de i närheten liggande Fensbärget ock Fensdalen, från vilka en bäck rinner ned i Fåssjön. Bärget skrives på den älsta kartan över trakten (av år
1655) Fåsberg. I namnet skulle då ingå det isl. fönn (se under
Funäsdalen, s. 178), vilket ännu i ortens folkspråk lever kvar i
ordet drefenn eller drefänn snödriva.
Hemmansåboar voro 1 5 49:
Jon Oluffsson 22 1/2 mål.
22 1/2 mål.
Haluard
»1
17
»
Raffual
1/2
Jon Rolffsson 22
Dessutom: »utåff engilsiö 35 mål». Engilsiö (= Ångersjö)
finnes i skattelängderna denna tid upptaget dels under denna
by dels under »Kiörkebin» (Viken), med vilka byar det var förenat i sköldelag.
I 1623 års jordebok står Forsiöö upptaget med följande åboar :
Halfuer Olufs[son] 5 öresland
Oluf Persson 5 öresland
4 8/4
»
Påvell
Jonsson
Jon Persson 5
Mårten Esbiersson 4 öresland
1) I avseende på äldre skatte- ock jordeboksförhållanden i Hälsingland må (huvudsakligen efter Widmark) följande anföras:
I jordeböckerna från ock med 1542 till ock med 1617 var hemmanens jordetal utsatt efter den bestämmande enheten mål, varav 512 voro
lagda till varje sköld (»scholl», »schiöll», »skiöll»), ett skattebegrepp som
sannolikt står i förbindelse med den älsta krigstjänstskyldigheten, så att
vid härnadståg till sjöss av varje sköldelag en vapenför man utrustades.
Det motsvarade sålunda senare tiders »rote». Antalet »sköljer» var före
skatteläggningen på Gustav I:s tid 150, efter densamma (år 1560) 239
sköller 39 övermål. Av jordeböckerna kan ses, att varje »sköld» erhöll
namn efter den by, vars åboar däri ingingo med det största skattetalet. Men då varje »sköld» i jämnt tal skulle, såsom nämnt, utgöra 512
mål, måste skölden ofta fyllas från flera byar ock någon gång ett ock
samma hemman fördelas på 2:ne sköldelag.
När 1542 första gången jordebok upprättades för de nordligare landskapen, funnos i Hogdal 24 hemman med en skatt av tillhopa 239
mål. I 1542 års fogderäkenskaper säges, att »hvart mååll är såå stortth
som en spannelandh jordh efter hälsingespannen», ock i 1567 års jordebok, att det är så stort, »att der kan sås en spann säd uppå eller att der
kan fås ett lass hö». Enligt Widmark utgjorde ett mål efter nyare
beräkningssätt 16 famnar i längden ock lika mycket i bredden samt
bestod således av 256 kvadratfamnar, närmast motsvarande ett sjättedels
tunnland.
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Nuvarande hemmansnummer äro:

Jonas Httivaf.
Skrebb-Jo 1. Jo-Jons' efter nuvarande ägare; beläget i byn
Minne.
Minne by, i jordeboken (liksom Stensån) upptagen under
Fåssjö, ligger vid Fåssjöåns utlopp i en vik av Havern ock har
därav sitt namn : minne = ti,mynne. Jfr Haframinne = sjön
Haverns utlopp (i 1273 års gränsetraktat). Enligt sägnen är byn
uppkommen genom utflyttning från Fåssjö, under vilket den
ursprungligen var »buland». När det gamla kapellet i denna by revs,
inbyggdes en stock därur i ett hus vid nybygget — till minne(!).
I den vik, med vilken Havern går in mot byn Minne, var
i fordna tider ett ypperligt sikfiske, enär siken »gick te fin»
där, ock för fiskets skull plägade Haveröboar ock hälsingemän
där sammankomma. En gång, säges det, uppstod strid om fisket,
varvid en hälsinge (ljusdöl), eller såsom andra säga en man ifrån
Torp (Medelpad), vart ijälslagen. Han skall ligga nedgrävd på
,heden bortom Gagnnäsbäcken. Efter den händelsen upphörde
siken att leka på denna plats, ock man har sedan ej kunnat
upptäcka, varest han har sin tidgång.
Nr sub 2: Pär-Halval.
Minnes-Halva!; i byn Minne.
Mickels (Mittjels), äldre Jo-Halvaf.
Pfar-05.
Nr sub 5: d:o; beläget i byn Stensån, så benämd efter ån, vid
vilken den ligger. Denna liksom sjön, Stensjön, ur vilken
ån flyter, är omgiven av stenig mark.
Stensån, yngre än Minnet, var att börja med »buland» under
Fåssjö ock Minne. Tidigast bebyggdes Pår-vanen, i senare hälften av 1600-talet. Halvars bebyggdes av Halvar Jonsson från
Fåssjö (gården nr 4) vid början av 1700-talet. I strömmen vid
gården (Stensån) inrättade denne det första vattenvärket (såg
sammanbyggd med tröskmaskin) i Hogdals socken.
Det var ålfisket ock betet som lockade till bosättning på
denna plats.
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Okas.
Jo-Jons'.
Nr sub 7: Holmen (Hekmen).
Halva-OS.
På detta hemmans täkt invid ett utdikat änge, än i dag
kallat Kapellsloken, skall det förut nämnda kapellet hava stått.
Hemmanet är troligen detsamma, som med samma namn nämnes
här ovan i 1623 års jordebok.
Nr 9-10: ingå i byn Grubban (se nedan).

Grubban (Grebben) bildades vid avvittringen genom hemmansdelar ifrån Fåssjö by. Stället var att börja med en fäbodvall under hemmanet nr 8 i Fåssjö; sedermera blev det »buland».
Vid 1760 emottog en åboson Olof Jonsson detsamma som arvejord. Stället värderades då till 100 plåtar ock uppfördes i skatt
till 2 öresland. Vid avvittringen bekom Grubban en ökeskatt
av 6 öresland. När timmerrörelsen började, kom det i främmande händer. Efter att ha växlat ägare köptes det år 1872 av
Ljusne-Voxna bolag, som ännu innehar det, för 300,000 kr., men
skogens värde räknas i millioner.
Namnet kommer av naturbelägenheten: en djup däld mellan
bärgen.
Gårdar:
Nr 1 (= nr 9 Fåssjö): Hem i gå.
Nr 2 (= nr 10 Fåssjö): Norra sjön.
Om en åbo härstädes, härstammande från de finska invandrarna, berättar J. NORDLANDER (i »Norrl. samlingar» 4, s. 163)
följande sägen:
På skogarna vid Grubban bodde en finne, ock denne gick
en gång den långa skogsvägen till Husköln i samma socken,
som ock beboddes av finnar, för att bjuda främmande. Finnen
gick till »farfarn åt min farsmor», sade berättaren, ock bjöd
honom till sig. Den bjudne var gammal ock vägen lång ock
besvärlig. Han sade därför: »Jag kommer ej till Grubban, om
jag ej får småstintorna som följa mig.» Några flickor följde
honom ock till Grubban. När gubbarne talade med varandra,
skedde det på finska. De främmande skulle nu se allt, som
fanns i visthus ock bodar. Särskilt har man talat om den mängd
av matvaror, som där fanns. 1 härbärget hängde kött av ko
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ock älg samt fläsk i sådan myckenhet, att taket därav skyldes.
När kalaset var slut, vände gästerna åter, ock allt gick lyckligt
ock väl, tils de voro helt nära hemmet. Då kom en oräknelig
mängd ugglor ock svärmade omkring de gående. Då det ej tog
slut, började flickorna att gråta. Gubben sade då: »Vi ska sätta
oss här, små stintor, ock vila, så orka vi nog gå hem». De
satte sig, men ugglorna kretsade omkring dem såsom förut.
Flickorna gräto nu än värre. Då blev gubben allvarsam ock
sade: »Samma fan, som satt ut dem, skall få igän dem för
samma köp.» Då ordnade foglarna sig ock flögo liksom i en
skruv mot skyn. Att de voro skickade av någon ovän, var alldeles tydligt, men vem denne var, visste sagesmannen ej rätt.
Han trodde, att det var värden i Grubban, som av någon anledning blivit ond på sin gäst.
Gåssjö by (Goffö) är upptagen av finnar ock enligt sägnen det älsta finnybygget i denna socken. Pär Matsson från Savolaks nedsatte sig här under Gustav II Adolfs tid på mark, som
då ansågs tillhöra Fåssjö by. Genom s. k. råbrev av den 23
juni 1636 blev nybyggets område bestämt, ock den 16 juli 1756
blev det skattelagt såsom hemman till 5 öres ock 11 pänningars
storlek ock skatteköptes den 24 december s. ä. till 5 Vs öresland
för en skatteköpeskilling av 66 daler 20 öre silvermynt. Skatteköpebrevet utfärdades dock först den 16 juli 1759. Vid skattläggningen upplystes, att de till stället hörande gamla handlingar bortkommit vid »Danska feyden».
Enligt sägen skall det under den första tiden på stället
varit tvänne åboar, mellan vilka ovänskap uppkom, så att den
ene, som hette Staffa, ämnade begiva sig därifrån. Den andre
sprang då efter honom ock avhögg honom huvudet samt stoppade
ned den döde i en källa i byn, som ännu kallas Staffaskälla.
Av ännu befintliga gamla handlingar synes, att en person med
namnet Staffan Pärsson funnits i Gåssjö mot slutet av 1600talet, då han pantsatte några slåtter. Huruvida han är densamme, som i sägnen omnämnes, är ej känt, ehuru antagligt.
Minnen från de första nybyggarne äro bl. a. en del finska
namn på platser inom byns område. En tjärn kallas sålunda
Hänalamp ('grästjärn', av fl. heinä gräs ock lampi träsk),
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en annan Panjalamp eller blott Panja (möjligen av fl. panni
spann, syftande på dess litenhet: »den är blott en liten pens»).
Nära byn ligger Paskalamp ('Iorttjärnen', av fl. paska lort). En
slåttesmyr, belägen tätt intill (sydväst om) byn, benämnes Gomso
(?av i kumpu holme i kärr, även backe, kulle ock suo myr, kärr,
moras). En annan myr heter Hänaso (av heinä gräs ock suo
myr).
Namnet på byn har sannolikt finskt ursprung. I byns närhet ligger ingen sjö, som kunnat ge anledning till detsamma
(man vore eljes frestad tänka på vildgås såsom uppehållande
sig eller häckande i någon närbelägen sjö). Namnet, skrivet
Gussiöö år 1664, Gåsiö eller Gossiö, såsom det mot slutet av
1600-talet först skrives i kyrkoboken, är troligen en bland den
kringboende svenska befolkningen uppkommen förvrängning av
det ovan nämnda Goms°.
Stomhemmanet har under tidernas lopp skiftats i flera lotter
ock tillades vid avvittringen ökeskatt, så att byn enligt den då
skedda skattefördelningen består av följande gårdar:
Hem i gå; den äldsta gården. Hemmanet äges ock
bebos ännu av den förste åbon Pär Matssons avkomlingar.
Här har förvarats en runstav, som de första nybyggarna
haft med sig från Finnland ock som säges burit årtalet 1050.
Den är för någon tid sedan såld till en samlare.
För en av de första åboarna här var det knappt med levebrödet, ock han kom ej sällan över till Åfinnarna (Huskölen) ock
bad om jälp. En gång sade de honom: »Du ska arbeta du å, så
föder du dip. Då tog han i tu med att rödja upp den stora slått
väster om byn, som nu kallas väst i rönningen. Ock sedan
födde han sig gott.
Av nr 1: öst i gå; avsöndrad från föregående på 1860-talet.
En liten täkt, Sandback-täkten, nu hörande till detta hemman, säges vara den först bebyggda platsen i byn.
Av nr 1: avsöndring 1898.
Nygån, avsöndrad från stomhemmanet omkr. 1800;
av nr 2: Väst i backen, är tillkommet såsom torp från Hem
i gå, omkring 1815.
Några under byn hörande torplägenheter benämnas Råmyran.
Stället har namn av att det ligger invid en myr, varöver rå-
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linjen mellan Ytterhogdals ock Färila socknar går fram. Det
första torpet upptogs av Erik Mickelsson, förut bonde i Björnbärg, år 1843. Sonen Mickel Ersson, en av de nuvarande åboarna, var som liten gosse med sin far, då han i vildmarken började odlingen. Skogen stod då där så hög ock tät, att man med
möda såg skyn. Ehuru nästan utsliten av tidigare mödor bröt
dock nybyggaren mark till bärgning för sig ock familjen.

Habärgsholm (HabärhOrm), även kallat Asphekmen (den
förra benämningen av byns läge vid Flabärget, den senare troligen av dess grannskap till Aspan eller Aspsveden), upptogs
såsom kronotorp vid avvittringen ock omfördes till skatte på
1870-talet.
Husköln är upptaget av inflyttade finnar, varföre också byn
i dagligt tal vanligen benämnes Firman. Namnet skrives Husskiöl 1635(?), Husköll 1643 ock var ursprungligen benämning
på den bärgås, å vars sluttning nybygget anlades. Skogsåsen
eller kölen åter har utan tvivel så benämnts på grund av dess
form — en jämnlöpande rygg med sluttande ändar likasom ett
hus med dess gavlar — såsom man finner av likbenämyla höjder,
exempelvis Husbärget i överhogdal ock Hede m. fl. Byns namn
återgives även under äldre tid någon gång med Finnarna eller,
till åtskillnad från andra finn-nybyggen i trakten, Afinnarna,
enär detta anlades invid ån (Ljusnan). Namnet på åboarna har
sålunda övergått till ortnamn.
Byns första åboar skola enligt traditionen ock ännu befintliga handlingar varit Grels Ersson, i sägnen benämnd Greks,
ock Eskil Larsson från Rautalampi socken i Savolaks, vilka
vid något ryssarnas infall i hembygden eller efter det s. k.
Klubbekriget flyktat över till Sverge ock sökt sig nya boplatser
på denna trakt. Detta skedde något av de första årtiondena på
1600-talet. De skola först haft för avsikt att bygga sig för vid
Habärget, nu fäbodevall under Vikens by. Men då ortens folk
fick vetskap därom, begåvo bönderna sig dit ock drevo dem
bort. Finnarna sägas då hava yttrat: Ha bärget då! — varav
detta fick sitt namn.
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Anledningen till bärgets namn är dock säkerligen en annan.
Enär där växte rikligt med asp, kallade finnarna det haapabärget (av finska haapa asp), vilket i de inföddes mun blev
Habärget, ock så kom den förut nämnda sägnen till för att förklara det besynnerliga namnet.
De bortdrivna finnarna slogo sig därpå ned i Björnbärg,
men övergåvo snart detta mindre gynnsamma ställe ock flyttade
ned till Husköln, varifrån dock sedermera åboar övertogo det
gamla nybygget vid Björnbärg.
Av ännu förvarade gårdshandlingar synes, att bosättningen
vid Huskölen försiggick mellan åren 1623 ock 1633 på område,
som Grez Ericksson finni köpt för 14 tunnor råg dels från
Florens, »Byrkiobyens» (Viken) ock Östansjö byamän, dels av
Kårböleboarna.
Ett upplåtelsebrev från dessa första nybyggares tid må här
anföras såsom belysande för de förhållanden, varunder de finska
nybyggena i dessa trakter tillkommo.1
Bekennes jagh migh pär Olufsson i flor, att jagh war tul räta medh
grels Ersson och Eskil larsson, för thet dij hafua bygdt sig gål och
grun och tagitt skatt. Och efter räten kunde ike låga der om ytan
badh dem forlikass, så låfuade the migh 4 tuna rågh, huilka wij- der
om kiöpslagade, thett jagh och nu hafuer opburitt och lofuade dem
skogen tul at nytia och bruka för migh och mina Eifterkoinmande
barn til Euärligh Egendom, thet dij och giärna begiärade; och låfuade sig eij wilia gå öfver den råå såsom husskiöls skogen tul hörer,
såsom är kafuel broo, huarkin medh häste eller koo, bössa eller nogon
annan pii1(!). men effter dij war ike beheldne medh wtij stor bäken,
begärade dij rån wtij en annan bäk, som är en kafuel broo öfuer, och
gofwo migh en tuna rogh derför; thett wij på bade sidor blifo öfuer
ens om, tul ytermera wiso at dätta stadigt och standagtigdt är, sätia
wij wåra nampn och bomärkien här vnder sampt modh dessa ärliga
menss namp och bomärkien.
Esbiörn pärsson
Jon Jönsson
på samma kiöp witnar och
[två bom.]
Päder [bom.] Matsson
Engebrit Halfuarsson.
Olof [bom.] Matsson
[bom.]
På baksidan: »dessa bref böra på tinget framvisas».
[Avfattat omkr. 1635, ehuru °daterat.]
1) För avskrift av detta brev liksom ock för många andra värdefulla underrättelser angående äldre förhållanden i Ytterhogdal ock Ångersjö har förf, att tacka den flitige ock kunnige samlaren Inspektoren
HALVAR BORG i Tevansjö.
Sv. lamdsna. XIX. 2.
15
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Från den första nybyggestiden fortleva ännu åtskilliga sägner.
En dag, när de båda finnarna voro sysselsatte med svedjande vid Björnbärget, hörde de någon som poade ock hujade
uppe i Messukölen. Den ene av dem yttrade då: »Vore jag nu
i Finland, skulle jag säga, det vore Malin min». Den andre
tyckte sig ock igänkänna sin hustrus röst. Så togo de ett »stuthorn» — kort lur av näver — ock svarade med. Ock när det
så poats ock svarats en stund emellan dem ock de främmande,
fingo de se tvänne kvinnor komma fram ur skogen, i vilka de
igänkände sina hustrur. Stor vart glädjen å ömse sidor. Redan samma dag togo även kvinnorna till yxa ock hacka, ock
nu gick arbetet med fördubblad fart
Namnen Malin ock Elin (Ella), såsom den andra hustrun
hette, ha sedan dess troget bibehållits i Huskölen.
Av urminnes tid hava finnarna förmenats besitta trolldomskunnighet. Någon gång gåvo väl också de utflyttade sig sken
av att äga sådan för att skaffa sig tillbörlig respekt hos sina nya
grannar, vilka ej med blida ögon sågo deras invandring (se s. 45).
Även inbördes sägas de ha begagnat sig av hemliga konster
för att skada varandra. En sägen härom ses under Grubban
(s. 220). En annan är följande. Det sägs om en finne, vilken
i mitten av 1600-talet flyttade fram till Hogdal ifrån »Finnskogarna» mellan Loos ock Ängersjö, att han brukat omtala:
En gång då jag var liten, kom en stor björn ock slog två
grisar i svinhagen alldeles inpå husen. Men far han visste råd
han. Han bet ett stort stycke fläsk ur ryggen på den slagne
galten ock gick därpå bort till skogen ock sökte opp en rönn,
som var vriden åt norr. Den spjälkade han opp en bit ock
satte fläskstycket i klipan. Ock så slog han med yxhammaren
tre gånger mot rönnen ock sade: »Gå nu till Tannsjöfinnen ock
gör likens!» Tre dagar efteråt rev samma björn, som slagit
svinen, två svarta hästar för Taunsjöfinnen. Tannsjöfinnen hade,
så trodde han, »stämt» björnen på honom, ock därföre stämde han
björnen tillbaka att göra honom skada igän.
Gårdar:
Nr 1: Väst i gån ; först upptagen av ovannämnde Grels Ersson.
Denne skall vid ankomsten från Finland varit 60 år gammal, levat här i 60 år ock sålunda dött i en ålder av 120 år.
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Av ett i gårdspapperen befintligt vittnesintyg till häradsrätten
från år 1736 synes också detta styrkt. Nybygget, att börja med
ett s. k. »stubbrättighetstorp», skattlades 1637 till 11/2 öresland
ock 1727 till 21/2 öresland samt 1756 till 6 öre 9 pänn. 1. År
1759 skattelöstes det till 61/2 öresland för 77 daler 25 öre smt.
Även här visar sig finnens omtalade seghet i en vacker
dager: den förste åbons avkomlingar besitta ännu fädernegården,
något som blir alltmera sällsynt i dessa bygder.
Backen, avsöndrad från »Väst i gåg» år 1776;
av nr 2: Hansbacken, så kallad efter förste åbon Hans
Ersson från Backen, som nedsatte sig här omkr. 1832.
Hem i On, blev upptagen av Eskil Larsson från Finland samtidigt med ?Väst i gå».
Eskil Larsson säges hava blivit 112 år gammal. Hans sonsons son, Jon Eskilsson, född 1714, död 1786, skall hava varit
den siste i byn, som kunde finska språket.
Lägenheten skattlades som stubbrättighetstorp samtidigt med
nr 1 till 11/2 öre, 1727 till 21/4 öresland, 1756 till 4 öresland,
varefter s. å. köpeskillingen 50 dal. 27 öre smt erlades ock
skatteköpebrev erhölls den 16 juli 1759.
Nygåg ; avsöndrad från nr 1, troligen 1812, ock först bebyggd av Pär Mickelsson från »Hem i gå».

Kettilsbårget (rjettelsbärje). Å laga höstetinget med Ljusdals häradsrätt år- 1765 beviljades hemmanen nr 3, 4 ock 9 i
Viken rätt att »såväl för tillräckligare mulbete som någon jords
uppodling sina hemman till styrko inrätta sig fäbodar i Kettelbärget med de förord att icke vistas där längre än från Bartils
till Mickells dag årligen». Hemmanet nr 2 i samma by förbehölls dock mulbetet på samma trakt, »om det därå äger dom
eller andra gilda skäl». 1818 erhöll husmannen Pär Halvardsson tillstånd att såsom torpare nedsätta sig på hemmanen nr 2
ock 3:s insyningar. Vid avvittringen avsattes stället såsöm
krononybygge ock är sedan omrört till skatte.
Namnet är uppkommet därav, att Kettnahemmanet i Viken
(s. 230) av gammalt hade sin »yxbörd» eller skogfångst (löv-,
bark- ock nävertäkt) i detta bärg.
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Kvarnbäcken. Namnet uttalas av ortens folk Kwärbättjen
ock härleder sig därav, att Huskölsfinnarna här hade kvarnställe, innan nybygget kom till. Nybygget, som började bebyggas av Olof Olofsson, åboson från gården Backen i Huskölen,
vid 1820, fick sitt område bestämt vid avvittringen ock är sedan
omfört till skatte.
Känne by är belägen vid en mindre sjö benämnd Västertjärn, vilken står i förbindelse med den närliggande Kännetjärn.
Det är tydligt nog, att bynamnet härleder sig av dessa vatten
ock sålunda egentligen betyder »tjärnarna». På ortens dialekt
heter detta ord tjann, best. f. tjanna.
Vid avvittringen blevo de här befintliga hemmanen, vilka
förut hört under Viken ock tidigare varit fäboland, skrivna såsom
egen by. År 1899 inköptes de av Kongl. Maj:t ock kronan ock
utgöra f. närv. den enda kronojorden i denna socken.
Nr 1 (= Viken nr 19): Erik Päras el. Hem i get.
Nr 2 (= Viken nr 20): Anders', efter en åbo i senare hälften
av 1800-talet.

Långbärget (Långbärje) upptogs såsom krononybygge vid
avvittringen av Olof Jönsson Frisk från Fåssjö (omkr. 1850) ock
är sedan skatteomfört. De båda här befintliga gårdarna hava
namn efter åboarna.
Prästgården, belägen i Viken, skrives såsom särskild by
i avvittringshandlingarna.
Av konung Gustav I:s brev (s. 211) ses, att Hogdals sockneboar utlovat sig vilja förse den predikant, »som tijt warder kommandes både med Prästebohl och annat vnderhåld», vilket häntyder på att bostället skulle vara genom deras försorg ock
bekostnad tillkommet vid denna tid. Av ett i inledningen till
denna socken (s. 213) anfört brev visas ock, att en mindre del
av detsamma år 1674 inköptes från »Nygården» i Västansjö i
utbyte rör jord, som antagligen utgjort kyrkojord vid kapellet
i Fåssjö by. Den till detsamma f. uärv. hörande komminister-
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jorden Svänsbaoken (tidigare Västanå) inköptes ock av socknemännen till kaplansboställe vid mitten av 1700-talet. Emellertid
är i jordeböckerna prästbolet uppfört såsom varande av krononatur (i 1623 års jordebok finnes det dock ej upptaget), ehuruväl pastoratet icke är regalt, såsom det bort vara, därest bostället värkligen äger natur av krono.

Strömbaeken härleder sig från tiden för avvittringen.
Det upptogs då såsom kronotorp ock beviljades till bebyggande
av den orsak, att den långa vägsträckan mellan Kårböle ock
Sänna var obebodd. Gården är byggd på en backe vid Ljusnan, som därutanför går i stark ström.
Vid den s. k. Kyrksjön eller Hogdalssjön ligger socknens
största bygd, vilken, enligt vad i inledningen till denna socken
anförts, är ansenligt gammal, ehuru dess särskilda byar historiskt, genom bevarade fornhandlingar, äro kända först från 1500talet. De byar, som ligga här ock alla bära namn, till vilka
deras belägenhet vid sjön givit anledning, äro Viken, Västansjö
ock Östansjö. De benämnas gemensamt Kyrkogränden. Med
gränd (grend) menades i det gamla norska språket sammanfattningen av ett flertal gårdar, byalag., I denna mening talas
också ännu i Sveg om By-grända (Byns gårdar ock utgårdar),
även i Ljusdal om Kyrkogränden o. S. v.'
Tre stenåldersfynd äro här gjorda enligt Jämtlands läns
fornm.-fören:s tidskr. I, s. 23.
Viken (Vitja) torde vara den by, som i 1542 års jordebok
kallas Kirkbin ock vars hemman då tillhörde kirkebj Skiöllen.
Dess åboar voro då:
Ture j Kirkebin 361/2 mål
Anderss ibid. 72 mål
Esbiörn Skrub ibid. 511/2 mål
Erich Olsson 14 mål
Benet Kalsson 71 mål.
Jfr MuNcH, Noreg-sveldi i middelalderen, s. 10.
Ordet finnes ock i samma betydelse i Lule-bygden (se Sv. landsm.
VI. 3, s. 12) ock andra svenska bygder.
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»Sköllen» kallas i 1545 ock 1549 årens jordeböcker resp.
lervik ock Leruick Skiöllen, ock byn kallas Kirkebin ock
Kijrckebijn med samma hemman ock skattetal som 1542.

Byn, som sannolikt är den älsta i kyrkbygden, har sitt
namn av den s. k. Kyrkviken. Vid denna, på Vikartäkten,
voro de första gårdarna belägna.
I 1623 års jordebok skrives Wijkenn med följande åboar:
Påvell Turesson
43/4 öre
Esbiör Danielsson 4 öre
Christofer Ericksson 7
»
Bengdt Olufsson
4
»
Jespher Halfuersson 6
»
Torgell Olufsson
21/2 »
Oluf Helsson
5
»
Hustru Ingeborg
21/2 »
Oluf Jonsson
41/2 »
Rolf Olufsson
5
»
2 penl.
Enligt 1830 års jordebok ock 1897 års mantalslängd består
byn av:
Nr 1: Sjulsens (Sulsens, förut länsmansgård: Dahlins).
Namnet kommer sig därav, att en f. d. ägare, som handlade
med lergods, vilket han inköpte hos en handl. Schultz i Gävle
ofta nämnde dennes namn förvrängt till Suis. Därav började
han själv kallas Sulsen.
Nr 2 hette förr 6»-Äspers' (Esbjörnssons). Nu är hemmanet
sammanslaget med nr 11 ock 15.
Kettils (Tjettels), efter någon åbo med namnet Kettil.
Jugas. Namnet härleder sig sannolikt från Dalarna genom
någon därifrån inflyttad åbo.
Rolfs (Ron. Namnet härleder sig av en åbo Rolf, inflyttad frän Kolsätt, måhända Rolf Olufsson i 1623 års jordebok (se här ovan).
Av nr 5: Swän-OS.
Bänkts (Bägs).
Förste åbon på detta hemman skall hava inflyttat från en
gård Bänkts i Ljusdal. Gamla handlingar hava funnits, som
visade, att här fordom varit buland under nämnda gård. Det
säges vara det älsta hemmanet i denna by. Möjligen var förut
nämnde Benet 'Kalasen åbo härstädes (1542).
Av nr 6: Finnbacken. Denna gård är bebyggd såsom avsöndring från Bänkts omkring 1850. Namnet härleder sig därav, att
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finnarna från Huskölen hade sina kyrkstallar på den backe,
på vilken gården sedermera byggdes.
Knoppers. Gården har tidigare hetat Knopper-Swea. Det
är sannolikt, att den fått namn efter en Petrus Knååp, förmodligen dalkarl, som 1666 målade Hogdals kyrka, eller
ock efter någon annan person med samma namn.1
Fall-Pälles. Namnet är kommet från en ägare, född på
en lägenhet Fallet (svedjefallet) i Östansjö.
Erik-Halvars' (Erik-Halvan.
Fallsjö. Denna plats har så benämnts, därför att Hogdalssjön därinvid rinner eller faller ut genom Hoån.
Sjuga,n = Sug-gan eller Sjug-gården.
Så har gården kallats såsom belägen vid Sjuguejön (på
Albins karta Sjugesjön), väl rättast: Sjuggul-sjön. Ty att det
gamla personnamnet Sjugguk (Sigurd) ligger till grund för sjöns
benämning, torde vara visst. Jfr Sjuggul-åsen i Älvros, sjuggiaslätt° i Sveg m. fl. ortnamn, vari detta åldriga mansnamn
ingår.
Vid den ovan nämnda Sjuggulåsen skall en finne vid namn
Siuggul ha slagit sig ned samtidigt med Gammel-Remsen i Sveg
(se Remmet s. 60).
Sveden (Swea) nämnes redan på 1655 års karta;
Nr 13:
av d:o: Svänsbaeka.
Gården har ägts av kronofogden sven Olof Hammarström.
Denne originelle, handlingskraftige man, om vilken ej så få
anekdoter fortleva i orten, skall hava varit den som orsakade
Ytterhogdals förläggande till Jämtlands län, närmast — säges
det — av den anledningen att han vid sin utnämning till kronofogde i Härjedalen ej ville avflytta från sin gård i Hogdal för
att bosätta sig inom fögderiet. I stället företog han sig att flytta
socknen inom detta.
Nr 14: Mon eller Opp i mon.
Nr 15 ock 2: E (Ed). Till skillnad från följande har denna
gård benämnts Turgås efter någon åbo Ture. Hoälven
bildar vid gården ett ed.
1) Namnet Knetper fanns i Dalarna vid tiden för de stora häxprocesserna. Se Kröningsvärd, Handl. om trulldomsväs. s. 125.
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Av nr 15: Lina. Namnet kommer därav, att en del av detta
hemman sammanslagits med torpet Lina, upptaget omkr.
1792 av husmannen Sven Matsson på Västansjö bys mark.
Torpets namn åter härleder sig av den förbirinnande ån
Lina, vilken är avlopp ur Linsjön, en sjö i den forna rålinjen mellan Ytter- ock Överhogdal (riksgränsen mellan
Sverge ock Norge).
E; gården hette förr Bs-ROS (Bds-Rolfs) såsom utbruten från nr 5 Ref. Den räknas jämte föregående hemman såsom
särskild by.
Skrubb (Skrebb). En åbo Skral) (eller Skrup 1545) nämnes, såsom här ovan ses, i 1542 års jordebok. Gården torde
bära namn efter honom eller någon hans namne. Namnet
förekommer 1406 (se s. 113).
Tures, efter en ägare Ture. Nr 17 ock 18 benämnas
gemensamt Buan ock hava i förra tiden varit buland under
Viken.
förlagda till Känne (s. 228).
Norr om skogen (Ner a skojjen), av gårdens läge i skogen
11/2 mil norr om kyrkan. Här förbi gick den gamla kyrkvägen mellan Hogdal ock Haverö.

Västansj ö (i dagligt tal Västa te) skrives i de tidigaste
jordeböckerna ungefär likasom nu. I 1545 ock 1549 årens jorde,
böcker hava, synbarligen genom felskrivning vid längdernas
upprättande, denna bys åboar oriktigt kommit att uppföras under
Wendisiö eller Wendilsiö. Detta inses vid jämförelse med jordeboken av 1542. Enligt sistnämnda jordebok voro åboarna i
Westansiön:
Esbiörn persson 51 mål
Engelbrect ibid. 591/2 mål
Morthen ionson ibid. 17 mål
Hans persson 201/2 mål
1623 års jordebok upptager följande hemman i Westansiöö:
1VIatz Pedhersson 3 öre
Hustru Giölla
2 öre
Lars Svensson 5 öre 20 pen.
Hans Mårthensson 6 »
Jon Persson 21/2 »
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Byns nuvarande hemman äro:
Holm-mo-gården (Hekmoga,n) har sitt namn av att gården (gan) byggdes på ett ställe kallat Holm-mon. Förste
åbo var Jon Jonson från (»-Mass-gården (nr 5), som nedsatte sig här vid år 1800.
Av nr 1: Holmoga-Okas; även Ok-Eskils' efter ägaren.
Larses (Lates).
Förut Skräddare, nu förenat med föregående under samma
namn som detta.
Nygån, förr På san ('på sanden').
01-Mass';
av nr 5: Ol-Mass-Lasses; utbrutet från föreg.
Pällaf (Pär-Lars').
Pär-Nils';
av nr 7: Asan (Åman).
Stället, som ligger avsides från byn på en skogsås vid
vintervägen till Haverö, en mil från Hogdals kyrka, var att
börja med fäbodvallar under Västansjö. I 1807 års kyrkobok
äro dessa upptagna som åbodda hemmanslägenheter. De räknas
nu såsom särskild by, ehuru i jordeboken förda under Västansjö.
Smess;
av nr 8: Ok-Jons'.
Asan — se under nr 7.
Isvallen, ursprungligen fåbodevall till Västansjö by, bebyggdes av Petter PålsSon Dahlberg i början av förra århundradet. Ur fattigkassan beviljades den nödställde nybyggaren
år 1819 ett understöd av 3 rdr banko. Efter honom har stället
senare börjat kallas Petter-åsen.

Östansjö (i dagligt tal östa te) har sitt namn av läget
öster ock sydost om Kyrksjön. Byns namn skrives Osten som
i ett köpebrev av år 1524, i 1542 års jordebok Östansiö ock
utgjorde »då öwerlop öfver skiöllen» med följande åboar:
Pan el
46 mål Haluard esbiorn[sson] 31 mål
Gunar
»
Haluardh
26
22 »
Halu[a]rdh
Haluard Esbiörns[son] 18 »
111/2 »
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1623 bestod byn enligt jordeboken av följande hemman:
41/2 öre
Måns Olufsson
»
Esbiör Svensson 4
»
Ha[l]fvar Persson 2
Pedher Jonsson 6

Nils Clemensson
Hustru Elin
Hustru Maria

4 öre
7 »
2 »

Byns nuvarande gårdar äro:
Näset (Näse); namnet av dess läge på ett näs i Hogdalssjön. Denna gård angives såsom den näst älsta i Hogdal.
I senare tid har hit lagts en del av nr 17 i Vikens by.
Östanå; belägen öster om ån (Hoan);
av nr 2: Elias; nyare namn Ptille-Pq.
Vockars (Kokkaj'). En klockare har bott här.
Av nr 3: Kockar-ONPärs' — så benämnes gården efter
föregående gård, från vilken den är avsöndrad, ock dess
nuvarande ägare.
Nyhem, förr Swän-Ms,ss', är Sandarne bolags inspektorsgård ock såsom sådan bebyggd i slutet av 1850-talet.
Eriks.
Förste ägaren, efter vilken gården har sitt namn, hette
Erik från Knoppersgården. Hans mor Gunnil var finska från
Huskölen. Deras älste son Jonas Sjöman, gift med Kerstin Olsdotter från Näset, gjorde som soldat fälttåget i Pommern 17571762. Säx år efter det han dragit ut i kriget, stod hustrun en kväll
vid spiseln ock rörde i grytan, då en krigare inträdde ock anhöll om husrum över natten. Jo, det kunde han nog få, mente
hon, blott han ville ligga på golvet, ty några sängkläder hade
hon ej att bestå. Han sade sig ock ej vara annat van ock tackade
för anbudet. Som han nu satt framför elden, började kvinnan
betrakta honom närmare ock utbrast slutligen: »Int vet jä,
dä ä 'n Jonas!» Den främmande reste sig upp ock genmälte:
»Jo, det är det» samt avtog kappan, varvid tapperhetsmedaljen
å bröstet samt det vid sidan hängande svärdet kommo till synes.
Han hade under kriget tjänat sig upp till korpral. Nu stannade
han hemma på sin ärvda gård, den han brukade samtidigt med
att han skötte klockaresysslan i socknen.
Något år senare när han en gång var uppe för att hämta
hö på Malmen — en myrslått i sydöstra sluttningen av Middags-
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bärgeti — märkte han, att det var trampat ock tussat i ladan.

Han lade sig för den skull på lur i avsikt att utforska, vilka
som kunnat vara där. Bäst han låg på sitt gömställe, kommo
tvänne karlar gående, i vilka han igänkände sina bröder, som
också varit med i kriget, men sade sig nu hava rymt från hären.
Jonas förehöll dem det orätta i deras beteende, varpå bröderna
skiljdes åt. De två syntes aldrig mera i hemorten.
Av nr 5: Tråden (Trea) samt Nybygget.
Swän-Anders'; senare benämning Kwär-Efkes (KvarnEriks).
Å detta hemman strax invid sjöstranden skall ett kapell
hava blivit byggt, sedan Fåssjö upphört att varå kyrkoplats.
Förut (s. 214) är nämnt, att sägnens uppgift härom måste bero
på en förväxling med den prästgård, som i förra tider varit
i byn.
Av nr 6: 011es eller Kwär-011es.
Bjurs; numera Mosebaeke.
Den senare benämningen härleder sig därav, att en musikaliskt anlagd ägare anordnade baler ock sångsammankomster, så
att någon tyckte, att hos honom var »lika livat som på Mosebacke i Stockholm.» Det förra namnet har gården efter en soldat
Bjur från Ängersjö, som innehaft densamma.
Trädet eller Gammelträdet (Gammekträe), enär gården
först byggdes vid ett träe eller en »uttäkt»;
av nr 8: Nyträdet (Nyttäe), kallas så, emedan gården är
avsöndrad från föregående hemman.
Påla (På!).
Hammarby. Gården är så benämnd av dess läge vid
Hamrarna, steniga backar i dess närhet. Säkerligen var
Clemett j hamber (i 1550 års jordebok) åbo på denna i
sägnen beryktade gård.
Omkring 1 nymil västerut från Ytterhogdals kyrka ligger
ett gammalt fäbodställe Vakåsen (av vak eller vål kullfallna träd,
vindfällen), ock ungefär 1 km. hitom vallarna, omkr. 50 alnar
till höger om vägen, är ett »hällfiigg» med en grottlik fördjupning nere i bärget, som synes liksom tilloidnad av människohänder. Denna är från fordom känd under namnet Stor1) Detta benämnes så därav, att solen vid middagstid står däröver.
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Gumjans eller Stor-Gunnbjons-grava. Här skall långt tillbaka
i tiden en jätte Gumjan (Gunnbjon, Gumbjörn) hava bott. Han

ock hans son äro denna näjds sagojältar.
När Gumjan skulle taga sig hustru, ville, säges det, ingen
kvinna i bygden hava honom, emedan han ansågs halvt övernaturlig. För den skull rövade han sig med våld en sådan.
Kvinnan, som föll i hans händer, var en flicka från Hammarby,
vilken kom nerifrån Hogdal, där hon stått gudmor om dagen,
ock nu gick åter till fäbodarna, klädd i sin högtidsdräkt för
att visa, huru grann hon varit. När jätten tog hänne, hängde
hon sin gudmorskrans i ett träd vid vägen till ett märke, vart
det burit av med hänne. Gumjan, som samlat till sig många
ägodelar, däribland mycket guld ock silver, hade den rövade
kvinnan hos sig en längre tid, somliga säga till hännes död.
Hon födde honom också en son, vilken blev kallad lill-Gumjan.
Vid detta tillfälle kora kännes mor nerifrån bygden upp för
att vara hänne till jälp. Då modern skulle gå därifrån, sade
dottern till hänne, att då hon gick genom dörren, skulle hon
hastigt stiga bakom denna. De ville hänne ej något ont, men
kunde nu inte annat. Som hon kom bakom dörren, fick hon
se en rödglödgad pil flyga ut genom dörröppningen efter hänne.
I Valåsbärget, något längre ned i dalen, visas också en
mindre grotta kallad Lill-Gumjans-graven. Den skall hava varit
murad, men då kyrkan byggdes, togos stenar därifrån till bygget. Där skall sonen, »halvjätän» Gumjan, haft sitt tillhåll.
Men han säges också hava vistats på mödernegården Hammarby,
dit han blev förd av modern ock där han lemnat minnen efter
sig i den stora källaren ock brunnen, som skola vara murade
av honom ock finnas där än i dag. Den senare säges han hava
murat av hällar, som hans hustru i sin »skinnmagd» (förkläde)
burit hem utur gätskogen.
En gång då denne Gumjan i mässingsläde, dragen av en
älg, åkt till den på den tiden närmaste kyrkan i Ljusdal, körde
han ner på isen av Hogdalssjön utanför gården Näset. Både
han själv ock hans dragare ock släde gingo till bottnen. Men
på det ställe, där det hände, skall släden vid riktigt blankt
väder länge hava kunnat ses. Där har nu sjön grundats upp
ock en vassrugg bildats, som än i dag bär namnet Mässingtuvan eller Mässingholmen.

XIX. 2

MERHOGDALS SOCKEN.

237

Lill-Gumjan beskrives för övrigt såsom stor ock stark, men
också godmodig ock fridsam.
Att dessa sagojältar varit värkliga personer ock icke blott
fantasifoster, torde få anses för visst, ehuru de på grund av
ovanliga egenskaper utsmyckats med övernaturliga sådana. Säkerligen framskymtar i dem minnet av betydande män från denna
bygds första odlingstider.
Icke osannolikt synes det, att den Gunbjörn Tryggesson,
som omförmäles i tvänne av de älsta kända skrifterna härifrån
(se s. 210), kan vara sägnens Gumjan. Märklig genom sin rikedom eller eljes, har han genom någon särskild händelse fått
sitt namn fäst vid den egendomligt danade klippdäld, »Gumjansgraven», om vilken förut talats. Ock så småningom har det ena
draget efter det andra utbildat sig i den vidunderliga bild, sägnen giver av honom. I avseende på »graven» må man erinra
sig, att detta ord i fornspråket betyder en fördjupning i marken,
i vilken betydelse det ingår i många ortnamn, t. ex. Trollegrav,
en gammal gränspunkt mellan Härjedalen ock Dalarna, ock i
flera härjedalska gårdsnamn, exempelvis nr 12 i Glissjöbärg
Graven (s. 48), ock således icke behöver beteckna Gumjans gravplats, såsom sägnen tidigt genom missförstående av ordet velat
ange.
Tidigt nog finna vi sägnen om Stor-Gumjan upptecknad.
Den har till ock med hittat vägen till ett kyrkligt visitationsprotokoll, varest den för första gången är omnämnd. I protokollet över den år 1699 i Hogdal förrättade prostvisitationen
läses nämligen under rubriken »monumenta antiquitatis» [fornåldersminnen] följande:
»Hvad antiquitetz monumenter wijdkommer, så finnes eij
något af wärde mera än det, att [det] berättas af urminnes traditioner de gigante quodam [om en viss jätte] Herr Gumbjörn
wijd nampn, som skall ligga begrafwen wijd Wålåsen eller
Sniöberget icke långt ifrån nuwarande Länsman Pål Ingebrechtssons i Ostansjö filbodewall.»
Senare, 1735, omnämnes Stor Gu.ndbjörn av BÄLTER i hans
avhandling de H elsingia, ock säges han där hava varit »birkarl».
Den i sägnen omtalade egendomliga källaren vid Hammarby
gård beskrives av J. NORDLANDER (Turistfören:s årsskr. 1899)
sålunda: »Källaren, som ännu är i gott stånd, ligger alldeles
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under jorden, är sval om sommaren ock varm om vintern. I
söder är nedgången, bestående dels av en svängd stentrappa
med nu något förskjutna steg, dels av en sidovägg, även denna
av sten. Ingången är mycket trång: mellan fodret 1 aln ock
3 tum bred samt 1 aln ock 21/2 kvarter hög. Därinnanför är
en liten svale, från vilken en något större dörr leder in i själva
källaren. Denna är 51/2 aln bred samt en aln längre. Såsom
belägen under jorden saknar han naturligtvis fönster. Taket är
välvt på det sätt, att ett valv av bräder först slagits som vanligt, sedan har detta betäckts med ett tjockt lager av murbruk,
ock i detta ha sedan stenarna nedstuckits. Att så skett, framgår därav, att hela valvet är betäckt av murbruk, vilket överallt visar ränder ock märken av bräder.» Dessa märken bära,
även de, vittnesbörd om källarens ålder, ity att bräderna icke
varit sågade, utan kluvna, såsom tydligen synes av avtrycken.
Murbruket, som trotts varit av något ovanligt slag, har vid
den kemiska undersökning, förf, låtit värkställa, visat sig vara
endast vanligt, om också gott kalkbruk, vilket genom eldning
i källaren svartnat i ytan. Då emellertid sådant bruk icke tros
hava förr använts i orten annat än vid kyrkobyggnader, förmenar
man, att källaren på Hammarby uppförts samtidigt med den
första stenkyrkan i Hogdal eller någon gång på 1500-talet.
Beträffande ändamålet med denna för orten ock ännu mer
för den tid, då han byggdes, ovanliga källare säger BÄLTER,
att Gunbjörn i densamma förvarade sina handelsvaror. NORDLANDER' har historiskt sökt utreda samma sak. Vi anföra dennes
ord: »Något allvarsamt försök att förklara tillkomsten av denna
källare har jag ej sett, varföre jag vill fästa uppmärksamheten
på ett förhållande, som torde vara tillräckligt därför. I början
av 1500-talet bodde nämligen i Hogdal en släkt, som hette Bång.
År 1543 nämnes Iogan bong ock 1553 Ton bång, vilken var
köpman, ock för denna rörelse skattade han det senare året med
3 mr köpmanspänningar. Att denne bott på Hammarby, nämnes visserligen icke, men är sannolikt, då en Per bång 1593
1) Norrl. saml. h. 3, s. 138. fiaven W. EENGELKE1 har i Sv. landsm.
I, s. 249, förtäljt sägnen om Stor-Gumjan, den han tillskriver ovannämnda källarbyggnad, vilken Gunbjörn enligt honom skulle använt till
sin bostad(!).
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uttryckligen angives som boende därstädes. Tydligen har källaren varit förvaringsrum för skinnvaror ock annat, varmed
ägaren handlat. Om den senares karakter kan man göra sig
en föreställning av det, som om honom finnes antecknat i 1593
års saköreslängd, där det heter: 'Per bång i Hammarby saker
40 mg, för thet han hafuer brutit ut en biurestuga [bäverstuga] i annars skog utan lof och minne; än ytterligare blef
han saker 40 mg för thet han bar orätt bud ifrå landstinge
och lade bönderna en mg smör uppå hvar man till sitt egit
behof, och smöret skulle han gifua bönderna igen; uppburit
261/2 mg.'»
Ännu höras i orten sägner om Joen Bång, den förste med
visshet kände åbon på Hammarby, omtalad lika mycket för sin
rikedom som för sin snikenhet. Han skall hava rått om 12
öresland. Liksom det är helt troligt, att han var upphovsmannen 'till den källare, som sagan tillskriver Gumjan, så skall han
ock hava byggt sig ett hus lika storartat för sin tid, som det
var egendomligt. Runt kring husets övre våning löpte en utbyggnad med en öppen gång eller högaloftssvale, på vilken han
tänkte taga sig motion, när han blev gammal ock ej längre
orkade vara ute ock arbeta. Enligt en annan vändning av sägnen ämnade han hava den till förlusteplats. Men vid ett tillfälle, så berättar sägnen, nedföll han därifrån ock ljöt döden.
En sägen om samme man är meddelad s. 217.
Hammarby skall vara den älsta gården i Östansjö by. Den
kallas ock av prosten BROMAN (i »Glysisvallur») Gammelgården.
Av nr 10: Lyttja; utbruten från föregående, under vilken gård
den ursprungligen var en liten täkt eller lycka.
Nr 11:
Jo-Mass'; nu sammanslagna med nr 4.
Nr '12:}
Jo-Mase', del av föregående, senare 01-Era'.
Sänna, har namn av ån Lill-Bänna, invid vilken gården ligger.
1812 skrives ställets namn Vid Sända. Åns namn betyder
tydligen »sand-ån», vartill den myckna svämsaud, den för med
sig, givit anledning. Åtminstone sedan 1600-talet har här varit
färjesund i Ljusnan. Hemmanet är avsöndrat från Östausjö
gamla nr 2 (»Sänna sub 2», 1807 års kyrkobok).
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Vida beryktad för sin förmenta övernaturliga klokskap var
en här bosatt smed, Sänn-smen, död på 1850-talet ock bördig
från Lillhärdal. Av de många sägnerna om honom framgår, att
han var en fyndig man, som under vidlyftiga vandringar gjort
åtskilliga rön, med vilka han förstod att förvåna sin omgivning.
Ock så blev han ansedd för »tronar» (se ock s. 49). Han var
bland annat den förste som i denna bygd började med att klyva
sten, vilket redan det på sin tid ansågs såsom någonting märkvärdigt.

Ängersjö kapellag.
Denna bygds första odling är, såsom i allmänhet äldre bygders, höljd i dunkel. ' När Ångersjö först i skriftliga källor
omnämnes, nämligen i 1542 års jordebok, ägde den odlade marken därstädes en utsträckning av 5 hemman med ett skattetal
av 119 mål, vilket i betraktande av forna tiders sakta fortskridande jordbruk tyder på en redan då ej obetydlig ålder.
Att orten under heden tid varit befolkad eller besökt av
människor, framgår av de fynd av forntida stenvärktyg, vilka
här gjorts.1 Dessa fynd, tillhörande den arktiska stenåldersgruppen, kunna emellertid ej antagas härröra från en befolkning,
som idkat jordbruk, utan måste vara minnen från en folkstam
— troligen lappar — som före den närvarande i dessa trakter
drev sina näringsfång: jakt, fiske ock förmodligen också renskötsel. Sägnen uppgiver även lappar såsom befintliga i denna
trakt före den nuvarande befolkningen. Ock gamla ortnamn
såsom Lappkojholmen ock Kerstabärget sägas erinra om dem.
Dock synes det troligare, att dessa namn härleda sig från
lappar, som strövat igenom eller uppehållit sig på denna trakt,
efter det att densamma fått sin bofasta befolkning.

Det är icke känt, när Ängersjöbygden först fick kapell. Fornsägner föregiva, att sådant funnits här förr än i
Fåssjö (se under Ytterhogdal, s. 210 m. fl.). Gamle Sima i
Minne, längesedan död, visste sålunda att berätta från sina för1) Angående de stenredskap, som här äro funna, se s. 252.
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fäder, att det första liket från Fåssjö, en kvinna vid namn Kersta,
begravts vid Ängersjö kapell. Föga sannolik synes dock denna
tradition. I förteckningen över den »klocke skatt», som konung
Gustav I lät upptaga åren 1529-31 ock vartill lemnades »utaff
Hodal VIII lisspund brend koppar for hennes enda klocka om
X lisspund oc ther til XXXIX mark II öre rede penge utaff
kirkenes deel, i tienden oc aff thz i kisthne war oe uti stockerne i Korböle capelle», finnes ingenting nämnt om Ängersjö.
Man kan därav sluta, att kapellkyrka då ej fanns på denna
plats eller att, om den fanns, den varit så oansenlig, att ingen
gärd kunnat därifrån ifrågakomma. En i kyrkbyn fortlevande
sägen förmäler, att när det första kapellet uppfördes, skola här
varit endast fyra bönder. Detta kan således hava skett i slutet
av den katolska tiden eller under 1500-talets förra hälft, då hemmantalet i Ängersjö by var det ovannämnda. Det gamla rökelsekar, som ännu förvaras i kapellkyrkan, torde i så fall hava
varit i bruk härstädes.
I jordeböckerna av åren 1542, 1545 ock 1549 upptagas Engiisiö ock Wendilsiö som byar i Hogdals socken, såsom de
ännu jämte senare uppodlade byar göra.
Kapellaget hörer nämligen i kommunalt ock i flera avseenden, även i kyrkligt, samman med Ytterhogdal, ock särskilda
församlingsrättigheter äro icke kända.
Kapellets forna handlingar gingo, sannolikt i slutet av 1700talet, nästan alla förlorade vid en eldsvåda i Turgården, varest
den kyrkvärd, som hade dem om händer, bodde. Av en bevarad räkenskapsbok — »Capellets Book vtij Engersiöö angående
dess innandöme med flera tillhörigheter» o. s. v., upprättad 1669
— framgår, att den gamla kyrkan år 1735 undergick en vidlyftig reparation, så vida den ej rentav ombyggdes. Ombyggnad
värkställdes också åren 1780-86. Den då uppförda kyrkan är
den, som ännu begagnas, ehuru hon undergått åtskilliga förändringar såsom t. ex. tornets tillbyggnad 1847. Före den tiden
hade klockorna varit anbragta i en överbyggnad över kyrkotaket. Egen begravningsplats antages kapellaget fått 1717, enär
det året den första med visshet kända begravningen vid kapellet
omtalas. Kyrkogården blev utvidgad 1893.
Gudstjänster hällos i kapellet, vilket alltid synes hava lytt
under Hogdal, på 1600-talet tvänne gånger årligen, höst ock vår,
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av präster från moderförsamlingen; sedermera omväxlande 2
till 3 gånger. Genom den nu (1899) inrättade pastoratsadjunkturen hava »prästhälgarnas» antal ökats till 12 om året.

•
Kapellagets (kyrkbyns) namn härleder sig tydligt nog därav,
att sjön, vid vilken bosättningen först skedde, hade ängen eller
gräsmarker vid sina stränder, såsom ännu är fallet såväl med
de båda sammanhängande Stora ock Lilla Ängersjön som den
å, Ängraån — fordom Engra, d. v. s. ängesån — vilken därifrån rinner ut.
Namnet skrives Ängilsiö 1542 ock 1549, Engsiö 1545, Ängsioo 1623, Enghrsiö ock Engersiöö 1669, Ängesjö 1813.1
En sägen i bygden, att namnet skulle uppkommit därigenom, att de första nybyggarne ångrat sin bosättning där ock
fördenskull kallat stället »Ångersjö», som sedermera förändrats
till Ängersjö, må anföras som prov på folklig etymologi.

Sedan de till kapellaget förr räknade byarna Ösjön ock
Rullbo med nybygget Hiviåsen år 1845 ock Stenåsen (Flarkåsen)
år 1847 förlagts till Loos, omfattar det nu följande byar:
Aspåsen, Björnbärg, Djupsjöbärg, Godbärget, Gröningsåsen,
(Kolsätt), Risbärget, Vändsjö: Ärbärg, Ängersjö ock Örnåsen.
Aspåsen kallas merändels Svartsjön (Swog&i,) av den nära
intill liggande sjön, som så benämnts till följe av sitt mörka
vatten. Stället bebyggdes 1829 av Pål Svensson, som erhöll
Kon:s Befallningsh:s resolution med tillstånd till dess upptagande
31/12 s. å. Det blev krononybygge vid avvittringen ock är sedan
omfört till skatte.
På hemmanets område är vid allmänna landsvägen uppförd
en särskild gård kallad Spindeln. Detta namn uppkom därigenom,
att allmänheten antog dess uppbyggande hava skett i syfte att
1) Angående namnformen iingilsiö jämför »Skatte Bokenn aff
Ångermanne land pro Anno 1550» (Nordl. Norrl. saml., h. 4 s. 184,
där byn Ångersjö i Nordmaling likaledes skrives Ängelsie 1543).
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där tillhandahålla rusdrycker åt vägfarande -- »fånga dem som
spindeln sina offer i nätet».

Björnbärg. Denna by räknas stundom till moderförsamlingen, men hörer såsom husförhörs- ock skolrote till kapellaget.
Stället bebyggdes i början av 1600-talet av en finne PM Larsson från Rautalampi socken i Savolaks, vilkens efterkommande
innehade det till slutet av samma århundrade, då de blevo utfattiga. Huskölsfinnarna inköpte då det av tvänne åboar bebodda nybygget ock gjorde därav ett torp, vilket skattlndes
såsom hemman 1756 ock skattelöstes 1759 för 38 daler 5 öre smt.
Byn har nu gårdarna:
Nr 1: Hem i gån, varifrån omkr. 1820 avsöndrades
nr 2 utan särskilt namn.

Djupsjöbärg (Jupföbärje) har varit fåbodevall till Turgården i Angersjö, vilket hemman 1760 delades i två delar; av
dessa förlades den ena till Djupsjöbärg eller Djupsjö, som stället då benämndes. Sjön, som det ligger invid, är den djupaste

av traktens sjöar, varav dess namn. Första åbo var Lars Persson från Turgården. Omkring 1830 delades Djupsjöbärg ävenledes i två lotter ock erhöll vid avvittringen stor skattetillökning.
De två hemmanen höra nu samman under en ägare med en gård.
Tidigast skall platsen varit fäbodevall under hemmanet
»Trons» i Kolsätt (s. 74). En täkt i Djupsjöbärg, som bär namnet Tronstäkten, erinrar ännu härom.
Sägner m. m. vittna om att Ängersjö- ock Älvrosbygderna
från gatnla tider haft mycket gemensamt med varandra. Så
hava de östligare byarna i Älvros — Kolsätt ock Remmen —
länge nyttjat fåbodvallar, fisken ock jaktmarker långt inne på
Ängersjömarken, intill dess att gränserna dem emellan efter
upprepade tvister omsider blevo noggrant bestämda. Att Ängersjöboar haft sådana »hävder» uppe på Älvros område, är däremot
icke känt. Detta måste vara att förklara så, att i lång tid tillbaka odlingen österifrån, från Äugersjö, trängt in i Härjedalen
genom skeende utflyttningar från gamla bolgårdar i den förstnämnda hälsingebygden. Med dessa hade nu dottergårdarna en
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tid framåt sanifälligheter i marken, vilka, dock i mån av den
stigande odlingen småningom kommo att upphöra.
Man kunde visserligen också antaga, att Älvrosbygden vore
äldre ock att det vore denna som sträckt sig österut, men av
där uppstående nybyggen efterhand utträngts från sina gamla
områden. Detta låter sig dock ej lika väl tänka. En äldre bygd
behåller i regeln med större rätt ock styrka vad den en gång
slagit under sig. Sålunda torde även på detta håll ett bevis få
anses givet därför, att i dessa bygder odlingen gått dalområdet
uppföre, från det svenska kustlandet — icke i motsatt riktning.
De stridigheter mellan de besläktade gränsboarna, varom
flera sägner tala, kunna ju förklaras därav, att blodsbandet blev
svagare, ju längre det led ock egennyttan mer gjorde sig gällande, eller, såsom även finnes antytt, av nya släktens inflyttning.

Godbärget (Gobärje), så kallat av platsens odlingsbarhet,
började bebyggas omkring 1850, efter det att 1847 ansökan
gjorts om nybyggesrättigheter. Vid avvittringen skattlades det
till 2 öresland ock omfördes till skatte 1876.
Gröningsåsen bebyggdes omkr. 1840 av Erik Persson från
Opp i gården i Ängersjö. Vid avvittringen skattlades det såsom

krononybygge till 2 öresland ock omfördes till skatte år 1876.
Namnet härleder sig från den i närheten liggande sjön
Gröningen. Denna är grund ock dess botten flerstädes gräsbeväxt, vilket givit anledning till dess namn.

Kolsätt (i Älvros s:n) äger här ett skogsområde, utgörande
i skatt 16 pänningeland, vilket avsöndrades vid avvittringen.
Risbärget, förut kallat Risbärgsvallen, var att börja med
fäbodevall till Swän-Ers'-gården i Remmens by (Älvros s:n).
Vid storskiftet (1813) säges åbon på detta hemman försummat
att bevaka sin rätt till stället, då en Ängersjöbo, Jonas Ersson,
begärde att få det till nybygge, såsom han också fick. Det blev
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vid avvittriugen 1842 krononybygge ock är sedan omfört till
skattehemman.
Om ställets bebyggande är en sägen, att en bonde på förutnämnda gård i Remmen där begynte anlägga fäbodevall, men
fick de upprörda husen två gånger uppbrända av Ängersjöboarna,
som ansåg° honom göra intrång på deras område. Han byggde
då för tredje gången, ock när han var färdig med arbetet, begav
han sig sjungande från platsen. Kommen en bit i väg, upphörde han med sången ock smög sig tillbaka till bygget, där
han överraskade Ängersjöboarna, vilka åter voro i färd med att
ödelägga detsamma. En överenskommelse träffades då så, att
han fick behålla lägenheten såsom fäbodvall.
Vid rörläggningsförrättningen mellan Hogdal ock Älvros
1832 hade stället befunnits ligga inom Hogdals sockenrå ock bestämdes därför, att det skulle avvittras inom sistnämnda socken.
Vändsjö by skall ursprungligen hava varit fäbodställe till
Ängersjö. Jordeböckerna av 1542, 1545 ock 1549 omtala såsom
härstädes boende en Jogen eller Jogan, vilkens hemman det först
nämnda året utgjorde 19 1/2 mål, de senare 20 mål med en skatt
av 3 öre 6 p. I 1623 års jordebok finnas här upptagna tvänne
hemnaansåboar, nämligen
Jon Jonsson 2 1/2 öre 3 pen.
Ture Eriksson 2 1/2 » 3 »
Namnet skrives i jordeboken av åren 1542 ock 1549 Wendilsiö, men 1545 Vendisiö. Genom felskrivning (beroende på
att k f i uttalet sammansmält) synes i den senare namnformen
1 hava bortfallit ock detta givit anledning till att bynamnet 1623
ock sedermera skrives wänsiöö; i jordeboken 1771 Wänsjö. Nu
skrives än vänsjö än Vändsjö, vilket senare synes rättare på
grund av den älsta namnformen.
Byn är benämnd efter sjön, vid vilken den är belägen. Det
synes antagligt, att denne ursprungligen i likhet med den en
nymil västligare liggande Hunniin (nu stundom även kallad
Hunnilsjön) hetat Vändilnl liksom också Ängersjön Ängiln (jfr
1) Sjöns gamla namn spåras ännu i namnet på den lilla å Välla,
som rinner ur densamma. Detta är tydligen uppkommet genom sammandragning av ett *Vendil-a.
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Ängilsiö i den älsta jordeboken). Ändelsen -sjö i dessa namn,
liksom a (å) i åarnas, är en senare tids tillägg i syfte att närmare
förklara ortnamnets betydelse. I äldre tid hade sjöar ock åar
självständiga (ej sammansatta) namn, av vilka en del bevarat
sig i sin ursprungliga form till nutiden. Sådana äro bl. a. sjönamnen Tyckeln, Bangen, Lången, Amsen, Imen, Ulften,
ånamnet Luasn m. fl. Åtskilliga av dessa urgamla namn, t. ex.
Imen, Sangen m. fl., äro nu omöjliga att tyda, enär de ord, som
ingå i dem, tillhöra ett försvunnet språkskede. Ofta spårar man
dock grunden till namnet, t. ex. i Lången sjöns långsträckta
form, i Tyckeln dess likhet med en tykkel (redskap varmed
barken flåddes av träden) o. s. v.
En folksägen i orten, som hänför sig till de gamla gränsfajdernas dagar eller, såsom det ock säges, till »den stora ofreden»
ock som låter bynamnet hava en annan grund till sin uppkomst
än den förut nämnda, må här återgivas.1
Under denna »ofred», så säges det, hade ett större norskt
strövparti frän Röros infallit på svenska sidan ock härjat Hede,
Vemdalen, Lillhärdal, Sveg ock Älvros. I sistnämnda socken
avbrändes alla gårdar med undantag av en enda på södra sidan
älven mitt emot den gamla kyrkan. Invånarna med kreatur
ock det redbaraste de ägde hade flytt upp på Älvrosskogen, där
de dolde sig vid Järbärget.
Sedan den sista byn Kolsäter uti Älvros plundrats ock avbränts, tågade norrmännen därifrån nedåt Hälsingland, medförande boskap ock matvaror m. m., däribland även brännvin
uti kopparkärl med lock av samma egendomliga form, som man
ännu träffar uti en ock annan gård i Älvros. Efter en ock en
fjärdedels mils marsch från Kolsäter gjordes halt vid en sjö på
en vacker sluttning, där skogen var till en del avröjd ock
tvänne torpställen uppförda. Här som annorstädes hade invånarna flyktat till det förut nämnda bärget. Vid sjön intogo
norrmännen middag ock vidtogo anstalter till nattläger, varefter
ett grundligt kalasande började ock fortsattes till påföljande
dag, då oförmodat norrmännen, till de på afständ späjande torparnas förvåning ock glädje, hastigt tågade åter upp mot Älvros.
1) Efter en uppteckning, som förut offentliggjorts i Söderhamns
Tidning 1898.
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Befälhavaren över truppen hade vaknat efter en långvarig
sömn. Han kände sig törstig ock anlitade av denna anledning
en kopparkruka innehållande något brännvin. Flaskan tömdes,
ock därefter påsatte han åter locket. Sedan detta var gjort, ville
kaptenen åter taga sig en lur, men då fick han höra ett märkligt virvlande ock surrande. Han lyssnade, reste sig upp, men
fann då ljudet svagare. »Besynnerligt», tyckte den tappre kaptenen ock lade åter hufvudet mot marken.
Nu surrade ock virvlade det värre än förut.
_ Kaptenen sprang upp ock började späja åt alla håll: ingen
fiende såg han till. Men »ugglor i mossen» måtte det vara, det
insåg han tydligt, ty det där »trommandet» det hade nog något
att betyda. Hans soldater lågo runt omkring ock sovo efter
nattens glädjerus: »Op, gutter, reis op, her ma vi s'gu vende,
jeg hör svenskerne tromme i fråstand!» ropade han till sin trupp.
Denna var hastigt på benen, ock med den tappre kaptenen i
spetsen retirerade skyndsamt hela styrkan, ock ingen fiende har
efter den dagen hemsökt de fridfulla näjderna i Älvros.
Efter norrmännens avtåg vågade sig torparna åter fram ock
funno å lägerplatsen till sin glädje allehanda kvarlemnade förråder ock effekter. Bland dessa fanns en kopparkruka, som
stått nära den tappre kaptenens huvudgärd. En av torparna
tog av locket för att se, om något av innehållet var kvar. Nej,
tom var flaskan, men på bottnen kröp fram ock åter en halvrusig, ilsken broms, som surrade ock stundom slog mot kanterna,
så att det fräste omkring.
»Det var mig en baddare att vara ilsken», mente den ene
torparen, »det låter, som om Hälsinge regementes trumslagare
droge till.»
»Det kanske är den som har trummat bort hela skaran»,
sade den andre torparen; »låt brömsen vara, du Sven! Släpp varliga ut kräket ock låt honom fara i frid, när han gjort oss så
stor tjänst.»
Svens kamrat petade varliga ut bromsen, som väl kommen
ur spritångorna snart nyktrade till, höjde vingarna ock for
jublande i solglansen från platsen, totalt okunnig om all den
tjänst, han gjort Älvros ock hela Hälsingland.
Platsen, där denna tilldragelse hände, fick sedan namnet
Vändsjö — av orden sjö ock vända.
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Så lyder sägnen. Berättelsen om den ilskna bromsen, som
skrämde fienden på flykten, är nog en dikt; men den värklighet torde återstå, att norrmännen av någon märklig anledning
hastigt vände vid Vändsjö ock utrymde Älvros ock sedan det
övriga av landet.'
Att denna händelse, som sägnen, måhända med någon kärna
av värklighet, förtäljer, icke kan hava givit byn dess namn,
är emellertid uppenbart, då man besinnar, att namnet är känt,
såsom ovan visats, långt tidigare, än några gränsfäjder mellan
svenskar ock norrmän föreföll° i denna trakt.
Nuvarande gårdar äro:
Väst i gftn,, är det ena av de ursprungliga hemmanen i byn.
Under forna tiders krig skola, säges det, både fader ock
son på detta hemman hava tagits till soldater ock blivit borta i
kriget. En norsk man Jakob Hansson från Valsjön eller Bra3kken hade då kommit dit samt stannat hos änkan. Emellertid blev
även han tagen till soldat, men rymde efter någon tid hem från
Skåne, utan att någon vidare efterfrågan om honom förspordes.
Denna person nämnes i Hogdals kyrkoböcker såsom soldat åren
1663-1673 samt i Vändsiö 1675.
Av nr 1 Sö i backen, lägenhet avsöndrad från föregående
ock bebyggd omkr. 1880.
En tidigare avsöndring var Ner i gån 1762-1789. Ägaren
avled utan bröstarvingar, ock gården återföll till stamhemmanet.
Öst i din, det andra av de första hemmanen i byn.
Östa äa. Vid storskiftet 1815 flyttades en del av Turgården i Ängersjö till denna by, samtidigt med att här
förutvarande 2 hemmanslotter från Ängersjö avflyttades till
Flor. Hemmanet är nu Marma bolags ägendom, ock gården
kallas vanligen Inspektorns.
Väst i valin; var att börja med utäga till »Öst i gäv, varifrån det vid gårdens försäljning 1829 undantogs som torp.
1) I C. P. STRÖMS Försök till en beskrifning- lifter Färla socken
(ny uppl. Sthm 1880) finnes s. 47 en variant av denna sägen, enligt
vilken den norska här, som efter Kolsätts uppbrännande lägrat sig vid
Vändsjö, där fick vetskap om att hälsingarna förskansat sig vid Kårböle,
varföre den gjorde en vändning till Ramsjö by, Ljusdals socken. Av
denna omvändning skulle Vändsjö fått sitt namn!
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Vid avvittringen lades härtill ökeskatt, så att det blev hemman om 2 öresland.
Nr 5: Öst i föksö (Öst i fekse), d. v. s. »öst i fähuset», nu vanligen öst i gån, är en sammanslagning (från 1846) av tvänne
torp, det ena från Väst i On, det andra, kallat Öst i föksö,
från Osta åa; blev hemman vid avvittringen med 2 öreslands skatt. Namnet kommer av att å,boen efter gammal
hälsingesed hade bostaden sammanbyggd med ladugården.
.I den 0,4 km. väster om byn liggande bärgshöjden Nattskallen är en håla eller grotta i bärget, där enligt sägnen skatter
skola finnas förborgade.
En man tog sig — säges det — före att eftersöka dem.
Inne i grottan påträffade han ett järnbeslaget skrin, som han
ämnade taga med sig hem för att undersöka dess innehåll. Men
då han korn. ut ur grottan, fick han se, att Vändsjöbyn stod i
ljusan låga. Det gällde nu att skyndsamt komma hem för att
jälpa till med släckningen, ock då skrinet var tungt, nedsatte
han det under en gran vid vägen för att sedan hämta det.
Kommen till byn, kunde han emellertid icke upptäcka någon
eld, ock han förstod då, att vad han sett endast varit en synvilla. Skrinet kunde han sedan ej återfinna.

Ärbärg (Årbärje). Byn är belägen i ett bärg med samma
benämning, vars härledning är oviss. Måhända är namnet att
sammanställa med det härjedalska ordet &rysas (säges om en
plats, vilken ger skörd årligen, ej lider av frost o. d., som gör
äringen osäker). Jfr isl. år äring, årsväxt.
Stället bebyggdes först av Lars Ersson från Turgården i
Ängersjö på 1820-talet.
Gårdar:
Nr 1, utan särskilt namn, upptogs troligen 1836 såsom fäbodvall
till torpet »Öst i föksö» (under Vändsjö). Vid avvittringen
räknades det som krononybygge o5n. 2 öresland; det skatteomfördes 1872.
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Nr 2: ut i vaiin, bebyggdes 1827 som fäbodvall till gården Östa
åa (i Vändsjö) men har sedan avvittrats ock skatteomförts på
samma tider ock till samma storlek som föregående.
Ängersjö. Denna by, den älsta ock största i kapellaget,
har säkerligen redan under medeltiden varit befolkad. Såsom
förut är nämnt, omfattade den enligt 1542 års jordebok 4 hemman. Den börjar däri förteckningen på byar i Hodal Sokn.
Dåvarande åboar voro:
Per Halvardsson 231/2 mål
Rolf i Ängilsiö 41 mål
191/2 »
Oluff Olsson
Nilss Persson ibid. 151/2 »
Byn tillhörde 1542 kirkebj Skiöllen ock 1545 —1549 Leruick skiöll.
1623 års jordebok upptager följande bönder:
6 öre 20 penn.
Siull Persson
31/2 »
Nils Persson
» 9
Biör Pedhersson 3
» 15 »
Oluf Pedhersson 9
3 ' » 10 »
Jon Kelsson
Enligt 1830 års jordebok med sedan skedda ändringar har
byn nu följande hemman:
Backen, avsöndrat 1809 från nuvar. nr 2 Hem i gå.
Hem i gån,; namnet är uppkommet efter den förutnämnda
avsöndringen.
Gården kallades förut, åren 1725-1753, Jo-Ers' efter dåvarande innehavare. Ofta höres även namnet Skrebb efter en
bonde Esbjör Jonsson från »Skrubbgården» nr 17 i Viken (se
under Ytterhogdal s. 232), vilken ägde hemmanet under senare
hälften av 1700-talet.
Turgån. Hemmanet benämnes så efter någon åbo, möjligen Ture Pädersson f. 1647, d. 1733.
Ut i gån, har så benämnts, emedan gärden ligger lägre
än kyrkan ock de övriga gårdarna.
Sägnen förmäler, att detta hemman fordom skall hava bebotts av en synnerligt illasinnad bonde Rolf, »Vonde [onde]
Rev» kallad, till äventyrs Rolf Pedersson f. omkr. 1659, d. 1719.
Han hade en likasinnad broder, Onde Pär, som var bosatt i
nr 8 Opp i gås.
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En bonde ifrån gården Jobb i Kolsätt brukade fiska i Dråcksjön. Det ondgjorde Rolv ock Pär sig över, förmenande sig ha
bättre rätt till fisket där. En gång då »Jobben» var ock fiskade
i sjön, passade de på ock revo ned taket i hans fiskebod över
honom för att så klämma honom till döds. Men Kolsättbouden
var en kraftig karl ock slog våldsvärkarna ifrån sig. Sedan
vågade de ej öppet ge sig på honom. Men en dag trodde de
sig se honom komma med sin fiskebörda på väg från Dråcksjön
ock sköt° en kula i honom. Den skjutne var dock icke den,
som de ville rödja undan, utan en stackars dalkarl, som gått
vilse på de stora skogarna. Att han så gjort, kunde man förstå
därav, att han hade ett rått hundskinn i säcken. Hunden hade
han tagit ijäl för 'att livnära sig med köttet.
Vid Färila-tinget d. 12-14 martij 1692 tilldömdes Ängersjöboarna mot lösen av 8 rdr specie en äng Bångöen, vilken
kommit under Joen Bångs hemman i Hogdal, men förut tillhört
Ängersjö. Enligt en sägen skola Ängersjöbönderna hava pantsatt ängen i fråga för att erhålla pänningar till betalande av
mansbot för ovannämnda dalkarl.
Åsen eller Väst i åsen. Hemmanet är utbrutet från föregående ock bebyggt omkr. 1830.
Jo-Pärs' eller Jo-Pärs'-halla har troligen namn efter
Jon Pärsson, som var bonde här i slutet av förra århundradet, ock halla = »hålla», bärgsida, enär gården ligger
i en sådan.
På detta hemmans inägor gjordes omkr. 1890 ett fynd av
forntida stenredskap: en mäjsel av röd skiffer jämte några likartade pilspetsar, av vilka mäjseln nu är överlemnad till statens
histor. museum. Fyndet gjordes i närheten av sjön på en plats,
som syntes utgöra stensättning efter en enklare bostad ock lockade
till grävning bland stenarna, då värktygen i fråga anträffades.
I den söder om byn belägna sjön Öjingenl hittades ävenledes vid samma tid några stenredskap.
Kröjjars, utbrytning från föregående vid är 1775. Namnet skall härleda sig från en åbo (bördig från Hallen i
Jämtland), vilken flyttat till denna gård från ett av vilställena,
1) Namnet, som på Albins karta Skrives Öjungen, är att härleda
från öjj kringflatet slåtterland.
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krogarna, vid landsvägen.' Gården hette förut Väst i gån
ock är utbruten från föregående.
Av nr 7 Nyhem, kallas i dagligt tal även Piggen, vilket
namn uppkommit därav, att vid ställets bebyggande en finne
Mattias Pigg deltog i byggnadsarbetet. Av det ursprungliga
takets spetsiga form ock det förutnämnda personnamnet
började stället benämnas »Piggen».
Gården är nyligen försedd med elektrisk belysning,
hittils den enda i denna landsort.
Opp i Oh en av de älsta gårdarna i byn; sitt namn
har den därav, att den ligger högre än den förmodligen
jämnåldriga Ut i gån, (nr 4).
Ner i gftg; avsöndrad omkr. 1740 från Opp i går/.
svartsjön. Hemmanet är beläget vid den likbenämnda
sjön omkr. 2 km. från byn. Det var torp under ur 8 Opp
i On omkr. 1820. Vid avvittringen räknades en del av
hemmanets skatt på torpet, som därjämte tillades ökeskatt.
Av de 12 under byn hörande torp en må nämnas:
Frenäse, d. V. s. det frodiga, bördiga näset, av fre gödsel, växtkraft. Jfr Frubacken i Hede by ock Vemdalen (s. 143
ock 169.
Ljuskrogen (Jöskron) eller Luskrogen (även blott Krogen);
det förra namnet härleder sig från den förbirinnande Ljuskon (Jösbäcken), det senare av att en i torpet boende gubbe
led av den s. k. lussjukan — för övrigt en ordlek med det
förstnämnda namnet. Torpet började bebyggas omkr. 1750.
Gullsundet. En »jätte» hade varit framme ock kört sten till
kyrkobygget i Hogdal med sin älg. På återvägen körde
han ned på stora Ängersjön mellan Killingholmen ock landet ock förlorade därvid sin gryta, som var av — gull.
Därav fick sundet, vid vilket nu ett torp är beläget, namnet »Gullsundet».
En backstuga under byn heter Knarren, Knärn. Namnet
kommer därav, att byggnaden förut påbörjats på två andra stäl1) Inom Färila ock Hogdals s:nar äro utmed allmänna vägen flera
platser, i vilkas namn ordet krog ingår: Lasse-krog, Ångra-krog m. fl.
Erinras må, att det i våra öron missljudande ordet fordom icke hade
samma betydelse som nu. I 1649 års riksdagsbeslut angående gästgiverier nämnas dessa »krogiu » ock gästgivarna »krögare».
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len ock en gammal tro varit, att -de som bo i ett hus, som flyttas till tredje stället, äga förmåga att bota knäna (ledvrickning,
sensträckning).
Örnåsen liger på en bärgås, som före byns upptagande erhållit detta namn därav, att örnar plägat uppehålla sig där.
Platsen bebyggdes under 1830-talet av bröderna Pär ock Mats
Pärsson från Djupsjöbärg på s. k. överloppsmark. Vid avvittringen bestämdes den till krononybygge. 1872 omfördes de båda
uppodlade hemmanen till skatte.
Gårdar äro:
Opp i gäl/.
No i gån,.

Överhogdals socken.
Det är redan under Hede ock Ytterhogdal anfört, hurusom
man antagit, att denna sockens ursprungliga befolkning varit
inflyttade norrmän. Traditionen förmäler, att Överhogdal tidigare bebyggts än Ytterhogdal ock att de första invånarna haft
sina närmaste grannar i Klaxåsen i Rätan ock Kårböle i Hälsingland. Har denna tradition någon grund, så kan jämförelsen
endast avse den del av Ytterhogdal, som nu kallas Kyrkgränden.
Vägen, på vilken de första nybyggarna inkommit till denna
trakt, torde sannolikast hava varit Hoaåns eller, som den rätteligen bör nämnas, Ho-åns dalgång, vilken de ifrån Jämtlandssidan följde, till dess de här funno platser lämpliga för bosättningl. Denna kan hava försiggått i slutet av det 9:e århundradet,
1) I de flästa namn på å (ock älv) har i det nuvarande språkbruket betydelsen av den senare sammansättningsdelen a, d. v. s.
å (älv), gått förlorad, så att den numer behandlas såsom slutändelse
ock man sålunda säger ock skriver Ljusna-älv, Jämna-ån, ehuru redan
Ljusn-a, Jämn-a (äldre Lussn-a) har denna betydelse. Ännu 1694
skriver UNiEus (»de Herdalia»): Lusna, Heria, Hoa o. s. v., liksom
allmogespråket än i dag behåller dessa äldre riktiga namnformer. I
avseende på Ljusnans namn är att märka, att detta ännu i folkspråket
har tvänne former, dels en maskulin Lussn, dels den yngre, ovan
anförda Lussn-a, bildad av den föregående formen med tillägg av det
feminins ordet a (å).
Vad angår betydelsen av ånamnet Hoa, varav denna ock föregående
socken hava sina namn, synes däri ingå ett ord hoe fångstkrok, i
Ångml. hå-krok. Detta ord är möjligen besläktat med fsv. ha inbuktad sjö- eller åstrand, N ilket ord återfinnes i många härjedalska ortnamn,
däribland Hasjoar-ru (Håsjöruet) i den forna gränsen mellan Härjedalen
ock Jämtland (nämnt i synehandlingar, t. ex. »Jämtlands landsskrå» av
år 1482, DN. XVI, 1 nr 275). Jfr ock det härjedalska ock ångermanländska dialektordet hå en större gren- eller rotklyka, som fästes
vid båtens övre kant ock vari åran vilar under rodden. Ordets grundbetydelse synes vara »krok» eller »bukt». Hoån skulle på grund härav
betyda »Krokån», vilket synnerligt väl passar in på dess slingrande lopp,
isynnerhet där den genomrin,ner den övre Hoadalen.
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då — såsom förut är visat — en större norsk utvandring österut
skedde. Antagandet vinner stöd av den omständigheten, att
denna sockens befolkning i olikhet med Ytterhogdals, så tidigt
några förbindelser orterna emellan kunna spåras, befinnes hava
hört till Härjedalen ock liksom dettas bebyggare lytt under norskt
välde.
Även i kyrkligt avseende knöts socknen till Norge. I Överhogdals kyrkas arkiv förvaras ännu ett brev av år 1470, som
ådagalägger detta. Brevet i original på papper är av följande
lydelse:
Wij Olaf med gudz Nadli Erchebiscop j Nidros och paweligx settis
legatus etc. Heilsom idrom alla oss elskeliga 'ponder oc meniga almoga,
som ligga oc boo j Hodall j Herredals prestageldh, kierlega med gudi
oc wora andeliga bletzan [0: välsignelse, jfr det engelska blessing].
Schal ider witherlicht wara, at idert budh Haluard Olafson wor her ner
oss j trondem, och antwordaade han oss yppa idra wegna sex pund
gedder, som i oss sent hafua, for huilkit wi idrom tacke oc willom thet
gerna jthermere forskilde. Jthermere moga i witha, at eftherty atj
hafua want welwilliga tu l at bigga ider kirke, Tha vnnee wi oc wela,
at j alla j forscrefna Hodals sokn gore Hodals kirke idrom tiondh her
efther, huilken som i hafua till foren giort til en annan kirke med
stor mode oc vnuake, Oc hopas oss fil idrom alla, at hwer efter sin forblifua bestandeudis,
moga er forscrefna kirke behielpeligh, so at hun
Oc hafuom wi bestillit, at j skulle fonge ther prestmlighe embEethe,
som idrom bor at hafua widh idrom soknakirke. In Christo valete. Scriptum Nidrosie Die Cineris Nostro sub secreto Anno [m0 e0 d0]1xx°.

Inga fasta fornlemningar äro kända i denna socken. En
stenyxa av sydskandinavisk typ är dock funnen i floån. Yxan
är beskriven ock avbildad i Sv. fornm.-föreningens tidskr. 1899
ock tillhör nu Härjedalens fornminnesförening.

När denna bygd blev socknesamhälle, är icke noga känt.
STYFFE i sin förteckning över »Hxradals» socknar under medeltiden upptager icke denna. Dock talas i nyss anförda brev om
»Hodals sokn» ock Hodals »soknakirke», varav kan dragas den
slutsatsen, att bygden redan mot 1400-talets slut betraktades
såsom socken. 1564 års skattelängd visar, att den då var det.
Den i ärkebiskop Olafs brev omförmälda kyrkan eller kapellet var uppförd vid 1466. I ett det året av samme ärkebiskop
utfärdat brev, ännu befintligt i kyrkkistan, gives tillstånd för
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den ärkebiskop eller biskop, som därtill kan bli i tillfälle, att
inviga »det nya kapell, som på vår tillstyrkan ock tillåtelse helt
nyligen (novissime) uppförts av bönderna i Öffre Hoodall», ävensom dess begravningsplats. Av ett likaledes i kyrkkistan förvarat avlatsbrev, till förmån för kyrkan i Hodall utställt av
ärkebiskop Gaute i Nidaros år 1479, framgår, att denna kyrka
burit namnet S:t Johannes döparens kyrka i enlighet med det
under katolsk tid övliga bruket, att tämplen invigdes åt något
hälgon, vars namn de sedan buro ock vars åminnelsedag särskilt högtidlighölls därstädes.
Kyrkan skall alltid hava stått på den plats, där den nuvarande står. Kända ombyggnader hava skett åren 1740 ock senast 1850-51. Sägnen vet emellertid att berätta om att man
först gjorde försök med kyrkans byggande på en plats belägen
något nordligare än den nuvarande. Men bygget ofredades, ock
en ny plats utsågs då på samma sätt som i Sveg ock Lillhärdal.
Även här säges en jätte hava sökt att förgripa sig på den
honom misshagliga hälgedomen. Han bodde på Husbärget.
Då kyrkklockorna oroade honom, slungade han i vredesmod
emot hänne den väldiga sten, som nu ligger på Sven Jonssons
ägor i Sunnanå.
I brevet av 1470 synes, att prästerlig tjänst begärdes ock
lovades av ärkebiskopen i Trondhjem. Att särskild präst någonsin varit här anställd, är emellertid icke känt eller troligt,
vadan det får antagas, att med det »prästerliga ämbete», som i
brevet omnämnes, endast avsågs, att gudstjänster på vissa tider
skulle förrättas i kapellet.
Kyrkan har alltid — med undantag för några år under det
nordiska sjuårskriget, 1563-1570, då socknen befann sig i svenskarnas händer ock var sammanslagen med Ytterhogdal — varit
kapell eller annexkyrka till Sveg, till dess församlingen 1812
förlades till Ytterhogdal ock efter vederbörande kyrkoherdes död
dit överflyttades år 1823. Ansökning om denna överflyttning
hade dock skett redan 1771, då Överhogdals sockenmän begärde
att få övergå till Ytterhogdal. Detta motiverades utom med avlägsenheten från moderkyrkan Sveg g 1/2 mil sommarväg över
bärgen, 6 mil vinterväg) på följande sätt: »Utom själva belägenheten synes även namnens likhet av Över- ock Ytter-hogdal
Sv. landsra. XIX. 2.
17

258

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX. 2

tillkännagiva, att de vid kristendomens första början varit sammanslagna, men sedermera under danska tider ock, enär Häljedalen var söndrad ifrån Svea krona, blivit åtskilda». I sitt utlåtande häröver framhåller domkapitlet i Härnösand, att »olägenheterna kunde å ömse sidor bäst uppjälpas genom byte på det
sättet, att Ängersjö bleve tillagt Svegs pastorat ock Overhogdal
i dess ställe såsom ekvivalent lagt under Ytterhogdal».1 Emellertid tilläts de båda Hogdalssocknarnas sammanslagning först
på förnyad ansökning förut angivna år. Åtminstone inpå 1700talet hade detta annex gudstjänst endast 2-3 gånger om året,
sedermera 6 gånger (1771), då komminister från Sveg (efter 1777
från det 9 mil avlägsna Lillhärdal) ock pastor från Sveg omväxlande gjorde tjänst i Hogdal.
Den lilla kyrkan torde i avseende på fornhandlingar vara
en av de rikaste i länet, med visshet är hon den rikaste i provinsen. Utom de redan nämnda breven från ärkebiskop Olaf av
åren 1466 ock 1470 samt avlatsbrevet av år 1479 förvaras ock här
ett gåvobrev till kyrkan å ett slåttesänge Fagrafioo på gränsen
mot Haffu.er (Haverö) av år 1475, utslag av hövitsmannen på
Stenviksholm Tordt Roedt i ett tvistemål mellan hogdalsmännen
ock bönderna i Hwitwandt (Vitvattnet, i Rätans s:n) angående
ett änge på gränsen mellan iempthelandt ock Herden år 1544
samt slutligen nedanstående pärmebrev, Härjedalens älsta, av
år 1372.
011um tnonnum peitn, Stern Detta
bref sea ieder hceyrie, sa3nder Gudbrander Anbiorner [son] prester j Heireiadal
q g [= quediu gudz] ok sina, kunnight
grande, at per var ek nera. j Sweigh,
at peir holdo hondom saman Olafer
Pedherson ok Asbiorn Rawdmarson medh
P ui skilordhe, at fyrnemfdr Asbiorn seldi
Olafver Staksa3nghi2 pellet:0 sunnen elfui

Alla de män, sont detta brev se
eller höra, sänder Gudbrand Anbjörnsson, präst i Härjedalen, Guds
hälsning ock sin, kunnigt görande,
att där var jag nära4 i Sveg, när de
höllo händer samman Olof Pedersson ock Asbjörn Ravdmarsson med
det skiljeord, att förutnämnde Asbjörn sålde Olof »Stakstengh» tall-

Eckles. handl. rörande Härjedalen i Riksarkivet.

Stakseanghi är att fatta såsom ett öknamn. Att sådana tidigt
förekomma kan man se av den vid alltinget i Sveg meddelade stamtavlan, däri benämningar sådana som Teppimaör, Makakalfr in. fl. äro att
förstå som öknamn (jfr Ann. f. nord. oldkynd. 1844-45, s. 192 not).
pellen betyder talldungarna, tallskogen. Jfr det härjedalska
dial.-ordet täljt) tall.
Närvarande.
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ok prw loddnynghi i vider sa3linu 2
badlie sunnan ok nordhcn firir fim marker herdel[s]ker fria[s]1t 4 ok heimolt
for hvarium manne fra sik ok sinuna
erfvinghium ok vndir han ok hans erfvinghia ; ok til sannynde her vm setti
ek mit insighli firir pette bref, er gort
vaar j Sweigh odensdaghen neste firir
Clemensmesso dagh anno domini M°C°
00 0°1 xx°secundo.
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dungarna sunnan älven ock tre ängen vid sälens både sunnan ock nordan för fäin härjedalska marker
fritt ock hemulat för varje man
från sig ock sina arvingar ock under honom ock hans arvingar; ock
till bevis härom satte jag mitt insegel före detta brev, som gjort var
i Sveg onsdagen näste före Klemensmässodag vår Härres år 1372.6

Det lider knappast något tvivel, att detta särskilt genom sin
ålder märkliga brev gäller ett jordköp i nuvarande Överhogdals
s:n. Därför talar, förutom den omständigheten att det blivit bevarat just på denna ort, också själva brevets innehåll.
Lokalerna, som däri omnämnas, sunnan älven ock sälen,
motsvara nämligen på det tydligaste de nu befintliga byarna
Sunnanån ock Sätern. Brevets lokalbestämningar hava endast
under tidens lopp övergått till värkliga ortnamn, ock i stället
i) Loddnynghi är säkerligen samma ord som det norska loddning
begynnande gräsväxt, nyvälle, således slättesänge. Detta ord ingår
tvivelsutan även i ortnamnen Loddbrynjen, en bäck med vidliggande
slåtter invid vägen mellan Sveg ock Lillhärdal, samt Löddesäsen på
Ransjö skog (Linsäll). DN., vari brevet under tryckningen av detta
arbete blivit återgivet som nr 33, saml. XVI. 1, läser lodduenghiar
(laduängar) i st. f. loddnynghi. Efter samma urkundsamling kunna
nu tvänne av originalets högst otydliga personnamn återgivas i fullständig form.
Ordet är svårläsligt. Salmiv eller sallmin, som det ock lästs,
ger ingen rimlig mening. Läses däremot Kelinu, såsom D:r E. HILDEBRAND i brev till förf. föreslagit ock jag vid närmare granskning av
originalbrevet funnit bekräftat, så är tydningen lätt Jfr fornnorskans
sel fäbod, såsom ortnamn Sälen, by i Väster-Dalarna. DN. läser
ordet Salnw ock tyder detta med Solna (å i Sveg). Denna läsart ock
tydning synes emellertid av flera skäl mindre grundad än förestående.
Herdelker står troligen i st. f. herdelsker, härjedalsk såsom
stundom danker för dansker o. d. (Noreen). I DN. XIV, 221 talas
även om »marker Herdalske».
Frialt är säkerligen felskrivning för frialst frälst, fri.
Fäbodvallen.
För jämförelse av avskriften med Riksarkivets samt åtskilliga
språkliga upplysningar till brevets förstående har utg. att tacka riksarkivarien E. HILDEBRAND ock professor A. NOREEN.
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för orden älven ock sälen hava trätt ån ock sätern med enahanda betydelse.

Socknens namn torde redan 1432 hava varit Övre Hodal,
eftersom det då talas om ett Yttraa Hoodaal. 1466 nämnes
uttryckligen Öffre Hoodall. 1 1564 års skatteregister skrives
Öffre hodals S[okn], 1652 Öffwerhoodaal, 1771 Öfwer-Flogdal.

Socknen utgöres ännu såsom 1564 enligt jordeboken av en
enda by (Kyrkbyn). Åboar det nämnda året vdro:
Jonn på moo
Henndrik olsson
gunnar persson
Rollf tryggiesson

oloff halualsson
Redar olsson
biör Jonsson
gunnar olsson.

Nu särskiljas dock i dagligt tal liksom ock i Församlingsboken såsom byar: Kyrkbyn, omfattande gårdarna 6-15, Sunnanå
gårdarna 16-23 samt sätern gårdarna 1-5 ock 24-28. Sätern
uppgives från början hava varit buland (höstbodar) under gårdarna nr 10 ock 11. I dagligt tal benämndes denna by förr sätra.
Gårdar:
Gumjans (Gunbjörns), efter en åbo. Gården var ursprungligen fäbodställe till nr 20 Nils'.
Jo-Påf; att börja med fäbodvall under nr 9 Jonk.
Blomkvistens, en nybyggd gård, som har namn efter
dess åbo;
av nr 3: Mon är en av de älsta gårdarna i socknen. Namnet härleder sig av en tallmo, som förut funnits invid gården.
Jonn på moo, som nämnes här ovan, var att dömma av
skatten, 2 tunnor, Härjedalens största bonde på sin tid ock omnämnes 1566 såsom länsman. 1568 skrives Moby såsom byanamn.
01-Sjuls' (Ok-fuj). Gården har efter tidigare åboar även
benämnts Ok-Ers' ock därförut Ok-Jans'.
(Holmen) Hokmen; förut ROS (Rolfs).
Nyåkern;
av nr 6: Päres (Pärs); förut Halvars.
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Prinsbaoken är hit flyttad från Sväns, en av de äldre
gårdarna; namnet härleder sig från en åbo Prins;
av nr 7: Stenhammarn (en stenbacke är vid gården).
Gunnars.
På Gunnarsgården står en gammal matbod, i vars svale en
januarimorgon år 1719 sägas anträffats 7 finnar döda av köld
ock hunger. För de utmattade krigarna, en liten flock av de
»karoliner», som undgått döden på de norska fjällen ock hunnit
hit på hemvägen, vågade man ej öppna sina dörrar. De skola
blivit begravna i Ytterhogdals kyrkogård.
Jonk (Jonas'), har vid laga skiftet överflyttats till byn Sätern;
av nr 9: Jänses (Jöns').
Oka-gården. Namnet härleder sig icke, som man kunde tro,
från mansnamnet Olof, utan av ett sten-ol i gårdens närhet.
Bjurs säges ha fått namn av en vik i Hoån, Bjurs- viken,
vari fordom bäver uppehållit sig. Sannolikare är väl, att
den benämn ts efter någon åbo Bjur. En man med namnet
biör fanns här 1564, såsom ovan ses. Beträffande detta ord,
isl. bjCorr bäver, brukat såsom personnamn ock gårdsnamn
i flera av Hädedalens socknar, erinrar FRITZNER (Ordb. I,
47), att det använts »som ögenavn sansynligvis om sådane
personer, der udm2erkede sig ved udholdenhed i (tungt) arbeide». — Gården har även kallats Pällars' (Pär-Lars').
Sukes (Sjuls). Gården har namn av en åbo Sju]. Svensson, f. 13/11 1799. Han lever ännu ock är Sverges f. närv.
älste manlige invånare.
. Nr 13: Koekars, förut Jäns-Mass'.
Öst i gån,, förut öste mon; nu utflyttad;
av nr 14: Esbjöff.
Nygån, avsöndrades på 1850-talet från Öst i gå.
GommeStrea, är en avsöndring från nr 19 Eskils. Jfr
gommor el. gommer gammal gumma, farmor eller mormor
i en gård. Namnet är troligen att härleda från detta ord.
Bäcken har namn av en bäck, som rinner intill gården;
utbruten från nästföljande gård;
av nr 17: Råbärget. Så benämnes gården, emedan den
ligger i en bärgsluttning vid gränsskillnaden mellan Ytterhogdals, Överhogdals ock Älvros socknar.

262

MODIN, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

Skugg. Namnet säges härleda sig därav, att gården
ligger nära ett bärg, som vid jultiden skymmer solen, så,
att där då är beständig skugga. Jfr dock mansnamnet
Skugg i Kolsätt 1564.
Eskils;
av nr 19: Erik-Lars', på 1880-talet utbrutet från föregående.
Nils'.
I en backe mittför denna gård säges en brännvinspanna
full med silverpänningar vara nedgrävd i jorden.
Även på annat ställe i byn, nämligen i Fagerängsbaeken i
närheten av skolhuset, förmenas ›jordagods» vara att finna. Det
sjunger där i marken, när man går eller kör vägen fram, ock
det skall vara tecken till att skatter äro dolda därstädes.
Stensgån är en ny gård, utbruten från följande. Namnet
härleder sig därav, att den är omgärdad med en stenmur.
Nr 21: Österbödd (Öster-budd). Denna gård åter har ursprungligen varit fäbodeställe tillhörigt nr 3 Mon. Om namnet
Budd jfr s. 78.
Västerbödd. Gården är efter laga skifte flyttad.
Hest-trea (Häst-tråden) är kluvet från föregående hemman ock har namn av en täkt, som kallades Häst-tråden;
av nr 23: Hörne(t). Gården, nu riven, stod i ett hörn av
täkten, varav namnet.
Nylanne (Nylandet) var ursprungligen en täkt med
samma namn på Lass-Lars'-hemmanet (nr 27).
Hea (Heden) är en utflyttning från nr 28 0-Lars'.
Täkta är en utflyttning från nr 27 Opp i gått;
av nr 26: 01-31åSS (01-Mårtens'). Härinvid har förr stått
en gård Loken.
Opp i gån, förut benämnd Lass-Lars' ock ursprungligen
fäbodställe till hemmanen nr 10-11.
En sägen om huru ofreden gästat även denna undangömda
fridfulla bygd anknyter sig till denna gård. Här voro födda
bröderna Hans, Gunnar ock Pär Björsson. Den sistnämnde var
en efter dåtidens förmögenhetsvillkor rik bonde, som ägde hemmanen 16-17. Till följd av de oroliga tiderna hade han sin
dyrbaraste ägendom gömd i en bärgshåla. Så utbröt kriget,
den grymma Baltzarfäjden, ock då svenskarna fingo vetskap om
den förmögne bonden ock att han undandolt sina dyrbarheter,
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begåvo de sig dit för att tvinga honom att uppenbara, var de
funnos gömda. Men såväl han som hustrun ock barnen hunno
komma undan till skogen. Hemma i gården stannade emellertid
brodern Hans, som tjänade dräng där. Honom togo fienderna i
stället fatt på ock plågade honom på det grymmaste för att få
honom att utvisa stället, där Pär Björsson hade sitt gods förvarat. Hans visste dock ej detta ock kunde fördenskull ingenting bekänna, huru mycket de än slogo honom ock brände honom framför eld. Till slut bundo de honom vid svansen på
en sadlad häst, vilken i stark fart reds av en bland knektarna.
När de så lupit 11/2 fjärdingsväg från byn, fastbands han mera
död än levande vid en fura ock brändes. I en 1821 nedskriven
berättelse härom säges, att det då var fåmte åboen på hemmanet, sedan den ohyggliga tilldragelsen med Hans Björsson skedde.
Stället, där han dog, kallas än i dag Hans-Mon.
Om den äldre brodern Gunnar lever följande sägen. Denne
berättas hava under kriget sålt ammunition till fienden. För detta
förrädiska tilltag dömdes han från livet, ock en betydlig summa
utlovades åt den, som kunde gripa eller döda honom. Man han
uppehöll sig det oaktat under flera år i trakten. Därunder
hade han sitt tillhåll enligt somliga i en grotta i bärget Kuttingen
(omkr. 1 /2 mil öster från överhogdals kyrka), enligt andra åter vid
sjön Rosången under en stor, undertill liksom välvd sten, vilken
ännu brakas av fiskare som tillflyktsort ock allmänt är känd
under namnet Gunnar-Bjors-sten. Där livnärde han sig med
fiske, ock en liten klippholme i västra delen av sjön, där den
fredlöse skall ha haft ett fiskeställe, kallas ännu Gunnar-Bjorshälla. Hans uppehållsort var bekant endast för en broder, som
då ock då tillförde honom några livsförnödenheter. En hund
utgjorde hans enda sällskap. I saknad av jälpmedel att vårda
sig med säges han ha urartat nästan till ett djur. Hår ock
skägg växte ut som man ock naglarna som klor.
Antingen han nu ej trott sig i längden kunna förbli oupptäckt eller ledsnat på sin sorgliga tillvaro, alltnog han säges
bett sin broder, att han för hans eländes skull måtte skjuta ijäl
honom. Men detta skulle ske så, att han, Gunnar, icke visste
av det. Detta lovade också brodern. En gång då denne kom
bort till sjön, ämnade han infria sitt hemska löfte ock lade
bössan till ögat. Men i detsamma han förde fingret till trycket,
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vände sig Gunnar om ock vart honom varse samt ropade, att
han ej skulle skjuta. Dock, skottet small, ock den olycklige
flyktingens liv var ändat. Denna tilldragelse synes ha ägt rum
vid samma krigstillfälle som den förutnämnda eller ålder Baltzarfåjden 1611-1613. Vid utbrottet av detta krig låg vid Kårböle
skans lägrad en större krigsstyrka under befäl av Oluff Ingemarsson. Denna företog plundringståg i närliggande härjedalska
bygder, såsom man finner av den Herredalsallmogens klagoskrift
till konung Erik XIV, vilken finnes förvarad i Riksarkivet. Att
Gunnar, måhända förskräckt av brodrens öde, tillhandagått svenskarna i något avseende ock därför av den danska kronan, till
vilken socknen efter kriget återföll, dömts förlustig liv ock ägendom, är helt troligt. Även eljes är känt, med vilken hårdhet
danskarna förfor° emot de invånare i provinsen, som under kriget hyllat sig till svenskarna.
Sägnen har stöd av den omständigheten, att i 1700 års
»Upbörds-Book för Härjeådahlarne»1 hemmanet Gunnarsgården
(måhända detsamma som nuvarande nr 8 »Gunnars») är uppfört
som kronojord. Sådana jordar tillkommo ofta därigenom, att
deras ägare gjort sig skyldiga till svårare brott, vartill i första
rummet räknades otrohet mot överheten. Jfr »Opp i gå-a» i
Äggen (s. 66).
Nr 28: 0-Laf (Olof Larssons).
Av lägenheter i byn må nämnas:
Baggböle, vars åbyggnad förut hetat Prins-stugan, enär den
stått på gården Prinsbacken ock bebotts av en Prins. Nu bor
där en norsk man.
1) I Härjedalens kronofogdearkiv. Sägnen om Pär ock Hans Björsson finnes upptecknad så tidigt som 1791 i en rapport från länsmannen
i överhogdal PAUL DAHL (Palnisk. saml.).
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