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79:e h.
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INNEHÅLL:

E. Modin, Härjedalens ortnamn ock bygdesäg-

ner s. 265-304 (register).
L. Fr. Läffler, Den gottländska Taksteinarsägnen (m. pl.).
-C.--

STOCKHOLM
NORDISKA BOKHANDELN.
Boklådspris for årgången 5,25.

Årgångarna 1882-87, 1889-1903 (tillhör. bd II-XX
samt Bih. 1-III) fås hos utgifvaren eller i bokhandeln hvar
för sig till samma pris som löpande årgång. När minst tio årg.
tagas samtidigt hos utgifvaren, lemnas de till halfva priset.
fr

1881: [4 11.]
[5 h.]

II. 5.
II. 2.

11.] III. 1.
[7 hl IV. 1.
[8 h.] III. 2.
[9 h.] II.

1882:

1883:

Folktro, seder ock bruk i Möre, af M. Jonsoisr.
Tillägg till Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet af 3.
MAGNUSSON.
Om dialektstudier, af J. A. LUNDELL.
Dahnålet af ADOLF NOREEN, I. Inledning.
Sagor, sägner, legender, äfventyr s. 1-48.
Smärre meddelanden, s. 1-38.

II. 6. Om sil ock sel i norrl. ortnamn, af J. NORDLANDER.
[10 11.] II. 7. Sagor från Ernådalen uppt._ af EMIL SVENSKN.
II. 8. Gåtor ock spörsmål, af G. 0. HYLTAN-CAVALLIUS.
[11 IL] IV. 2. Dalmålet af ADOLF NOREEN, II. Ordlista.
[12 11.] Bill. I. 1. En lustigh comoedia om kon. Gustaf I af A. PRYTZ.
[13

IN. 10. Folktoner från Jämtland, af K. BOHLIN.

II. 12. Om sv. ift ock om fornsv. /-ljud, af A. Kom
II. 4. Upplysningar om Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
[14 h .] in.
Smärre meddelanden, s. 39-167.

1884: 15 h.

V. 1. Sagor ock äfventyr uppt. i Skåne af EVA -Wtosraöm.
16 h. Bih. II. 1. Harald Oluffsons visbok.
II. 9. Från södra Sverge, stycken på folkmål.
17 h. III. 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.
21 h. V. 4. Spring, min snälla ren! Af R. BERGSTRÖM.
V. 2. Sagor, sägner o. visor, af R. BERGSTRÖM o. J. NORDLANDER.
22 h. IV.
6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, S. 1-96.
{VI. 1. Laumålets kvantitet ock aksent, af M. KLINTBERG.
23 h. VI.
Smärre meddelanden, s. 1-100.

1886: 21 ii. 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:

VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. MODIN.
3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. KOCK.
28 11 VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. OLsåNr.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDÅN.
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs' visbok.
27

Tillägg ock rättelser.
Tillägg till lokalbeteckningarna s. 11 f.
brynnj, brunn källbäck. Jfr is!. brunnr
bråt, brådd s. 15. Jfr isl. brot n., av brjåta bryta: brant
sluttning, brant.
-e ed, landtunga mellan tvänne vatten, eller ock ett stycke land
kring vilket en sjö eller å buktar; isl. ei5.
fall 1. fallj plats, varest träd fällts (svedjefall, vindfälle).
fata slätt, jämn mark, isynnerhet nedanför en höjd.
fko s. 17, även större (sjölik) utvidgning af en å eller älv —
större än »silder»; i ortnamn exempelvis: Bredfban ock
Anat% (Sveg), Fo(r)-sjön (Yhogdal), Florsjön i Mo sn
, (Häls1.).
fbi med samma betydelse.
_fitg = fko s. 17, större myrland (Yhogdal).
gryt grov sten, liggande i klyft.
hålla s. 14, även halla (Ängersjö). Jfr. isl. holl f. (i norskt
folkspråk halls, bona) »holding, li».
lägd s. 21, även svalgången åker, täkt (Öhogdal).
sidd (fjällsidd, backsidd, bäcksidd) sidländ mark i sluttningen
av ett fjäll eller i en dalgång.
strupe sammanträngd del av ett vatten eller en myr (myrstrupe).
pätte n. slättland, slät markyta, t. ex. myrrätte (Ängersjö); i
ortnamn t. ex. Sjuggulpätte Sv.
sve, Swe, svejje (för odling) avbränd mark.
tange smal, långsträckt udde, smalt utspringande näs.
trång n. trångt sund (Yhogdal).

Sv. landsm. XIX. 2.
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Tillägg till personnamnen
Anbiorner Sv. 1372.
Asbiorn Oh? 1372.
Gudbrander Sv. 1372.
Igle Lh. 1403.

XIX. 2

s. 21 f.
Jop (Jobb) Sv. 1564.
Morton ÅS 1564; moln.
Rawdmar Oh? 1372.
Torgun Lh. 1403.

Tillägg till gårdsnamnen s. 10 f.
Beträffande gårdsnamnens form er må anmärkas, att dessa
ej alltid återgivits med landsmålsalfabetets beteckning, ehuruväl
skäl därtill kunnat vara för handen. Så skrives Mårtes i st. f.
o. s. v. Orsaken härtill har varit
Måtes, Ers i st. f.
dels den, att åtskilliga av namnen hämtats ur kyrkböckerna,
varest de redan införts under skriftspråkets vanliga former, dela
att ett fullt fonetiskt beteckningssätt i vissa fall har synts överflödigt.
Namnen förekomma än i oböjd form (nominativ): bakken,
gag, morn, trådn, än i böjd sådan (vanligen dativ): baoka,
ga?('a, mora, tråda o. s. v. Dessa former höras i det dagliga
talet omväxlande med varann. Ofta följer den böjda formen,
på en densamma styrande proposition a (på), i, mä (vid), om
(om), å (på). Men ofta är i det nuvarande språket denna även,
utelernnad, varvid dock namnet uttalas såsom styrt av en sådan
preposition, t. ex. Trea (Troda) i st. f. Där i trea o. s. v. Detta
gäller även de namn, som förekomma i flertalsform (pluralis),.
exempelvis Stenan i st. f. bot mä stenan.
Någon gång förekommer ett gårdsnamn i gammal genitivform, exempelvis Buras, Griggas, Turas (för Griggs 0. s.
Sjöars Im. fl.

Rättelser.
S. 14 r. 4 nedifrån står: bärg läs: bärg» 25 Sjuggulslätten läs: Sjuggulslätte
» 51 r. 11 f.: vid de sjöar, Hån ock Orrmosjön, som Hänga
där genomlöper bör vara: vid de sjöar, Orrmosjön ock

Hån, som Hädän ock dess biå Blädjan där genomlöpa
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S. 57 r. 13 nedifr.: lasson läs: larSson
72 r. 12 nedifr.: Alfwe aass läs: Alfwraass
3
91 r. 13 nedifr.: Ärnfastsson läs: Enfastsson
113 r. 8 nedifr.: 718 läs: 781
121 not. I den här relaterade sägnen synes ett dunkelt minne

leva kvar av kung Sverres förut (s. 104) omtalade genomtåg. Därför talar bl. a. antydningen om religionsangelägenheter, som framkallat färden. Detta drag i sägnen
passar väl in på den även av religiösa stridigheter upptagne konungen. Det är sannolikast, att konungens ock
hans mäns färd ifrån Lillhärdal gått över fjällen (efter
»Härdals-Norges-vägen», s. 110) upp mot Storsjö ock
därifrån inåt Jämtland
ej över Sveg, såsom förut efter
norska källor är antytt. Har, såsom sägnen föreger, en
begravning här ägt rum, kan det vara någon av konungens följeslagare som avlidit ock över vilken efter tidens
sed en jordhög uppkastats.
140 r. 12 uppifr.: Hån, tillägg: eller Heja (opp på håjan).
144 r. 11 uppifr.: Östbäcken bör vara: Östbacken
144 r. 7 nedifr.: Luna (Lunån) är sannolikt att härleda från
isl. lån »dyb bxk med svag stram», i norska ortnamn
med formen lun (Rygh).
152 r. 9 uppifr.: denna sägens bör vara: denna sägnens
161 r. 12 uppifr.: Veeme- läs: Veema200. G-årdsnamnen i TOSSåSell äro: Utgå, Lars-Ers', Nylande, Kullbergs, Svän-Östens'.

217 r. 8 nedifr.: två långsträckta 0. s. v. läs: en långsträckt

0. s. v., benämnd Rabbön.
236 r. 1 uppifr.: Gumjans läs: Gumjans241 r. 5 uppifr.: 5 läs: 4
253 r. 17 nedifr.: Ljus- läs: Ljusbäck261. Sju! Svensson f. 13/12 1799, död 24/9 1902.

Register
över de i detta arbete förekommande härjedalska
ort- ock gårdsnamnen.
Med hänsyn till ordningen behandlas o ock q som k, g som n,
likaså w som v, a som a, samt 9 0 som o.
Namnen på de Socknar (ock annex), i vilka respektive orter ock
gårdar förekomma, äro på följande sätt förkortade: H = Hede; Ls =
Linsäll; Lh = Lillhärdal; Ld = Ljusnedal; Sv = Sveg; St = Storsjö;
T = Täunäs; V = Vemdalen; Yh = Ytterhogdal; öh = överhogdal; As
= Ålvros; Åö = Ångersjö.
Siffrorna angiva sida; med kursiv stil angives bland flere sidtal den
sida, där namnet huvudsakligen behandlas.
Afra dalenom, 32.
Allrarkmlldu, 32, 36, 51, 63.
Als, Af gård i Flor Yh., 217.
Alteholin 1591, 152.
Anders' gård i Duvbärg Sv., 46.

i Linsälls by, 90.
i Sunnanå Lh., 130.
i Känne Yh., 228.
Andersbakken gård i Ytterbärg
Sv., 64.
Andershögen, Annefhöjen gård
i Ljungdalen St., 195.
— gård i Storsjö by, 200.
Andåsen gård i Älvros by, 80.
Andåstranden El., 148.
Anfiodtuvan Sv., 42.
Annfio Sv., 32,41, 216, 265.
Anunds gård i Överbärg Sv., 68.

Anundshålet Sv., 54.
Antall°, Arnefloo (Annflo), 32, 40

—42, 51.
Aspa å Yh., 215.
Aspan, Aspen by i Ytterhogdals

sn, 214.
Aspen gård i Hede by, 143.
Asphgrmen (Habä,rgsholm)

224.
Aspsveden, -Syna nybygge i Yt-

terhogdals sn, 215.
Aspåsen by i Ängersjö k., 243.
Att i gata gård i Vemdalens

by, 172.
Baggbåkken Sv., 69.
Baggbole lägenhet i Överhog-

dals by, 264.
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Baggrödjningen Sv., 69.
Björns gård i Långå H., 154.
Baggården, Bagg-gån gård i Hede Bleka å Lh., 109.
by, 141.
Blekbärget by i Lillhärdals sn,
Backarna, Baokan gård i Hån 109.
V., 165.
Blixgruvan St., 197.
Backe gård i Lh., 115.
Blomkvistens gård i Sätern Oh.,
Bakken gård i Mosätt Sv., 57.
260.
» i Ulvkällan Sv., 63. Blädjebaeken Lh., 101.
i Ytterbärg Sv., 64. Boarsjöarna H., 158.
i Kolsätt As, 74. Bodarna gård i Ytterbärg Sv., 65.
i Linsälls by, 89. Bogen äng H., 143.
i Lofsdalen Ls., 94. Boktjärn, 97.
i Ransjö Ls., 96. Bokån Ls., 97.
i Långå II., 154. Bolagsgån gård i Hån V., 165.
i Rånddalen H.,158. Bonäs gård i Valmåsen T., 190.
i Vemdalens by, 170. Borrnäset Sv., 95.
i Huskö1enYh.,227. Bort a veja gård i Fjätdalen
» i Ängersjö by, 251: Lh., 111.
Bakk(en) gård i Älvros by, 78. Bort i gå,/ gård i Aspan Yh.,
Backgården gård i Hedeviken 215.
H., 151.
Bortmä korsa T., 177.
Backgärdet, -jäke gård i Lin- Bort på vallen gård i Fjätdalen
sålls by, 88.
Lh., 111.
Bardus gård i Vemdalens by, Botja å Ls., 97.
169.
Beskem (Buskarna) gård i FuBergmans gård i Tännäs kyrk- näsdalen T., 179.
by, 198.
Botten gård i Långå Ii., 154.
Biddje (Bygget) gård i Rismyr » i Ljungdalen St.,
As, 75.
196.
gård i Remmen As, 77. Braxtjärnen Sv., 45.
Bjartan Sv., 61.
Bredfkon Sv., 216, 265.
Bjurs gård i Östansjö Yh., 235. Bron, Brua gård i Älvros by,
» i Överhogdals kyrk- 78.
by, 261.
Bruket (Ljusnedal) 204, 206:
Bjursviken Öb., 261.
Bruksgårdarna by i Ljusnedals
Björnbärg by i Ängersjö k., 225, bruksförs., 206.
:244.
Bruksvallarna by i Ljusnedals
Björnhammar 1564 by i Lh., 113, bruksförs., 206.
117.
Brunnbäeken Sv., 62, 160.
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Brynnflon T., 186.
Bångön Yh., 217.
Brända gård i Djursvallen Lh., Bångöen äng, 252.
109.
Bäkkedal gård i Ulvkälla Sv., 63.
Brändskogen gård i Glöte Ls., 85. Bäcken, Bäotjen gård i Lillhärdals kyrkby, 116.
Bränna gård i Tännäs by, 186.
gård i Rånddalen H.,
Buan gård i Ytterbärg Sv., 65.

- gårdar (by) i Viken Yh.,
158.
i Vemdalens by,
232.
Budd gärd i Älvros by, 78.
169.
Buholmen Ls., 90.
i Sunnanån Öh.,
Buras gård i Överbärg Sv., 68.
261.
Burhöjen gård i Ransjö Ls., 96. Bäkkgån by i Glöte Ls., 85.
Buskan gård i Härrö Sv., 55. Bäckvadet 1. Bäckvallan fäbodi Ytterbärg Sv., 65. ställe As, 80.
i Äggen Sv., 66. Bäkras gård i Lillhärdals kyrkby, 116.
i Hede by, 141.
i Hån V., 165.
Bänkts, 1311-2,s gård i Viken Yh.,
i Vemdalens by, '230.
Bärget gårdar i Funäsdalen T.,
171.
i Funäsdalen T., 178, 182.
Bärggården gård i Långå H., 153.
179.
Buskvallträn bd., 207.
Bärtels gård i Ytterbärg Sv., 64.
Bygget gärd i Rismyr As, 75.
Bäf gård i Duvbärg Sv.,
i Remmen As, 77.
46.
i Midskogen H., Bödd gård i Älvros by, 78.
Böddböjen, Böddn gård i Ran156.
i Ljungdalen St., sjö Ls., 96.
Bölbärgen Ls., 83.
195.
Bölbärget by i Linsälls sn, 83.
Bygrända i Sv., 229.
Byheden by i Svegs sn, 43. Böke gård i Hede by, 142.
By(n) by i Svegs sn, 32, 42, 43,
51, 58, 63.
Bynoret by i Svegs sn, 43.
Dalarna (= Härjoådalarna), 27.
Bysiksjön by i Svegs sn, 43.
Dahlins gård i Viken Yh., 230.
Byvallen by i Svegs sn, 44.
Bängas gård i Överbärg Sv., 69. Dalstens gård i Funäsdalen T.,
» i Nordanhå Lh., 122. 178.
Bångäggen gård i Sunnanå Lh., Danits gård i Överbärg Sv., 68.
Dansheden Lh., 106.
131.
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Mit ust (öst) gård i Storsjö by, Elanskällan, Elanstjeldn Äs, 81.
Elansån .Ä.S, 81.
200.
gård
i
Kvisthån
V.,
168.
Elfaros,
Elfros socken 71 f.
Djupbäck
gård
i Östansjö Yh., 234.
by
i
Ängersjö
k.,
Elias
'Djupsjö(bärg)
gård
i Linsälls by, 90.
Embrikts
244.
»
i
Olingskog Lh.,
Djursvallen by i Linsälls sn, 83.

127.
» i Lillhärdals sn,
» i Långå H., 153.
109.
"Djursvasslan (Djursvallen) Ls., Emen (Orrmosjön), 128, 247.
Enarsbärget H., 145.
-Dravagen, Draggvattnet gårdar Enarsgården 1611 gård i Hede
by, 147.
(by) i Glöte Ls., 86.
Drängs gård i Lillhärdals kyrk- Enarstjärn Lh., 32.
Enarsänget H., 145.
by, 116, 131.
Dunders gård i Remmen As, 77. Enfast(er)vall Lh., 102.
Musas gård i Östansjö Lh., 133. Enfasttjärn Lh., 102.
Du(v)bärg by i Svegs sn, 46,87. Engilsiö 1542 (Ängersjö), 242,
243, 247.
"Duvbärgsknätten Sv., 14.
Där i smejjen gård i Härrö Sv., Enåsen, förr nybygge i Ytterhogdals sn, 214.
57.
Där i torpet gård i Härrö Sv., 57. Enörshögarne Sv., 32, 52.
Mär i våfrom gård i Hån V., 165. Erik-Ers' gård i Mosätt Sv., 57.
Där mä grinda gård i Glöte Ls., Erik-Halvars' gård i Viken Yh.,
231.
Där ust (öst) gård i Storsjö by, Erik i skog gård i Älvros by, 79.
Erik-Jons-bakken gård i Lofs200.
dalen Ls., 94.
Där ute gård i Hån V., 165.
Där öst gård i Hedeviken H., 151. Erik-Kalls gård i Älvros by, .78.
Där öste gård i Storsjö by, 200. Erik-Lars' gård i Sunnanån Oh.,
Dödåsen gård i Lillhärdalskyrk262.
Erik-öls' gård i Lofsdalen Ls.,
by, 113.
94.
Erik-Peta gård i Känne Yh.,
-E, Ed gårdar i Viken Yh., 231,
228.
232.
Eriks gård i Älvros by, 78.
Eds-Rolfs gård i Viken Yh., 232. » i Östansjö Yh., 234.
Eggia 1564 (Äggen) by i Svegs Esbjänsvoi, 118.
sn, 66.
EsbjöSS gård i Överhogdals kyrkby, 261.
Ejnarsänget H., 145.
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Esbjörs gård i Aspsveden Yh., Flaten H., 147.

216.
Eskils gård i Sunnanån Öh., 261,

262.
Es-Ref gård i Viken Yh., 232.
Evnäset bd., 204.

Fagerstrand 1627 gård (nu änge)

i Lillhärdals kyrkby, 118.
Fagerängsbacken Oh., 262.
Fagrafloo Oh., 258.
Faksbrynjen Lh., 131.
Fallet, Faie gård i Överbärg

Flatmon gårdar i Långå H., 153,
154.
Flatruet fjäll St., 13, 198.
Fkodas gård i Hede by, 140.
Fon gårdar i Funäsdalen T.,
179, 183.
Flor, Florn, Floren by i Ytterhogdals sn, 216.
Florsjön Yh., 216, 265.
Flåtten, 148.
Fliteksbärget Sv., 14, 39.
Flötåsen Ls., 93.
Fodsjö, Fotsiö, Forsiö (Fåssjö>
by i Ytterhogdal, 216.
Fogelsjö(n), 40, 133.
Ffollfbeek Sv., 69.

Sv., 69.
lägenhet i Östansjö Yh.,
231.
Fall-Pälles gård i Viken Yfi., Forma å, 178.
Fonnesdal 1546, Fennäsdan,.
231.
Fensdan, 178, 219.
Fallsjö gård i Viken Yh., 231.
Fotsjö, Forsiö, se Fodsjö.
Fannhu.s by i Älvros sn, 73.
Fensbärget, 178, 219.
Fegdehus V., 167.
Felas gård i Lillhärdals kyrk- Fram i gan gård i Mässlingen,

by, 117.

St., 198.

Fetdahl 1768 (Fjätdalen), 111. Fram i gäla gård i Kvisthån V.,.
168.
Firman (Husköln) Yh., 224.
Finnbacken gård i Viken Yh., Fram i gån gård i Fjätdalen Lh.,

230.

111.

Fram i stuggun gård i VemFinnbäcken St., 195.
Fjällnäs sanatorium i Malmagen dalens by, 172.
Fransmans gård vid Ljusnedals.
T., 184.
bruk, 206.
Fjällsjöarna H., 97, 158.
Fjätdalen 1. Fjäten by i Lill- Fredsjön T., 189.
Frebärget Yh., 143.
härdals sn, 19, 109.
Fjätdalen gård i Tännäs by, 189. Frenäset (-so) torp i Ängersjö.
by, 143, 253.
Fjätsjön, 109.
Frubaeken gård i Hede by, 143..
Fjätån, 109.
«
- gårdar i Vemdalens by,.
Flarkåsen förut nybygge i Äö,

243.

169.
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Fruhågna II., 13, 98, 110.
Gammelgärdet LS., 83.
Fruhällbaeken torp i Aspan Yh., Gammel-lyotja .gård i Ytterbärg

215.

Sv., 64.

Frukten, Fruktan gård i Älvros Gammelskojen gård i Överbärg

by, 79.

Sv., 68.

Fuelsbeek, Ffollfbeek Sv, 69. Gammelträdet, -träe gård i ÖsFundins gård i Funäsdalen T., tansjö Yh., 235.
182.
Gavelåsen by i Vemdalens sa,

i Storsjö by, 200.

164.

Funån, 178.
Getnäse gård i Storsjö by, 200.
Funnisdal, Funäsdalen by i Tän- Gettorget Lh., 113.

näs sn, 177.

Gjele 1566, Gerde 1568 ödesböle
i Härrö Sv., 57.
Älvros sn, 73.
Gierde 1724 gård i Vemdalens
Fåsbärg Yh., 219.
by, 172.
Fåssjö by i Ytterhogdals sn, 210, Gjutbacken Lh., 114.
213, 218.
Glen sjö, 179.
Fåssjön Yh., 218.
Gkentn gård i Vemdalens by, 171.
Fäkthuset V., 165, 166.
Glissjöbärg, Glijsbergh, GliseFäkthusholmen V., 167.
bärg by i Svegs sn, 41, 47, 67.
Färjebakken gård i Kolsätt As, Glädjan sjö, 179.
75.
Gliste by i Linsälls sn, 84.
Färjesundet gård i Hede by, 144. Gobärje, Godbärget by i Ängersjö k., 244.
Gommeitrea gård i Sunnanån
Gakbärget ödesböle i Vemdalen, Oh., 261.
14, 163.
GOMS° myr Yh., 223.
Galltjärnsdalen H., 146.
Golfö, Gossiö (Gåssjö) by i YtterGambek-Kallmora gård i Vem- hogdals sn, 222.
dalens by, 172.
Graven Lh., 106, 132.
Gambel-Rems gård i Remmen
gård i Glissjöbärg Sv.,
Sv., 60.
48, 237.
Gambek-Risan gård i Vemdalens
i Ytterbärg Sv., 64.
by, 172.
i Vemdalens by,
Gammelgruvan St., 197.
169.
Gammelgården gård i Funä,sda- GrafTwen 1570 by i Lillhärdal,
len T., 178, 182. 113.
gård i Östansjö Grekks gård i Gavelåsen V., 164.
Yh., 239.
Griftan 1. Gräftan Lh., 106.
Fånnus, Fånns (Fannhus) by i
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Griggas gård i Lillhärdals kyrk- Gumjans gård i Sätern Oh., 260.
Gumm gård i Ytterbärg Sv., 65.
by, 114.
Gu.mm-morn gård i Ytterbärg
Grimsbärget Sv., 52.
Sv., 65.
Grinda gård i Glöte Ls., 85.
Grinna gård i Remmen As, 77. Gunbjörns gård i Sätern Oh.,

» i Älvros by, 79.

260.

Grubban gård i Lillhärdals kyrk- Gunnar-Bjors-hälla Öh., 263.
Gunnar-Bjors-sten Oh., 263.
by, 115, 128.
i Långå II., 154. Gunnars (Guyars) gård i Ytter-

bärg Sv., 65.
i Mässlingen St.,
gård i Glöte Ls., 85.
198.
» i Lillhärdals
vid Ljusnedals
kyrkby, 116.
bruk, 206.
i
överhogdals
,
Grebben
by
i
Ytterkyrkby, 261, 264.
hogdals sn, 221.
Gåssjö by i Ytterhogdals sn, 222.
Grubbgården Lh., 115.
Gärdet gård i Lillhärdals kyrkgård
i
Långå
H.,
153.
Grundsjön
by, 118.
(Graven)
gård
i
GlissjöGrova
»
i
Duvbärg
Sv., 46.
bärg Sv., 48, 237.
H.,
146.
Gömhusrösten
gård i Ytterbärg Sv., 64.
» i Vemdalens by, Görans gård i Glissjöbärg Sv.,
48.
169.
Grymstorpet gård i Hån V., 165.
Gråforsen Sv., 41.
Habärget i Lh., 14.
Gråten AS, 79.
i Yh., 224.
Gräfs gård i Vemdalens by, 172.
Gräftan gård i Vemdalens by, Habärgsholm, HabäShebn by i
Ytterhogdals sn, 224.
172.
Hagen
gård i Funäsdalen T., 182.
Gräftan, Griftan Lh., 106.
Ha-häkra gård i Fannhus 13, 73.
Gröbben, se Grubban.
Halvar-Ers' gård i Byn Sv., 43.
Gröndalen, 32.
Halvar-Målf gård i Östansjö Lh.,
Gröningen sjö, 245.
Gröningsåsen by i Ängersjö k., 133.
Halvar-01s', Hava-OJ gård i
245.
Stensån Yh., 221.
Gröten åkrar V., 1.72, 173.
Gullhögen vid Audio i Sv., 41. Halvar-Pärs' gård i Överbärg Sv.,
- vid Mässlingen St., 197. 69.
Gullsundet torp i Ängersjö by, Halvars gård i Byheden Sv., 43.
» i Rismyr As, 75.
253.

XIX. 2
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Griggas-Hem i gån.
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Halvars gård i Sunnanå, Lh., Havtorsstöten, 13, 138.

131.
Havtorsänget, 138, 145.
» i Rånddalen H., Ha-äkra gård i Fannhus As, 73.
158.
Hea gård i Sätern Oh., 262.
Halvars gård i Stenså,n Yh., 220. Hede socken, HM, 135 f., 140.
» i Överhogdals kyrk- Hede by i Hede sn, 140.
by, 260.
Heden gårdar i Lillhärdals kyrkby, 117.
Halva!-tråa gård i Storsjö by,
200.
- gård i Sätern Oh., 262.
Hammarby gård i Östansjö Yh., Hedeviken by i Hede sn, 150.
235.
Hedningsbrunnen H., 138, 135,
Hammaren 1724 gård i Älvros 145.
by, 80.
Hedningsgärdet bd., 201.
gård i Olingdal Lh., Hedningskällan, 145.
126.
Heireiadal (Härjedalen), 27, 29,
i Funäsdalen 53.
T., 183.
Helagsjön, 18.
Hammarsjön H., 158.
Ho% gård i Älvros by, 79.
Hamrarna Yh., 235.
Hemgården, -gan, gård i Hede
Hamre skans Lh., 119, 130.
by, 141.
Hamrins gård i Hån V., 165.
gård i Glöte Ls.,
Flanabo torp i Sunnan i Lh., 131.
85.
Hans' gård i Överbärg Sv., 68.
i Tännäs by,
» i Långå H., 153.
188.
Hans-backen gård i Husköln Hem i ga?is, gård i Olingdal Lh.,
Yh., 227.
126.
Hans-mon Oh., 263.
Hem i gaii gård i Glöte Ls., 85.
Hans-MåS gård i Lillhärdals
i Sunnanå Lh.,
kyrkby, 114.
129.
Hans-Nils' gård i Knätten Sv.,
i Hedeviken H.,
57.
151.
Hans-01s' gård i Funäsdalen T., Hem i ggau gård i Byheden Sv.,
183.
43.
Hans-Stens gård i Glöte Ls., 85. Hem i gån gård i Knätten Sv.,
Haralds-åsen gård i Hede by,
57.
142.
i Grubban Yh.,
Hasjoar-ru, 255.
221.
Havern sjö Yh., 209.
i Gåssjö Yh.,
avtof gård i Östansjö Lh., 133.
223.
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Hem i gåg gård i HuskölenYh., Holmmogården, Hekmo-gan,

gård i Västansjö Yh., 233.
i Känne Yh., Holm-mon Yh., 233.
Holmoga-Okas gård i Västansjö
i Björnbärg Äö, Yh., 233.
Hoimvallen Lh., 119.
244.
i Ängersjö by, Ho(v)backen Ls., 95.
Hoån, Hoälven, 208, 210, 255.
251.
Huokerholmen, 101, 102.
Hemmingsvallen Ld., 202.
Hem-men gård i Hån V., 165. Hundsjön, 76.
Hu.nniln, Hunnilsjön, 246.
Hem-vålen, se Henvålen.
Hen-gåg gård i Henvålen V., 164. Husbärget H., 145, 164, 224.
Oh., 224, 257.
Hennings gård i Överbärg Sv.,
Husköl(e)n by i Ytterhogdals
69.
Henriks gård i Ulvkälla Sv., 63. Bil, 16, 164, 224.
Henvålen by i Vemdalens sn,164. Håarsjön V., 164.
Henådeen by i Storsjö sn, 191. Häens vårdkase, 14.
Flågärdet, 86.
Henån, 192.
Hållan, Heja gård i Åsen Lh.,
Heria (Härjån), 255.
132.
Heriardal, Herdalir, Herr(e)dal
gårdar i Funäsdalen T.,
(Härjedalen), 27-30, 51, 104,
178, 182.
258.
Hån by i Vemdalens sn, 164.
Herrada,ls prestageldh, 34.
Hån sjö, 76, 120.
Herrö (Härrö) by i Sveg, 49.
Hånnäs gård i Glöte Ls., 86.
Herrödal, 108.
Hinnriks gärd i Älvros hy, 78. Hånäsängarna, 86.
Hiviåsen, förut nybygge i Anger- Häggingäsen gård i Glöte Ls., 86.
Häggsbärget by i Linsälls sn, 88.
sjö k., 243.
Hoa (Floälven), 208, 210, 255. Hälsingstenen II., 98.
Hodal, licada?r, Hogdal, Hogen.- Flänalamp Yh., 222.
Hänaso Yh., 223.
dal (Ytterhogdal), 210.
Hänniks gård i Överbärg Sv., 69.
Hoga (Hoån), 210.
Härdalsstöten, 13.
Hogdalssjön Yh., 209.
Härhultbärget gård i Sunnanå,
Heja, se Hållan.
Lh., 130.
Hekmar-gåkan gårdar i Hån V.,
Härjedalen, Heeriadal, Häredal,
165.
Härjulfsdal, 27-30, 51, 100,
Hokmen gård i Älvros by, 79.
» i Stensån Yh., 221. 104.
» i Sätern Oh., 260. Härjåbron torp Lh., 121.
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Härjän, 28, 30, 112.
Härjäsjön by i Lillhärdal, 111.
Häri ästugan Lh., 119.
Härjåön Sv., 49, 51.
Härrhuset Sv., 34.
Här(r)ö by i Svegs sn, 29, 30,35,
49, 53.
Härtindbärget, Härtinta, Hertigbärget, 14.
Härvallen, -vei änge Lh., 118.
Häst-träden, Hest-trea gård i
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Jamtmotet Lh., 127.
Janes gård i Glöte Ls., 85.
Jetnäse gård i Storsjö by, 200.
Jettulholmen, 102.
Jo-Anders' gård i Lillhärdals

kyrkby, 114.
Jobb gård i Kolsätt As, 75.
Jo-Era' (-ED gård i Sunnanån
Lh., 125, 130.
i Östansj ö Lh.,
133.
Sunnanån Oh., 262.
i Ängersjö by,
Högen, nöjen, Höja by i Lill251.
härdals sn, 112.
Jo-FIalvaf gård i Minne Yh., 220.
gård i Överbärg. Sv., 68. Johannes döparens kyrka Oh.,
» i Kolsätt As, 75.
257.
i Linsälls by, 88. Jo-Hans' gård i Ransjö Ls., 96.
i Ransjö La., 96. Jo-Hinders' gård i Ytterbärg Sv.,
i Nordan hå Lh., 101. 64.
i Vemdalens by, Jo-Jons' gård i Älvros by, 78.
172.
i Linsälls by, 89,
gårdar i Funäsdalen T.,
90.
178.
i Fåssjö Yh., 220.
gård i Tännäs by, 189.
i Stensån Yh., 221.
» i Storsjö by, 200. Jollars (Jon-Lars') gård i Kolsätt
Högvålen by i Tännäs an, 146, As, 75.
183.
Jo-Lars' gård i Vemdalens by,
Hölte gård i Älvros by, 79.
172.
Hörnet gård i Sunnanån Öb., 262. Jo-Mass' gårdar i Glissjöbärg Sv.,
48.
gård i Östansjö Yh.:239.
Imen, se Emen.
Jo-Mågs', -Mängs gård i överIy i gäka gård i Ytterbärg Sv.,
bärg Sv., 69.
64.
gård i Vem dalens by,
Inj i stuggu gård i Glissjöbärg
171.
Sv., 48.
Jonas' gärd i Ytterbärg Sv., 65.
Inspektorns gård i Vändsjö Äö,
» i Kolsätt As, 75.
249.
Jonas-HalvaS gård i Fåssjö Yh.,
Israels, Ifäls gård i Glöte La., 85. 220.

278

MODIN, HÄRJEDALENS ORT NAMN OCK BYGDESÄGNER.

XIX.

2

Jonas-Ref gård i Orrmo Lh., Jäns-Jöns' gård i Härrö Sv., 55.
Jans-Mass gård i Överhogdale,
129.
Joggdan,, Jon- (Ljungdalen) by kyrkby, 261.
Jäns-Pärs gård i Överbärg Sv.,
i Storsjö sn, 195.
Jonk gård i Överhogdals kyrkby, 68.
Järbärget, 80.
261.
Jon-Lars' gård i Kolsätt Äs, 75. Jöns, se Jäns.
Jöns-Mats', -Maos gård i LillJfr Jo-Lars'.
Jon-Ois' gård i Fjätdalen Lh., härdals kyrkby, 118.
Jöns-Ola' gård i Vemdalens by,
111.
Jons gård i Hedeviken H., 151. 172.
Jo-Ols' gård i Vemdalens by, 172. Jönsåsen gård i Hede by, 142.
Jo-Påls' gård i Linsälls by, 90. Jörns gård i Glissjöbärg Sv., 48.
» i Sätern Oh., 260. Jöskron (Ljuskrogen) gård i ÄnJo-Påls-bärget gård i Linsälls gersjö by, 253.
Jösbäeken (Ljus-) Äö, 253.
by, 89.
gård
i
Ransjö
Ls.,
96.
Jo-Pärs'
» i Hedeviken, 143.
I. Jo-Pärs-halla gård i
Kallmora gård i Hede by, 141.
Ängersjö by, 252.
» i Vemdalens by,
Jo-Sjuls' gård i Överbärg Sv., 68.
171.
Jo-Sväng' gård i Älvros by, 79.
KaRmorbacken
V.,
171.
Jugas gård i Viken Yh., 230.
Ls.,
90.
Jungdalen (Ljungdalen) by i Kampviken
Kapellsloken Yh., 221.
Storsjö sn, 195.
Ju.pföbärje (Djupsjöbärg) by i Kappruet, 13.
Karlgården gård i Funäsdalen
Angersjö k., 244.
Jutbacken gårdar i Vemdalens T, 181.
Kasper gård i Hedeviken H., 151.
by, 170.
Jaka (Gärdet) gård i Duvbärg Kolls gård i Byvallen Sv., 45.
östansjö Lh., 133.
- »
Sv., 46.
Jäke (Gärdet) gård i Lillhärdals Kerstabärget, 241.
Kesådalen St, 196.
kyrkby, 118.
Kettels gård i Sunnanå Lh., 130.
Jämnån, Jämna 210, 255.
i Östansjö Lh., 133.
Jängsön, 144, 150.
i Viken Yh., 227,
Jans' gård i Ytterbärg Sv., 64.
230.
» i Överbärg Sv., 68.
Jänses gård i Överhogdals kyrk- Kettilsbärget by i Ytterhogdals
sn, 227.
by, 261.
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Kkockarbacken gård 1 Ljungda- Knätten gård i Ytterbärg Sv., 65.
len St., 195.
Knös', Knösgården gård i By(n)
Klockarbärget gårdiHedeby,144. Sv., 44.
Kloekargården gård i Vemda- Kock, Kockens gård gård i Ytlens by, 169.
terbärg Sv., 65.
K?/•ockar-Ok-Pärs' gård i Östan- Kolsätt, Kolsäter by i Älvros sn,
sjö Yh., 234,
73, 245.
Klockare gård vid Ljusnedals Kolvallen V., 74.
bruk, 206.
Kolviken, Kokovitja gård i StorÖstansjö Yh., sjö by, 200.
234.
Konungshögen Lh., 101, 1,21.
Överhogdals
Konungsänget Lh., 121.
kyrkby, 261. Korpfiyet, 14.
Klockar-äggen gård i Sunnanä, Korsbacken. T., 177, 179.
Lh., 131.
Korsfiyet, 15.
Kkoves, Kiåves gård i Lillhä,r- Korskällan, 48.
dals kyrkby, 117.
Korskällhögen, -högarne, 48, 67,
Klubbnäs(et) by i Lillhärdals sn, 177.
112.
Korsmärket, Koffmäffe torp i
Klukkar, Kloekargården gård Aspan Yh., 215.
i Vemdalens by, 169.
Korsnäset, 177.
Klämmes gård i Älvros by, 79. Krabbatsväjjen, 92.
» i Hede by, 141, Kresta,förs gård i Remmen As,
142, 147.
77.
Kläppen (Henådalen) by i Stor- Krogen gård i Ängersjö by, 253.
sjö sn, 191.
Krokk (västra), 14.
Knarren torp i Ängersjö, 253. Kråkhöjen gård i Storsjö by, 200.
Knektfallet T., 189.
Kråkvallen gård i Hede by, 144.
Knektgån gård i Hedeviken H., Kråshögen V., 163.
151.
Kröjjars gård i Ängersjö by, 252.
Knetten (Knätten), 57.
Kröstoförs gård i Siksjön Sv„ 44.
Knoppers, Knopperfwea gård i Kullbergs gård i Tossåsen St.,
Viken Yh., 231.
267.
Knuss gård i Lofsdalen Ls., 94. Kungshögen Lh., 121.
Knussas gård i Överbärg Sv., 69. Kungsmora, 56.
Knuts (Lill- ock Stor-Knuss) går- Kusbacken gård i Lofsdalen Ls.,
dar i Kolsätt As, 74.
94.
Knärn torp i ÄngersjÖ, 253.
Kushögen gård i Ransjö Ls„ 96.
Knätten by i Svegs sn, 57.
Kuttingen bärg, 263.
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Kvarnbäcken, Kwärbättjen by i Laffszdalen 1612 (Lofsdalen), 91.
Lafsa (Lofsån), 92.
Ytterhogdals sn, 228.
Kvarn-Eriks, Kwär-ESkes gård Landet gård i Högvålen T., 183.
Langave, se Lång.å, 153.
i Östansjö Yh., 235.
Lappkojholmen Aö, 241.
Kvarnån St., 196.
Kvarnåsen gård i Hede by, 141. Lapsadall 1426 (Lofsdalen), 90.
Kwar-011es gård i Östansjö Yh., Lars' gård i Remmen As, 77.

235.

Lars-Ers' gård i Tossåsen St.,

267.
Kwedeknätt, Quiarknätt, 166.
Kvisthån by i Vemdalens sn, Larses gård i Byvallen Sv., 44.
» i Flor Yh., 217.
» i Västansj Yh., 233.
i Överhogdals sn, 260. Lars i skog gård i Älvros by, 79.
Lassbuvallen, 66.
Kyrkbärget H., 156.
Kyrkgränden i Ytterhogdals sn, Lasshållan lägenhet vid Nordanhå Lh., 122.
229, 255.
Lass-Lars' gård i Sätern Oh., 262.
Kyrknäset Yh., 214.
Lekvallen, 189.
Kyrksjön Yh., 209, 233.
Liden gård i Ljungdalen St., 195.
Kyrkviken Yh., 230.
Lilla Ljungdalen gård i LjungKyrkåkern Yh., 214.
dalen St., 196.
Byrkängarne, 77.
Lill-Gumjans-grava Yh., 236.
Kyrkön, 54.
Kårtjärnen, Kår-tjanna gård i Lin-Hånnäs gård i Glöte Ls., 86.
Lillhärdals socken, 30, 99 f.
Glissjöbärg Sv., 49.
kyrkby, 112.
Källan gård i Ytterbärg Sv., 65.
Källbärget by i Vemdalens sn, 168. Lillhärjåbygget, Lillhärjån nybygge i Lillhärdals sn, 120.
Kämbelön Lh., 106.
Kä,nne by i Ytterhogdals sn, 228, Lillhögen gård i Ytterbärg Sv.,
64.
232.
i Lillhärdals
Kännetjärn Yh., 228.
kyrkby, 117.
Käringhammaren H., 156.
Lill-Knuss gård i Kolsätt As, 74.
Käringnäset Ls., 90.
Lill-mon gård i Sveg, 37.
Käringsjön T., 188.
Lill-Pärs gård i Funäsdalen T.,
gård
i
Ytterbärg
Sv.,
65.
Köokk
179.
nybygge
i
Linsälls
sn,
97.
Kölosen
Lill-Sänna
å Yh., 239.
173.
Köpmansholmen,
Lina
gård
i
Viken Yh., 232.
Köpmanstjärnen V., 173.
Lina
å
Yh.,
232.
Körsjön, 87.
Lindslåtten,
80:
Köttvallen Lh., 119.
165, 167.

Kyrkbyn i Lillhärdal, 112.
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Kvarnbäcken-Löddesåsen.

Linsildret, 83.
Linsjön Yh., 232.
Linsälls socken, 82 f.
Linsälls kyrkby, 88.
Linån, 82, 232.
Litli Heriadal, se Lillhärdal.
Littja, se Lyckan.
ljungan, Ljogna, 192, 195.
Ljungdalen by i Storsjö sn, 32,
35, 135, 192. Ljusbäcken, 50, 253.
Ljuskrogen torp i Ängersjö k.,
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Lunnäset gård i Hede by, 144.
Lunån, Luna, 144, 267.
Luren H., 143, 146.
Luskrogen (Ljuskrogen) gård i

Ängersjö by, 253.
Lussenborg gård i Valmåsen T.,

190.
Lussendalen (Ljusnedal), 201.
Lussi gård i Ytterbärg Sv., 65.

Lussis gård i By(n) Sv., 43.
Lussn, Lusens, se Ljusnan.
Lycka(n) gård i Älvros by, 78.

253.

i Linsälls by, 88.
i Lillhärdals kyrkby, 118.
i Aspsveden Yh.,
216.
i Östansjö, Yh.,
239.
Ljusnedalsgärdet Ld., 201.
Lyotja, se Lyckan.
Ljusnedals kyrka hustomt Ld., Långbrohekmen gård i Hån V.,
165.
Ljustjärnen, 50.
Långbärget by i Ytterhogdals
Loddbr3rnjen bäck, 62, 259.
sn, 228.
Mofsdalen by i Linsälls sn, 90. Lången, 247.
Loken gård i Tännäs by, 189. Långholmen gård i Storsjö by,
» i Sätern Oh., 262.
200.
Locket gård i Ljungdalen St., Långskogen Äs, 76.
196.
Långströms gård i Funäsdalen
Lokvallen, 189.
T., 178.
Loo gård i Långå H., 153.
Långå by i Hede sn, 152.
Lossen sjö, 190, 201.
Långåbärget H., 14.
Lucias, se Lussi(s).
Långå skans, 154.
Luffas gård i Långå H., 153. Länsmans gård i Vemdalens by,
Mugnvik gård i Funlisdalen T.,179. 173.
Lund, Lundargården 1724 gård Länsmansmon gård i Lillhäri Älvros by, 79.
dals kyrkby, 114.
Lunds gård i Vemdalens by, 169. Löddesåsen Ls., 259.
Ljusna(n), 50, 190, 247, 255.
Ljusnedalen, 32, 200.
Ljusnedals värk, 204.
Ljusnedals bruk, 205.
Ljusnedals bruksförsamling,

Sv. landsm. XIX. 2.
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Lönn (Lund) gård i Älvros by, 79. Mittån St., 197.
Mjianars gård vid Ljusnedal
Lövhatten, 28.
Lövhögen by i Lillhärdals sn, bruk, 206.
Moby 1568 Oh., 260.
120.
Mon gård i Överbärg. Sv., 68.
Lövkläppen St., 191.
i Rismyr As, 75.
Lövnäsvallen by i Lillhärdals

gårdar i Lillhärdals kyrkby, 113, 114.
gård i Flor Yh., 217.
i Viken Yh., 231.
»
i
Sätern Oh., 260.
Malmagen, 18, 92.
gård i Ytterbärg
Mo(r)lyotja
by
i
Tännäs
sn,
184.
Sv.,
64.
Malmen myrslått Yh., 235.
Mom gård i Ytterbärg Sv., 65.
Mammasjön H., 146.
» i Lillhärdals kyrkMattes' gård i Östansjö Lh., 133. by, 113.
Medskogen, Meskojen by i Hede
i Funäsdalen, T.,
sn, 156.
182.
Medskogen (Övre) gård i Tän» i Tännäs by, 186.
näs kyrkby, 189.
Mellangården gård i Linsälls Morvallen Lh., 125.
Mosebaoke gård i Östansjö Yh.,
by, 89.
235.
Mena gård i Överbärg Sv., 68.
massas gård i Klubbnäset Lh., Mosätt, Mosäter by i Svegs sn, 57,
Mulläggen gård i Storsjö by, 200..
112.
Miekels, Mittjels gård i Över- Myran gård i Funäsdalen T., 182,
Myren gårdar i Tännäs by, 186.
bärg Sv., 68.
gård i Flor Yh., 217. Myrn gård i Ljungdalen St.,
» i Minne Yh., 220. 195.
Myrruet, 13.
Middagsbärget, 80; 235.
Midskogen by i Hede sn, 156. Myfikelåsen gård i Tännäs by,
milagfty, gård i Linsälls by, 89. 189.
mågas gård i Sunnanå Lh., 130.
Milstenshågna, 110.
Minne(t) by i Ytterhogdals sn, Mågbacken gård i Sunnanå Lh.,
130.
220.
Minnes-lialvaS gård i Minne mångs gård i Byvallen Sv., 45_
» i Orrmo Lh., 129.
Yh., 220.
» i Sunnanå Lh., 130.
Mitjils gård i Överbärg Sv., 68.
mångs-Lars' gård i Valmåsen T.,
Jfr Mickels.
190.
Mittådalen, 32, 135, 197.

sn, 120.
Löy, 32.
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Månsvallen T., 190.
Mårtens gård i Hede by, 142.
Mättes, =Stos gård i Kolsätt
As, 75.
gård i Remmen As, 77.
i Östansj ö Lh., 133.
Mäien, män gård i Sörvattnet
Ls., 97.
Mässingtuvan 1. -holmen Yh.,
236.
Mässlinge bruk St., 196.
Mässlinge(n) sjö ock by i Storsjö sn, 196.
Mölingdalen, 102.
Möinja (Mölingån), 102.
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Ner i gan gård i Hedeviken
Nesätre ödesböle i Långå H.,

Nils' gård i Byn Sv., 43.
i Siksjön Sv., 44.
i Långå H., 154.
- » i Sunnanån Ök, 262.
Nilsvallen (i Linsäll), 41.
by i Svegs sn, 58.
Noa myrn gård i Kvisthån V.,
168.
Nokate gårdar i Långå H., 153.
gård i Vemdalens by,
173.
Nota äa gård i Vemdalens by,
173.
Nalbjen gård i Ljungdalen St.,
Nattskallen bärg, 250.
Nea skojen (Nedom skogen) II., 195.
No k i 'Allan (Ytterbärg) by i
156.
Nedgården gård i Valmåsen T., Svegs sn, 63.
No k i gaka gård i Östansjö Lh.,
190.
Nedre Kallmora gård i Vem- 133.
Nok i gan gård i Duvbärg Sv.,
dalens by, 172.
Nedre Nättan gård i Tännäs
46.
i Vemdalens by,
kyrkby, 186.
173.
Neegardatäächten Yh., 213.
Ne i gan gård i Lofsdalen L., 94. Nok gå/ta gård i Glissjöbärg
Sv., 48.
Ne i grubba Lh., 115.
i Ytterbärg Sv.,
Ne i gå/ta gård i Källbärget V.,
64.
168.
i Valmåsen T., No/t i gån gård i Mosätt Sv., 57.
» i Remmen As,
190.
77.
Ne i gån gård i Örnåsen Äö,
MÅ i hekma gård i Hån V., 165.
254.
Ne i stugun gård i Storsjö by, NO i höjen gård i Storsjö by,
200.
200.
Ne i åsen gård i Vemdalens by, No k i lin gård i Ljungdalen St.,
171.
195.
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Nok i klukkaf gård i Vemdalens Norrebergitt (Ytterbärg), 63.
Norrgården, Norrgån gård i Dayby, 173.
bärg Sv., 46.
No k i moa gård i Hån V., 165.
gård i Högvålen T.,
No k i morn gård i Ytterbärg Sv.,
183.
No i stuggun gård i 114n V., Norr i gården 1724 gård i Vemdalens by, 173.
165.
No k i sögaf gård i Vemdalens Norr i sörgårds gård i Vemdalens by, 173.
by, 173.
No k i trån gård i Ytterbärg Sv., Norrliden gård i Ljungdalen St.,
195.
Nok mä grind gård i Vemdalens Norrmon gård i Ljungdalen St.,
195.
by, 173.
No k på lin gård i Ljungdalen Norr om skogen gård i Viken
Yh., 232.
St., 195.
NO å äjja gård i Lillhärdals Norr på äggen gård i Lillhärkyrkby, 114. Jfr N or -, Norr- . dals kyrkby, 114. Jfr No-,
Nor-.
Nonsbärget, 80.
Norrviken (Hedeviken) by i Hede
Nonsknätten, 80.
Ner a sjön gård i Grubban Yh., sn, 151.
Norvallen by (gård) i Svegs sn,
221.
Ner a skojjen gård i Viken Yh., 43.
Nus (Nyhus) gårdar i Vemdalens
232.
gård
i
Glöte
Ls.,
85.
by, 172.
Norbärgs
by
i
Lillhärdals
sn,
Nybuan,
87.
Nordanhå
gård i Östansjö Yh.,
Nybygget
120.
gård i N., 122.
235.
Nordholmen gård i Hån V., 165. Nygan gärd i Vemdalens by, 169.
Nordmon gård i Hån V., 165. Nygården, -gån, gård i Mosätt
Sv., 57.
Ner i gån gård i Aspan Yh.,
gård i Ytterbärg Sv., 65.
215.
» i Hede by, 143.
i Vändsjö Äö,
Nygården gård i Gåssjö Yh., 223.
249.
gård i Husköln Yh., 227.
i Ängersjö by,
» i Västansj ö Yh., 233.
253.
» i Överhogdals kyrkNorra hållan gård i Lillhärdals
by, 261.
kyrkby, 117.
Norra åsgården gård i Lillhär- Nygårdstäkten Yh., 213.
dals kyrkby, 117.
Nyhem gård i Hede by, 141.
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Nyhem gård i Östansjö Yh., 234. Okas gård i Stensån Yh., 221.

-

»

i Ängersjö, 253.

0-La5 gård i Sätern Oh., 262,264.

Nyhus gårdar i Vemdalens by, Ok-Bäkes (Bardossons) gård i

172.
Vemdalens by, 170.
Nylandegt), -lunne gård i Ytter- 01-Embrikts' gårdar i Flor Yh.,
bärg, Sv., 65.
217.
gård i Funäsdalen T., Ok-Ers' gård i Kolsätt As, 74.
183.
» i Orrmo Lh., 129.
i Täpnäs by, 188. » i Funäsdalen T.,
i Sätern Oh., 262.
181.
i Tossåsen St.,
» i Östansjö Yh., 239.
267.
» i Sätern Oh., 260.
Ny-Risan gård i Vemdalens by, Ok-Eskils' gård i Västansjö Yh.,
172.
233.
Nyskojen gård i Överbärg Sv., 01-Halvars' gård i Flor Yh., 217.
68.
01-Hans' gård i Nilsvallen Sv.,
Nyträdet, -trä() gård i Östansjö 58.
Yh., 235.
Olingdal, Olingherdal by i LillNyåkern gård i Överhogdals härdals sn, 126.
kyrkby, 260.
Olingsjön, 126,
Näse(t) gård i Ulvkälla Sv., 63. °Ungskog by 1 Lillhärdals sn,
» i Älvros by, 78.
127.
» i Glöte Ls., 86.
Olinja å, 126, 127.
» i Östansjö Yh., 234. Ok-Jans' gård i Sätern Oh., 260.
Nässn (Tännäs), 176.
01-Jons' gård i Ytterbärg Sv., 65.
Nättan (nedre ock övre) gårdar
» i Långå. II., 154.
i Tännäs by, 186.
» i Västansjö Yh.,
Nätten (Nättbärget), 186.
233.
Nättjärnsbärget Lh., 133.
01-Jons-bakken gård i Äggen
Nörder åsgån gård i Lillhär- Sv., 66.
dals kyrkby, 117.
ONJäns' gård i Sunnanå Lh., 130.
Nöre Jutbacken gård i Vemda- 01-Lars' gård i Ytterbärg Sv., 65,
lens by, 170.
» i Sätern Oh., 262,
Nötbjörnsbackarna Lh., 102,130.
264.
Nötbjörnsnäs, 102.
011es gård i Östansjö Yh., 235.
01-Mass' gård i Västansjö Yh.,
233.
Oka-gården gård i Överhogdals 01-Mass-Lasses gård i Västansjö
kyrkby, 261.
Yh., 233.
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01-Mqf gård i Sätern Öh., 262. OPP i gåbs, gård i Källbärget
V., 168.
Om, Og gård i Funäsdalen T.,
» Valmåsen T.,
179.
190.
01-Nils' gård i Fjätdalen Lh.,
Opp i gåg gård i Flor Yh, 217.
111.
i Långå H., 153.
01-Pärs' gård i Ytterbärg Sv., 64.
i Ängersjö, 245,
01-Sjuis' gård i Sätern Öh., 260.
253.
Ok-Ämbriks gårdar i Flor Yh.,
i Örnåsen Äö,
217.
254.
01-.2ispers' gård i Viken Yh., 230.
i Säteru Öh.,
Onnliö?re Sv., 54.
262.
Op(p)gården 1702, gård i Ullhårdals kyrkby, 114. Opp i Hans gård i Linsälls by,
gård i Tännäs by, 89.
Opp i hålda gård i Rånddalen
188.
i Valrnåsen T., H., 158.
Opp i hållen, hålda, hein gård
190.
i Lillhärdals kyrkby, 117.
gård
i
bakka
(backen)
Opp i
Linsälls by, 89. Opp i mon gård i Viken Yh.,
gård i Långå H., 231.
Opp i Orrhöjen gård i Vemda153.
lens by, 171.
gård
i
Duvbärg
Opp i bärjan
Opp
i rösta gård i Linsälls by, 88.
Sv., 46.
Opp
i skoja (Skogen) gårdar i
gård
i
Risbrunn
Opp i bärje
Lillhärdals
kyrkby, 115, 118.
Sv., 62.
Opp
i
stug(g)u(n)
gård i Härrö
Opp i gaka gård i Olingsdal Lh.,
S., 55.
126.
gård
i Glissjöi Östansjö Lh.,
bärg
Sv., 48.
133.
gård
i
Hedevigag, gård i Lillhärdals
OPP
viken
H., 151.
kyrkby, 114.
Opp
i
stuggun
gård
i
Vemdagårdar i Hedeviken
lens by, 172.
H., 151.
gärd
i Storsjö
Opp i gröbba gård i Lillhärdals
by,
200.
kyrkby, 115.
Opp i dika gård i Äggen Sv., Opp i fwedda gård i Lillhärdals
kyrkby, 115.
66.
Opp
i trått gård i Glissjöbärg Sv.,
Duvbärg Sv.,
48.
46.
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Piggen gård i Ängersjö by, 253.
kyrkby, 117.
Platsen, Plassen gård i Ljungi Vemdalens by, dalen St., 195.
Pettn gård i Storsjö by, 199.
oppiäff gård i Vemdalens by, Prins' gård i Vemdalens by,
172.
gårdar
i
VemPrins-backen
gård i Överhogoppmo, Oppmon
dals kyrkby, 261. 264.
dalens by, 172.
Opp mä bäotja (bäcken) gård i Prinsstugan lägenhet i ÖverhogLofsdalen Ls., 94.
dals kyrkby, 264.
Opp på heden gård i Åsen Lh., Prästbolet i Sveg, 53, 69.
i Lillhärdal, 107.
132.
i Hede, 144.
Opp på hett (Hede), 140.
i Ytterhogdal, 228.
Opp på höjen (höja) gård i Linsålls by, 88.
Prästgården, -gå, -gan i Lingård i Lillhärdals
sålls by, 89, 96.
kyrkby, 115.
i Vemdalen, 171,
Opp på näsan (Tännäs), 176.
172.
Orrgården gård i Hede by, 141.
i Ytterhogdal 228.
Orrhögen, errhöjen gård i Vem- Prästvallen H., 139.
dalens by, 172.
Putten gård i Storsjö by, 199.
Orrmo by i Lillhärdals sn, 128. På backen gård i Lillhärdals
Orten sjö, 97, 152.
kyrkby, 115.
Ortholmen by i Linsälls sn, 97. På heden gård i Glissjöbärg
» i Hede sn, 152,
Sv., 48,
166.
» i Lillhärdals
Ortviken gård i Långå H., 154.
kyrkby, 117.
Ost å venia (Byvallen) by i Svegs På högen gård i Lillhärdals
Sil, 44.
kyrkby, 115.
Ottostenen, 76.
i Overbärg
Ovva skojen (ovan skogen), 32,
Sv., 68.
137, .156, 202.
På hömmöra (hammaren) gård
i Olingdal Lh., 126.
Pålmansskogen, 95.
Panjalamp Yh., 223.
Pål-Mass' gård i Älvros by, 78.
Paskalamp Yh., 223.
PåNOis' gård i Minne Yh., 220.
Petje (Pötje) gård i Älvros by, Påls, Påf gård i Härrd Sv., 57.
79.
gård i Remmen As, 77.
Petteråsen (Åsvallen) Yh., 233.
» i Nordanhå Lh., 121.
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Påle gård i Storsjö by, 200.
Pär-bäcks-åsen gård i Hede by,
i Aspsveden Yh., 215. 142.
i Östansjö Yh., 235. Pär-Ers' gård i Härrö Sv., 55.
Pålsgården, Pås- gård i Funäsi Kolsätt As, 75.
dalen T., 179.
i Ransjö Ls., 96,
Pålsnäs, 95.
i Nordanhå Lh.,
Pålsvallen, Påk, gård i Minnet
122.
Yh., 220.
i Orrmo Lh, 129.
» Hedeviken H.,151.
Pårte 1692 fäboställe Äs, 81.
På san (sanden) gård i Västan- Pär-Ers-backen gård i Långå
sjö Yh., 233.
H., 153.
På trån gård i Glöte Ls., 86. Päres gård i Överhogdals kyrkPå täkta gård i Älvros by, 78. by, 260.
På vallen gårdar i Ulvsjön Lh., Pär-Everts gård i Orrmo Lh.,
132.
129.
På äggen gård i Sunnanå Lh., Pär-Pass' gård i Linsälls by, 89.
131.
Pär-Halvaf gård i Minne Yh.,
På ända gård i Glöte Ls., 85.
220.
Pär-Hans' gård i Ljungdalen St.,
Pän gård i Remmen As, 77.
PällaS (Pär-Lars') gård i Västan- 195.
sjö Yh., 233.
Pär-Hinders gård i Äggen Sv.,
gård i Överhogdals
66.
kyrkby, 261.
Pär-Jäns' gård i Överbärg Sv.,
Pälle (i) skog gård i Älvros by, 68.
79.
Pär-Jänf gård i Kolsätt As, 75.
Pälle-PåS gård i Östansjö Yh., Pär-Lars', -La! gård i Flor Yh.,
234.
217.
Päll-Pärs' gård i Ytterbärg Sv.,
gård i Västansjö Yh.,
233.
65.
i Lillhärdals
Överhogdals
kyrkby, 117.
kyrkby, 261.
i Nordanhå Lh., Pär-Mass gård i Ytterbärg Sv.,
122.
65.
Pänningbaoken gård i Sunnanå Pär-MåSS gård i Östansjö Lh.,
Lh., 129.
133.
Pär-Anders', -Annof gård i Lill- Pär-Nils' gård i Västansjö Yh.,
härdals kyrkby, 114. 233.
gård i Ljungdalen Pär-Nils-backen gård i Sunnanå
195.
Lh., 129.
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Pär-01s', -OS gård i Linsälls by, Risbärget, Risbärgsvallen by i

89.
Ängersjö k., 245.
gård i Högen Lh., 112. Rismyr by i Älvros sn, 75.
» i Sunnanå Lh., Ris-stycket by i Vemdalens sn,
130.
169.
Pär-Påls' gård i Älvros by, 78. Rodevål, Roddovardovarda (RöPär-Ävers' gård i Orrmo Lh., 129. devåk), 13, 166.
Pörtet (övre ock nedre), 80.
Rogen sjö, 149.
Pötje gård i Älvros by, 79.
Reggies gårdar i Ytterbärg Sv.,
65.
»
i Älvros by, 79.
- Rejje gård i Glöte Ls., 85.
Rabbön, 17, 217, 267.
Rolfs, Ref gård i Byn Sv., 43.
gårdar i Flor Yh., 217, - gård i Duvbärg Sv., 46.
218.
» i Ytterbärg Sv., 65.
Ranlbärget gård i Funäsdalen
i Kölosen Ls., 97.
T., 179.
i Östansjö Lh., 133.
Ramundbärget gård i Funäsi Viken Yh., 230.
dalen T., 183.
i Sätern Oh., 260.
RandEedhall 1463 (Rånddalen), Rombolandet, 92.
157.
Rombovallen Ls., 92.
Randsjön, 158.
Ronda å, 157, 158.
Randsundet by i Hede sn, 157. Roshem gård i Funäsdalen T.,
Randsundssjön (Randsjön), 157. 181.
Ransjö by i Linsälls sn, 95.
Rundstensbärget, 14, 164.
_
» i Hede sn, 157.
Russgården, -gan gård i LillhärRasmusbacken Lh., 126.
dals kyrkby, 114.
Rassdalen V., 171.
By gård i Funäsdalen T., 182.
Remmen by i Älvros sn, 77.
Ryda gård i Sunnanå Lh., 130.
Remmet by i Svegs sn, 60.
Ryn gård i Rånddalen H., 158.
Rems gård i Hemmet Sv., 60. Ryvran å, 198.
Rensåsbärget, 103.
Råbärget gård i Sunnanå Oh., 261.
Rensåsen by i Lillhärdals sn, Råmyran torp i Ytterhogdals sn,
103, 120.
223.
Risan (Ny- ock Gammel-) går- Rånddalen, Råndalen, Bångdar i Vemdalens by, 169, 172. dalen by i Hede sn, 157.
Riebrunn by i Svegs sn, 62.
Råndån, 157, 158.
Risbitokheden, -hea gård i Flor Rändingtjärnarna, Rändingarna
Yh., 217.
H., 157, 158.
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Sjugan, Su.ggan gård i Viken
Rödewård, -våN 13, 166.
(Roggies)
gårdar
Yh., 231.
Röjje, Röddje
25, 43, 65, 231,
Sju.ggulslätte,
i Ytterbärg Sv., 65.

gård i Älvros by, 79. Jfr 265, 266.
Sjug(g)u(Dsjön Yh., 25, 231.
Reggies.
Römningsåsen, Rönningsåsen Sju.ggulåsen, 25, 231.
by ock gård i Hede sn, 159. Sju/res, Sjuls gård i Överhogdals
kyrkby, 261.
Rönningen gård i Högvålen T.,
gård i Älvros by, 79.
183.
sjuisens gård i Viken Yh., 230.
Röragsgärdet La., 92.
Själbärget II., 147.
Röragsjön, 18, 92.
Rössgan gård i Lillhärdals kyrk- Sjöars gård i Byn Sv., 43.
» i Bysiksjön Sv., 44.
by, 114.
Rösten, Rösta gård i Linsälls Sjögåkan gårdar i Linsälls by,
89.
by, 88.
Skansen i Sveg, 38.
Rovarbärget Lh., 128.
s, 75.
i Rismyr Ä.
Rövarsjöarna St., 198.
vid Hamre Lh., 119.
i Långå H., 154.
i Funäsdalen T., 183.
Sakris, Sakarias' gård i YtterSkansbärget II., 154.
bärg Sv., 64.
gård i Överbärg Sv., 69. Skogarvallen odling vid Hem» i Högen Lh., 112. met Sv., 61.
Salomons, Salmens, -möns gård Skogen, Skojen gård i Hemmet
Sv., 62.
i Byvallen Sv., 46.
gård i Älvros by, 79.
gård i Långå H., 153.
gårdar i Lillhärdals
i Funäsdalen T.,
kyrkby, 115.
183.
sameis torp i Linsälls by, 89. Skomakare gård i Rismyr As,
75.
Sandbaoktäkten Yh., 223.
Sandnäset gård i Sunnanå Lh., Skrembuings Tiern 1591, 166.
Skrebb, Skrubb gård i Viken
131.
Yh., 232.
Sandviken gård i Vemdalens by,
gård i Ängersjö by, 251.
172.
Skrebb-JO gård i Minnet Yh.,
Sangen sjö, 247.
220.
Sarfsjön by i Hede an, 159.
Saxvallen gård i Långå H., 154. Skretten gård i Mosätt Sv., 57.
Siksioda, Sikr, Siksos, Siksjön, Skrubbas gård i Lillhärdals kyrkby, 113.
43.
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Skräddare gård i Ransjö Le., 96. Spindeln gärd i Aspåsen Äö,

» i Sunnanå Lh., 130. 243.
» i Långå H., 154. Spångmyrholmen Lh., 123.
» i Västansjö Yh., Spänn-häkt lägenhet i Överbärg
Sv., 69.
233.
Skrätja torp i Mosätt Sv., 58. Staffaskälla Yh., 222.
Skröders gård i Härrö Sv., 55. Staffans, Staffs gård i Hede by,
142.
Skrömningstjärn, 166.
Skugg gård i Sunnanån Oh., 262. Stegelbackarna T.. 181.
Skåran gård i Ytterbärg Sv., Sten gårdar i Överbärg Sv., 69.
Stenan gård i Glissjöbärg Sv.,
65.
48.
Skärvagen sjö, 18, 196.
» i Vemdalens by, 172.
Skärvagsdalen gård i Ljungda- Stenbubärget, 39.
len St., 196.
Skömmörs (Skomakare) gård i Stengruvdalen H., 146.
Stenhammar(n) gård i VemdaRismyr As, 75.
lens by, 171.
Sköra (Skåran) gård i Ytterbärg
gård i OverhogSv., 65.
dal s kyrkby, 261.
Sliarosvellir, Sljarosvellir, 30,
Stensgån gård i Sunnanån Oh.,
33, 50, 99, 118, 137.
Sliftmynningsvallarna, 33, 118. 262.
Stensjön Yh., 220.
Slyån, 33, 51.
Slyåsen nybygge i Lillhärdals stensån by i Ytterhogdals sn,
220.
sn, 118.
Smaländen gård i Glöte Ls., 86. Stenåsen gård i Lillhärdals kyrkby, 117.
Smedjehögen gård i Långå H.,
nybygge i Ängersjö k.,
153.
243.
smejja gård i Härrö Sv., 57.
Storbacken gård vid Ljusnedals
Smess gård i Härrö Sv., 55.
» i Ytterbärg Sv., 64. bruk, 206.
» i Västan sj ö Yh., 233. Storbun, 56.
Snösvallen torp under Nordanhå Storfjäten (Fjätdalen) by i Lillhärdals sn, 109.
Lh., 101, 105, 121.
Sododalen ödehemman i Rånd- Storgumjans- I. Stor-Gunbjonsgrava Yh., 236.
dalen H., 158.
Storgården gård i Vemdalens
Solbärgsgruvan St., 197.
Solna gård i Ytterbärg Sv., 65. kyrkby, 171.
Storhärjåvallen utgård under
Solna (Solnån) Sv., 65, 259.
Nordanhå Lh., 121.
Sonfjället, 12.
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Stor-Knuss gård i Kolsätt Äs, Sveden, Swea gård i Viken Yh.,

74.

231.

Storsjö socken, Storsjön, 191.

-

by i Storsjö sn, 198.

Svedjan, Swea gård i Ytterbärg

Sv., 64.
- , Sweddn gård i billhärdals kyrkby, 115.
218. .
Svegs socken, 31 f.
Storön Sv., 36.
Swo4sjön (Svartsjön) by i ÄngerStranden gård i Funäsdalen T., sjö sn, 243.
179.
Svänn-Anders', Swänn- gårdar i
Stråa, 92.
Kolsätt As, 75.
Strådalen nybygge vid Lofsdalen
gård i Sunnanå
Ls., 92.
bh., 130.
Strömbacken by i Ytterhogdals
i Östansjö
sn, 229.
Yh., 235.
Strömänget V., 168.
Svänn-Ers' gård i Remmen Äs,
Stut gård i Överbärg Sv., 69.
77, 245.
Städja gård i Kölosen Ls., 97.
» i Älvros by, 78.
Störhussveden, Stöffwea i Yh., Svänn-Hans' gård i Långå, H.,
210.
253.
Sundsätt lägenheter vid Ytter- Swänn-Jäns' gård i Orrmo Lh.,
bärg Sv., 65.
129.
gun(d)sättsjön, 46.
Swänn-Mass' gård i Östansj ö Yh.,
Sunnanä by i Lillhärdals sn, 234.
106, 129.
Swänn-Ols', -Of gård iÄlvros by,
Sunnanån by i Överhogdals sn,
78.
259, 260.
gård i Östansjö bh.,
Surbrunnen vid Solna Sv., 65.
133.
» Hede by, 144.
» i Viken Yh., 230.
» Hån V., 167. Svänn-Pärs' gård i Äggen Sv.,
Svartsjön by i Ängersjö k., 243. 66.
gård i Än gersj ö by, 253. Swänn-Tis gård i Älvros by, 79.
Svarttjärn, 50.
Svänn-Östens' gård i Tossåsen
Svartåsvallen gård i Glöte Ls., St., 267.
85.
swäns gård i Överbärg Sv., 68.
Sveden, Swedo gård i Glöte Ls., » i Överhogdals kyrkby,
85.
260.
Sven gård i Vemdalens Svänsbaeka gård i Viken Yh.,
by, 173.
231.
Storsvebärget, 45.
Storån, Storåa gårdar i Flor Yh.,
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Svänsbacken komministersjord, Sö i lande, lanne gård i Äggen

Yh., 229.

Sv., 66.
gård i Byvallen Sv.,
kyrkby, 114.
46.
Syndre Jutbacken gård i Vem- Sönnate gårdar i Långå H., 153.
dalens by, 170.
Sörbygden Ls., 82.
Synja bättjen gård i Hede by, Sörbärget gård i Hån V., 166.
140.
Sör-Eggen 1702 gård i Sunnanå
Synja hagan gård i Vemdalens Lh., 131.
by, 171.
Sörgården, -gån gård i Hede
Synja sjön gård i Valmåsen T.,
by, 141.
190.
gård i Långå II., 154.
Synja åa (Sunnanå) by i Lilli Högvåleu T.,
härdal, 129.
183.
Synjer &nån gård i Lillhärdals
Tännäs kyrkby,
kyrkby, 117.
189.
Sämmingsbygget, 181.
Sär i gån gård i Ulvkälla Sv.,
Sänna gård i Östansjö Yh., 239. 63.
Särvsjön, Särsjön by i Hede Sär i högen gårdar i Sunnanå
sn, 159.
Lh., 130.
Säterbärget, 144, 146.
Sör-Kari-vålen, 170.
Utom by i Överhogdals sn, 259, Sörmo gård i Funäsdalen T., 178.
260.
Sär om sjön gårdar i FunäsSäxan å, 127.
dalen T., 178.
Söa moa gård i Vemdalens by, Sär om äggen gård i Hån V., 165.
172.
Sär på mon gård i Funäsdalen
Söderhögen V., 161.
T., 178.
Södra åsgården gård i Lillhär- Sörsätervallen ödeshernman i
dals kyrkby, 117.
Långå H., 152.
Stigan gård i Vemdalens by, 170. Sörvattnet, -vottna by i LinSö i gård i Byvallen Sv., 46.
sälls sn, 97.
Sö i backen gård i Vändsjö Äö, ~viken by i Hede sn, 151,
249.
152.
Sö i bärjan gård i Hån V., 166. Söråsen gårdar i Lillhärdals
Sö i gån, gård i Glissjöbärg
kyrkby, 116.
Sv., 48.
» i Mosätt Sv., 57.
Sö i höjen gård i Vemdalens by, Tandågärdet, 41.
171.
Tangen gård i Funäsdalen T., 181.
Swäns-mon gård i Lillhärdals
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Torilshögen St., 192.
Tannsjö by, 40,
Torilsnäset St., 192.
Tannsjön T., 176.
Torpet gård i Härrö Sv., 57.
gård
i
Hedeviken
H.,
Tavlan

i Tännäs by, 189.
i Ljungdalen St.,
196.
Torsvallen,
-voj,
118.
175.
by
i
Storsjö
sn, 200,
Tosså,sen
gård
i
Byvallen
Tjels (Kens)
267.
Sv., 45.
Tjettels (Kettils) gård i Östan- Traeavik (Trosavik), 33.
Triddje. (Tryggies) gård 1 Remsjö Lh., 133.
men Ås, 77.
gård
i
Viken
Yh.,
230.
gård i Gavelåsen V., 164.
Trebb
by
i
Ytterhogdals
Tjettilsbärje
gård i Sunnanå Lh.,
Trollbärget
Sn, 227.
130.
Tjyvöjja ö Sv., 44.
Tjälla (Källan) gärd i Ytterbärg Trollegrav, 237.
Trollkäringloken, 37.
Sv., 65.
Tjärnen, Tjanna gård i Älvros Trollkäringstenen, 63.
Tronds gård i Ljusnedals bruksf.,
by, 79.
206.
Tolgärdeshögen, 52, 57.
Teljn gård i Glissjöbärg Sv., 48. Trons gård i Kolsätt Äs, 74.
Tronstäkten Äö, 244.
Tols gård i Linsälls by, 89.
» i Lillhärdals kyrkby, Trosavik ödesböle i Hedeviken
H., 33, 152.
114.
Trumstedts gård i Flor Yh.,
- gårdar i Hede by, 141.
217.
Temmes, Tomas, se TömmöS.
Tryggies gård i Remmen Äs, 77.
Tomtan Ls., 89, 90.
gård i Långå H., 153. Tråden, Trått gård i Överbärg
Sv., 68.
ödegård i Tännäs by,
Tråa gård i Rismyr
186.
_is, 75.
Tomtbärget T., 186.
Trån gård i Älvros by,
Toppen gård i Ytterbärg Sv., 64.
79.
Toraldeluth, 20, 39, 95, 138.
Trådargån gård i Glöte
Tordalshögen, 52.
Ls., 86.
Toresass 1480, Tordsass 1498
Trea gård i Hede by,
ödesböle i Härrö Sv., 52.
142.
Torget gård i Lillhärdals kyrkTråda gårdar i Långå
by, 113.
H., 154.
Torilsbåten St., 192.
151.

Tendenes, Tennanes, Tennes,
Tinnes kapell (Tännäs), 163,
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REGISTER:

Tråden, Tron gård i Rånddalen Tömmös' gård i BysiksjönSv.,44.

H., 158.
Tron gård i Vemdalens

by, 169.

»
»

i Byvallen Sv., 44.
i Remmen As, 77.
Törbäeksdalen T., 146.

Tron gårdar i Tännäs

by, 189.
gård i Storsjö by, 200. Ulften, 247.
Trea gård i Östansjö Ulvkälla(n) by i Svegs sn, 63.
Yh., 235.
Ulvsjöarna, 101, 116, 132.
Trädet gård i Östansjö Yh., 235. Ulvsjön by i Lillhärdals sn, 132.
Tullgården, -värket gård i Funäs- Uppgården gård, i Ljungdalen,
dalen T., 183.
St., 195.
Tulin gård i Glissjöbärg Sv., 48. Upp-, se vidare Opp-.
Tullnärs gärd i Härrö Sv., 55, Ustbakken (Öst-) gård i Tännäs
61.
kyrkby, 189.
Tullvallen T., 190.
Ustgan gård i Funäsdalen T.,179.
Turas gård i Glissjöbärg Sv., 48. » i Ljungdalen St„
» i Överbärg Sv., 69.
195.
Tures gård i Viken Yh., 232. Usthöjen gård i Storsjö by, 200.
Turgån gård i Härrö Sv., 55. Ustjägre gård i Tännäs by, 189.
» i Viken Yh., 231. Ustmon gård i Storsjö by, 200.
» i Ängersjöby,247,
Tännäs by, 189.
251.
Ljungdalen St.,
Tur-Pärs' gård i Härrö Sv., 57.
195.
Tuvan gård i Olingskog Lh., 128. Ust på baoka gård i Mässlingen
Tuvorna bärg Lh., 128.
St., 198.
Tyekein sjö, 247.
Ust å hokma gård i Högen Lh.,
pydanes (Tännäs), 175.
112.
Täkten, Täkta gård i Ytterbärg list å höja by i Lh., 112.
Sv., 65.
Ust å moa gård i Storsjö by,
gård i Älvros by, 79.
200.
Täkta gård i Sätern Oh., Ust-, se vidare Öst-.
262.
Utgån, gård i Tossåsen St., 267.
Tällåsen Lh., 132.
Utgården (i Ransjö), 89.
Tänndalsvallen gård i FunäsUtegåkan gård i Hån
dalen T., 179.
V., 165.
Tännån, Täya, 176.
gård i Tännäs by, 189.
Tännäs socken, 174 f.
Uthus gård i Funäsdalen T.
by, 184.
179.
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Ut i gaka gård Olingdal Lh., Erttus gård i Funäsdalen T., 179.
Utvallen H., 139.
126.
» i Åsen Lh., 132.
Ut i gan gård i Vemdalens by,
Vadet, Vae gård i Fjätdalen Lh.,
172.
Ut i gåa gård i Äggen Sv., 66. 111.
Ut i gå, gård i Ransjö Ls., 89, Vakomansbakken, 58.
Vakavallen, -voj, 118.
96.
i Långå H., 153. Vallarne by i Sveg, 42.
i Ängersjö by,
Vallan by i Ljusnedals
bruksförsamling, 206.
. 251, 253.
Ut i hein (hållan) gård i Orrmo Vallen 1564 by .i Sveg, 42.
Lh., 129.
- gård i överbärg Sv., 68.
Ut i Jonas' gård i Remmet Sv.,
i Hån V., 166.
i Vemdalens by,
62.
Ut i mora gård i Duvbärg Sv.,
169.
46.
Vallentins gård i Hede by, 141.
Ut i morn gård i Ytterbärg Sv., Vallgården gård i Remmet Sv.,
65.
62.
Ut i nässn T., 176.
-gån gård i Överbärg
Ut i stuggu gårdar i GlissjöSv., 68.
bärg Sv., 48.
Vallins gård i Nilsvallen Sv., 58.
Ut i trån gård i Härrö Sv., 57. Vearma bärgshöjd T., 190.
Ut i täkten gård i Risbrunn Sv., Valmåsen by i Tännäs sn, 190.
62.
Vansen Yh., 235.
Ut i vann gärd i Årbärg Äö, Vema, Vemån, 161.
251.
Vemdalens socken, 161 f.
Ut i åsa (Valmåsen) by i Tän- Vemdalens by, 169.
näs, 190.
Vemenäs, 39, 95.
Utmon gård i Hede by, 141. Vemvallen, 67.
Ut mä bättja, bäotja, bäcken Wendi(l)sjö Yh., 232, 246.
gärd i Ulvkälla Veotaknippen, 14:.
Sv., 63.
vros by, 78.
Vid bron gård i Äl
gård i Vemdalens Vid kvarnen gård i Linsälls by,
by, 169.
89.
Ut mä Mäff gård i Rånddalen Vid Sjön 1702 gårdar i LinH., 158.
sälls by, 89.
Ut på högen, höja gård i Nor- Vid sända 1812 gård i Östansjö
Yh., 239.
danhå Lh., 120.
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Vid Östbacken gård i Fu.näs- Västbacken i Mässlingen St.,
dalen T., 178.
198.
Vikartäkten Yh., 214, 230.
Västbärget, 54.
Wijken 1563, Wygh 1407, Viken Västerbudd, -bödd gård i Sun(Hedeviken) by i Hede sn, 150. nanån Öb., 262.
Viken, Vitja by i Ytterhogdals Westergården 1490 i Rismyr As,
sn, 229.
75.
Villmansväg, 96.
Västermyren gård i Tännäs by,
Vimadal, Vim(eå)dalen, 161.
186.
Vita å H., 50.
Västertjärn Yh., 228.
Vitalmsnävet, 19.
Västervattnet T., 188.
Vekemaysbakken Sv., 58.
Västgan gård i Glöte Ls., 85.
Ve> gård i Vemdalens by, 169.
» i Storsjö by, 200.
Vålan gård i Hån V., 165.
Väst grind gård i Hedeviken H.,
Våln ödesböle Sv., 45, 65.
151.
Välla å Äö, 246.
Västgåka gård i Äggen Sv., 66.
Vämdalen, 161.
Västgån gård i Långå H., 154.
Vändsjö, Vänsjö by i Ängersjö
» i Rånddalen
k., 246.
158.
Västa bäotjen gård i Vemdalens
i Ljungdalen St.,
by, 171.
195.
Västa hegen gård i Remmet SV., Västgården gård i Hede by, 141.
62.
» i Hån V., 165.
Västan bäck gård i Hede by, Väst högen gård i Hedeviken H.,
140.
151.
gård i Vemdalens Väst i backa gård i Kvisthån
by, 171.
V., 168.
Västansjö by i Ytterhogdals sn, Väst i bakken gård i Ytterbärg
232.
Sv., 64.
Västanå komministersjord i Yti Lillhärterhogdal, 249.
dals kyrkVästa sjön gårdar i LångåH.,153.
by, 117.
- gård i Valmåsen T.,
i .Gåssjö
190.
Yh., 223.
Västate (Västansjö) by i Ytter- Väst i bösköm (buskarna) gård
hogdals su, 232.
i Olingdal Lh., 126.
Västbacken gård i Funäsdaleu Väst i gata gård i Olingdal Lh.,
T., 183.
126.
Sv. landon. XIX. 2.
20
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Väst i gan, gård i LofsdalenLs., Väst i Trons gård å Ljusnedals
bruk, 206.
94.
» i Vemdalens by, Väst i tråden gärd i Mässlingen
St., 198.
169.
Väst
i valln gård i Vändsjö Äö,
Väst i dan gård i Linsälls by,
249.
89.
i Hån V., 165. Väst i åsen gård i Ängersjö, 252.
Väst i gåm gård i Härrö Sv., Västmon gård i Hede by, 140.
» i Tännäs kyrk55, 62.
by, 186.
i Knätten Sv.,
Väst mä grinda gård i Ytterbärg
57.
i Rismyr Äs, Sv., 64.
Väst mä sjön gård i Glissjöbärg
75.
Sv., 48.
i Härjåsjön
Väst om hagen gård i Remmet
Lh., 112.
i Henvålen V., Sv., 62.
Väst om tjärn gård i Hedeviken
164.
H., 151.
i Flor Yh., 217.
i Långå H.,
i Husköln Yh.,
154.
226.
i Vändsjö Äö, Väst på bärget, 53.
Värst på högen gård i Lillhärdals
249.
i Ängersjö by, kyrkby, 116.
Västra Jutbaoken gård i Vem253.
Väst i höja, höjen gård i Lin- dalens by, 170.
Väst vid tjärn gård i Långå H.,
sälls by, 90.
gård i Ytterbärg Sv., 153.
Väst ä heden gård i Åsen Lh.,
64.
132.
Väst i myrn gård i Ransjö Ls.,
» i Östansjö
96.
Lh., 133.
Väst i ryn gård i Storsjö by,
Väst å höja, höjen gård i Storsjö
200.
by, 200.
Väst i rönningen Yh., 223.
gård i Lillhärdals
Väst i stuggun gård i Vemdakyrkby, 116.
lens by, 172.
Väst i svedden gård i Härjåsjön Väst å moa gård i Vemdalens
by, 172.
Lh., 112.
Väst i tron gård i Kvisthån V., Väst å remmet gård i Älvros
by, 78.
168.
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Väst å voja (vallen) gård i Hån Äggarforsen, 66.
V., 166.
Äggargårdarna i Sunnanå Lh.,
Väst å ända, Väständen gård i 109.
Hede by, 140.
Äggen by i Svegs sn, 38, 66.
Äkren gård i Storsjö by, 200.
Älgsbärget (Överbärg), 67.
Älvbron, 78.
Ytterbärg by i Svegs sn, 63. Älverums gäll, 107.
Ytterbta'e gård i Hede by, 143. Älvros socken, 33, 71 f.
Ytterhogdals socken, 207 f.
- by i Älvros sn, 77.
Ytterhån by i Vemdalens sn, 164. Älvögat, 118.
Ämriks gård i OlingskogLh.,127.
x i Linsälls by, 90.
Änden gård i Glöte Ls., 85.
Afinnarna (Huskölen) by i Ytter- Ängersjö kapellag, 241 f.
hogdals sn, 224.
by i Ängersjö k., 251.
Åkern gård i Storsjö by, 200. Ängersjö (Flor) gårdar i Flor
kers gård i Byn Sv., 43.
Yh., 217.
Åkersbärg gård i Nordanå Lh., Ängersjön (Stora ock Lilla), 243.
101, 120.
Ängraån, 241.
källa by i Svegs sn 32, 63. Änjbrös gård i Funäsdalen T.,
Ånäset vid Orrmosjön Lh., 106. 178.
rbärg, -bärje by i Ängersjö k., Ärlandskällan, 81.
250.
Ärlandsån, 81.
Ärmo 1564 (Orrmo) Lh., 129. Äsbjörnstråda Lh., 122.
Åsan gårdar (by) i Västansjö Äsbjöff gård i Aspsveden Yh., 216.
Yh., 233.
Åsen by i Lillhärdals sn, 132.
gård i Hede by, 140.
Öjingen, Öjungen sjö, 252..
1724 gård i Vemdalens by, Önegård 1589 i Hede, 145.
171.
Önet ödesböle i Rånddalen H.,
gård i Funäsdalen T., 178.
157.
» i Ängersjö by, 252.
»
i Storsjö by, 198.
Asnäset, 127, 132.
Önims (Anunds) gård i Överbärg
Åsvallen by i Ytterhogdals sn, Sv., 68.
233.
Örnåsen by i Ängersjö. k., 254.
svasslan bäck Lh., 130.
Ösjön förut by i Ängersjö k., 243.
Äviken, Åvig 1628 gård vid Stor- Östa mon gård i Överhogdals
sjö, 194.
kyrkby, 261.
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östansjö, Östa Sön by i Lillhär- Öst i gan gård i Hedeviken H.,
151.
dals sn, 133.
» i Vemdalens by,
Östa te by i Ytterhog169.
dals sn, 233.
Östanå gård i Östansjö Yh., 234. Öst i gån gård i Gåssj ö Yh., 223.
i Härjåsjön Lh.,
Östa åa gård i Vändsjö Äö, 249,
112.
250.
i Långå H., 153.
Östbacken gård i Hede by, 142,
gårdar i Vändsjö Äö,
143, 267.
249, 250.
» i Hån V., 165.
gård i Överhogdals
gårdar i Funäsdalen
kyrkby, 261.
T., 178.
(heden) gärd i Mosätt
Öst
i
heen
gård i Tännäs kyrkSv.,
57.
by, 189.
Östbärget gård i Långå H., 153. Öst i hemom gård i Hån V., 165.
» i Hån V., 165. Öst i höja gård i Glissjöbärg Sv.,
Öster-budd, -bädd gård i Sun- 48.
Öst i ja?re gård i Vemdalens by,
nanån Oh., 262.
Östermyren gård i Tännäs by, 169.
Öst i Pärs gård i Ulvsjön Lh.,
186.
132.
Östes gård i Remmen Äs, 77.
Östgården, -gån gård i Glissjö- Öst i stuggu gård i Hede by, 144.
Öst i trådn gård i Olingdal Lh.,
bärg Sv., 48.
126.
gård i Rånddalen H.,
by (Remmet), 60.
158.
i Funäsdalen Öst i åsen gård i Hedeviken
H., 151.
T., 179.
i Tännäs kyrk- Östjälf (-gärds) gårdar i Vemdalens by, 169.
by, 189.
Östgärdet gård i Tännäs by, Östmon gård i Hede by, 143.
i Hån V., 165.
189.
i Tännäs kyrkby,
Öst i baoka gård i Hån V., 165.
189.
Öst i bärjan gårdar i Linsälls
Öst må bättjen, 61.
by, 89.
Öst i bärje gård i Långå H., Öst må bäutja gård i Lofsdalen
Ls., 94.
153.
» i Hån V.,165. Öst må Söan, 101.
Öst i föksö gård i Vändsjö Äö, Öst på backen gård i Mässlingen St., 198.
250.
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REGISTER:

Östansjö—Övre Nättan.

Öst på näset gård i Lofsdalen
Ls., 94.
Östra gården gård i Ljungdalen
St., 195.
Östra Jutbacken gård i Vemdalens by, 170.
Öst å backen gård i Hedeviken
H:, 151.
Öst å höja gård i Äggen Sv., 66.
Öst å vollja (Byvallen) by i
Svegs sn, 44.
gård i Hedeviken
H., 151.
Överbärg by i Svegs sn, 60, 62,

67.
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Överhogdals socken, 255 f.
Överhus gård i Funäsdalen T.,
182.
Överhån by i Vemdalenei sn, 168.
Över Sahnons gård i Funäsdalen T., 183.
Överåsen gård i Vemdalens by,
171.
CEvre dalen, 32, 137.
Övre hållan gård i Lillhärdals
kyrkby, 117.
Övre Medskogen gård i Tännäs
kyrkby, 189.
Övre Nättan gård i Tännäs
kyrkby, 186.

Register över märkligare personnamn.
Anbiorner prester (i Heireiadal), Enfast Härjulvsättling, 101.
Enör i Llärrö, 52.
35, 53.
Andersson, Samuel bonde på går- Eriksson, Olof härredagsman

från Sveg, 45.
kyrkvärd, brobyggmästare i Hede, 145.
67, 90.
Anund präst i Sveg 35, 52, 59. Esbjörnskarlarna, 122.
Byar från Arnafloo (1273), 32.
Asbiorn i Överhogdal, 35.
Asp officer död i Långå, 155.
Gammel-Busken bonde i Funäslen, 179.
Björk officer död i Långå, 155.
bonde i Tän-Nätt-Sven
Björn Härjulvsättling, 101.
näs,
186.
Björnsson, Pär bonde i Långå,
-Remsen bonde i Rem154.
met, 60, 61.
Busehovius, Daniel kaplan i ÄlvGranne (Jon Granne), 142, 146.
dalen, 40.
Busken bonde i Fitnäsdalen, 179. Gudbrander Anbiornerson presBång, Joen bonde i Östansjö Yh., ter i Heireiadal (1372), 258.
Gudmund bonde (1273), 32.
217, 238.
Gunhild, Gunnil snille (snålle)
i Tännäs, 185, 192.
David officer, 38.
Didrik (Dietericus) präst i Sveg,
Haeon Lafranson lagman, 91.
75.
Drake, Henrik kyrkoh. i Hede, Hakon Valr Härjulvsättling, 33,
101, 118.
163.
Hamre-gubben, 130.
Dus-Kari, 133.
Hane-Hans på Hanabo, 131.
Eiriker Lauorerson (1273), 32. Hans Olsson Åsen, 187.
Hans Syl bonde på Äggen, 38.
Enar 1 Hede, 145.
den Utmon i Hede, 141.

Annfiogubben, Annfioman, 41,
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Havtor Härjulvsättling 33, 138. Munek, Hendrik befallningsman

—

i Hede, 146.

(fogde) 1590, 126.

Helga Härjulvs maka, 33.
Nils Tolsson i Mosätt, 58.
Hucker Härjulvsättling, 101Nordingh, Joh. kyrkoh. i Hede,

103, 118.

143, 191.

Hund, Otto bonde i Rismyr, 75.
Nötbjörn Härjulvsättling, 102,
Hvithatt norska adelsmän i Lofs-

dalen, 92.

130.

Härjulv (Ilerjålfr HornbriiStr, Ola från Andersgården i SunHärulv), 28, 33, 99, 100, 121. nanå, 44, 131.
Härr Anu.nd (Önund) präst i Olof Knutsson bonde i Funäs-

Sveg, 35, 52, 59.

dalen, 182.

Olof Matsson bonde i Härrö, 56.
Ingeborg (Härjulvs följeslagers- Olof Staksengh i Oh. 1372, 35,

ka), 100.

258.

Pall (På!) i Löy (?), 32.
Jettul Härjulvsättling, 102.
Jon Granne bonde i Hede (1611), Pederssen, Mogens präst i Sveg,

142, 146.

95.

Jon kirkioherra i Sveg (1426), Per Mittåfiäll 1. Pär i Mellanfjälls, 202.
35, 91.
Jäng (Jens Lauritson) norsk
Ravn Härjulvsättling, 33, 95.
fogde, 150.
Remsen (Gammel-Remsen), 60,
Karl XI, 56, 115, 132, 163, 170,

171.

61.
Rik-Jonas lapp, 197.
Ruuth, Joh. Christoph. kyrkoh.

Knös bonde i Byvallen, 44.
i Hede, 143.
Kojan, Esten norrman, 179.
Rågge i Gjele bonde i Härrö,
Korskäll-Sven i Glissjöbärg, 49.

57.

Lafransson, Hacon lagman, 91.
Lapphög-Ola i Sunnanå, 130.
Lars Larsson malmletare, 182.
Lauritson, Jens fogde, 150.
Lill-Gumjan på Hammarby, 236.
Lill-Remsen i &linnet, 61.
Lioter Härjulvsättling, »som först

Simon i By bonde i Sveg 1273,

32.
Sjuggid. i Byn, 43.
Sjöman (Jon Jonsson) bonde i
Linsäll, 44, 89.
Skörö-Jo bonde i Ytterbärg, 65.
Stor-Anna i Tännäs, 188.
lät bygga kyrka i Härjedalen»,
-Erich i Storsjö, 199.
33, 35.
-Gumjan i Ytterhogdal, 236.
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Tordr i Trosavik, 33, 35, 137.
Stor-Jon lapp, 197.
Tor Ilie (Toni), 184, 102.
-Remsen, 60, 61.
-smeden (Anders AndersUlv Härjulvsättling, 101, 102.
son), 130.
Wagelin, Carolus kyrkoh. i Hede,
Svart-Svän, 38.
144, 145.
Sverre kung, 104, 199, 267.
Sänn(a)-Smeden i Östansjö, 49, Vagenius, Paul brukspredikant
vid Ljusnedal, 179.
240.
Vallin, Nils allmogemålare, 58.
Bör-Kan, 170.
Tolsson, Nils i Mosätt, 58.
Toralde Härjulvsättling, 95.
Tordal i Härrö, 52.
Thordr Enfastason bonde

Lapsadall 1426, 90, 91.

Åsen, Hans Olsson Rörosgruvans

upptäckare, 187.
önund (Härr Anund), 35, 52, 59.
Östvall, Sven allmogemålare, 62.
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Nils Takstens gravhäll.
(Ur Hildebrand, Sveriges Medeltid, III: 444.)

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIX,6

BEN GOTTLANDSKA TAKSTEINAR-SÄGNEN
(EN SVENSK MYTBILDNING I NYARE TID)

AV

L. FR. LÄFFLER

FÖREDRAG HÅLLET VID DET SJÄTTE NORDISKA FILOLOGMÖTET
I UPPSALA DEN 15 AUGUSTI 1902 1

STOCKHOLM
EITKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1903

Q

uidnam sibi saxa cavata,
quid pulchra volunt monumenta,
nisi quod res creditur illis
non mortua sed data somno?
Så sjunger Aurelius Prudentius Clemens i sin sköna, ryktbara
grifthymn.
Vi skola i det följande göra till föremål för vår granskning ett för sin tid ansenligt gottländskt gravminnesmärke,
en stenhäll av »ljusspräcklig marmor» 2 med dess inmäjslade
inskrift, rörande vilken man har stor anledning att upprepa
Prudentii nyss anförda fråga, här nedan återgiven i den form
en ung svensk diktare givit den:
Säg, hvadan den mäjslade kammar,
hvad mening vid marmorn du fåster?2
Vi skola under vår 'granskning finna, att det vid denna
gravvård under århundraden ock ända intill dessa dagar varit
fäst en helt ocl, hållet falsk mening, en för den mans minne,
som anförtrotts åt denna »mäjslade kammar», i hög grad kränkande
folktro, samt att det om honom blivit bland annat sagt ock trott,
ehuru i annan mening, än Pnidentius inlade i den först anförda
latinska värsens slutord, att han icke var död.
Den gravhäll, vi åsyfta, är en ålderdomlig, trapezoidalformad
sten, liggande i koret av Lärbro kyrka på norra Gottland, vilken
sten längs sin övre ytas fyra kanter har en inramad latinsk
värsifierael inskrift i majuskler. Inskriften är avfattad i fyra
värsrader, av vilka tre äro hexametrar ock den fjärde, sista, en
pentameter, rimmande liksom två av hexametrarna. Den lyder
sålunda (med normaliserat skrivsätt):
Mille ducenteno bis bino septuageno
in Martis Nonis obiit Taxten Nicolaus.
Qui legis hic, ora! Vit x cito prxterit hora.
Crimina deplora! Mors venit absque mora.
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Det har uttolkats på svenska så: »Nils Taksten avled den 7
mars år 1274. Den som läser här, bed! Hastigt förflyta livets
timmar. Begråt brotten! Döden kommer utan dröjsmål».
Denna översättning har jag med avsikt icke gjort själv,
utan jag har tagit den från det arbete, där inskriften — med
en avbildning av stenen — senast meddelats, nämligen i HANS
HILDEBRANDS »Sveriges Medeltid», tredje delens tredje häfte, utkommet år 1900 (s. 443). Som man finner, är översättningen av
orden »crimina deplora», vilkas rätta förstånd, såsom vi i det
följande skola finna, är av största vikt för hela inskriftens begripande, här helt allmänt hållen. Det heter helt neutralt: »begråt brotten»; men vems brott det är fråga om, angives icke i
denna översättning.
Annorlunda är förhållandet med den översättning, som meddelas i prof. GUSTAF LINDSTRÖMS »Anteckningar om Gotlands
medeltid», andra delen, utkommen 1895 (s. 94). De ifrågavarande
orden översättas där med: »beklaga (hans) brott», ock till
denna översättning fogas den märkliga upplysningen: »Sägnen
berättar om denne bondes onda gerningar».
Litet närmare besked lemnas i arbetet »Gotländska Kyrkor
i Ord och Bild», som sedan 1897 är under utgivning i Visby
av tidningen »Gottlänningens» redaktion med kand. 0. WENNERSTEN som författare av täxten. Det heter där (s. 18), att om den
under ifrågavarande gravsten begravde Nikolaus Taksten »gamla
Gotlandssägner veta att berätta, huru han förgick sig mot Herrans
tjänare i templet och, därför ihjälslagen, ej efter döden fick någon
ro, förrän den från fastlandet hemtade seidkarlen Kettil Runske
bundit honom».•
Där ha vi i största korthet antydda den gottländska sägnen
ock myten om Taksteinar eller Taksteiner — ty så har
Nikolaus Taksten omdöpts i sägnerna ock myten 4 — ock vi
finna denna myt levande ännu 1897, d. v. s. så gott som
ännu i dag.
Vi skola nu taga litet närmare reda på innehållet av denna
Taksteinar-sägen.
Den förekommer till sin mytiska del utförligt nog återgiven i en handskriftlig uppteckning, daterad den 15 juli 1704,
således för 200 år sedan, ock undertecknad J. Molijnus 5. Denna
handskrift, som saknar början, förvarades på »gården Taxtens» i
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Lärbro socken ännu år 1800, då den av en överkommissarie
Ek förevisades för konduktör C. G. G. HILFELING, SOM på uppdrag av den bekante fornforskaren PEHR THAM till Dagsnäs under flera år besökte Gottland ock granskade dess fornminnen, varav frukten blev ett antal handskrivna band Resejournaler, nu bevarade i Kungl. Biblioteket i Stockholm. I
en av dessa Resejournaler finnes nämnda handskrift »ord från
ord» återgiven. HILFELING kallar den »ett nog Paradoxt Fragment rörande den gamle Taxtein, hvilken enligt tradition i lifstiden varit en öfvermodig, grym man, och efter döden genom
Spökeri oroat de lefvande, men att [så!] en Trollkarl sluteligen
så jordfästat honom, att han sedan legat stilla».
Denna handskrivna berättelse finnes även senare tryckt 1
något moderniserad form bland en samling Sägner om Kettil
Runske, SOM av GUNNAR OLOF HYLTEN-CAVALLIUS meddelas i
Läsning för folket, 8:de årgången, 1842, med det fantastiska
tillägget, som ej finnes hos HILFELING ock som antagligen härrör
från den gottländing, som meddelat avskriften till HYLTEN-CAVALmus, att den är avskriven »efter en urkund, som enligt sägen varit
runskrift». Berättelsen med sin fragmentariska början lyder enligt HILFELINGS avskrift (s. 82-84) sålunda:
»Wandrande igenom hafvet hit til Gottland uti ett Glas och
hade inte så stor fara som allenast då han råkade en stor
grufvelig Fisk uti hvilken han 3 dagar låg men änteligen utråkade och kom väl öfver. När han nu kom hit blef han förder
ner i änget till Tackstener men han kunde intet få igän honom
för änn han fan på ett råd han tog en Wit märr och satte sig
bakfram ok söp ur ändan 6 på märren med en Silfversked ok
när Takstener detta såg kunde han intet längre bärga [så!]
utan log och sade galet hafver jag sedt ok galet har jag hört
men aldrig galnare Carl än du est ok vid detsamma kastade
denna Trollkarlen runstaften 7 för Takstener sägandes spark den
ifrån dig han gjorde så Benet fastnade sade åter trollkarlen
tramp bort honom med det andra Benet han gorde så men det
fastnade och sade åter Trolkarlen tag löst med handen så slipper
du Takstener tog med den ena handen ok han fastnade okså
då sade till honom tag med den andra handen så slipper du
vist Takstener gorde så men den fastnade såsom förr Trollkarlen sade Bit med tenderna men han fastnade med munnen
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Och när nu Takstener låg såsom ett pinuesvin 9 ihopknyter
kunde hvarken röra hand eller Fot mante Trollkarlen honom
till kyrkan hvarest han blef invältad genom Norra dören på
Lärderbro kyrka i en graf och dörren blef igenmurad som ännu
synes och Trållkarlen kastade på honom bly och sade ligg tul det
rottnar Takstener sade må •göra det lefver jag väl ut Så tog
han en Björnnahud och kastade på honom ock sade ligg här
ett år för hvart hår (:år:) Takstener svarade så länge lefver
jag väl det tar väl,en gång ände så tog Trolkarlen och kastade
Lind-kål på honom och sade ligg ffi det rottnar då svarade
Takstener det sker aldrig; och dermed blef Takstener rolig
och sedan hade ingen oro af honom eljest för en god tid skall
vara händt att när en Dödgräfvare skulle grafva åt ett lik
en graf ok han kom för när Takstens graf [gaf] Takstener tul
et rop och sade Intet närmare detta korteligen om den gamle
Takstener.»
I »Läsning för folket» tillägges det efter anförandet av denna
sägen: »Man igenkänner lätteligen i denna berättelse om Trollkarlen och den gamle Taksteiner en något förändrad uppfattning av fornsagan om K ettil Runskes strid med Gilbert».
Denna saga har omedelbart förut meddelats i tidskriften efter
berättelser från Östbo härad i Småland, från Visingsö ock från
Skåne. Den anföres redan av OLAus MAGNI i hans Historia de
gentibus septentrionalibus, som däråt egnar ett särskilt kapitel,
med överskrift »De mago ligato»9. Sägnen omförmäles även av
RUBB= i hans Atlanticag, av LEN/EIIS i Delsboa illustrata, av
SJÖBORG i hans »Samlingar» m. fl. Sägnen torde hänföra sig till
hedendomens strider med kristendomen", den senare representerad av någon, för övrigt obekant, utländsk missionär.
Denna berättelse är i sin gottländska form säkerligen uppsatt efter på den tiden gängse gottländska folksägner. Sin fragmentariska form har den nog avsiktligt fått av upptecknaren,
för att den därigenom skulle förefalla mera intressant ock ålderdomlig.
Som man finner, innehåller denna uppteckning intet om
vem den däri s. k. Takstener varit i livet ock varför han blivit
en gengångare. Detta har förmodligen upptecknaren ansett
vara allmänt känt ock därför utelemnat det. Emellertid ha vi
nyss hört, att HILFELING i inledningen till sitt meddelande om
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Taksteinsägnen omtalat, det »den gamle Taxtein», såsom han
där kallar honom, »i lifstiden varit en öfvermodig, grym man»
ock därför efter döden blivit ett spöke. I ett tillägg efter Molij nus' berättelser säger HILFELING utförligare härom: »Att denne Taxtein i lifvet varit en orolig, Högmodig och grym man, berättas allmänt. Han mördade sin Prest
inför Altaret, men blef af allmogen förföljd och ihjälslagen i
Lädbro presthus.» »Jag har legat», tillägger HILFELING, »i samma
antiqva rum, där han säges blifvit mördad». Sist har HILFELING
här det märkliga yttrandet: »Hans grafsten utmärker förblomnieradt dess hastigt timade Död». Vi återkomma snart till detta
sista uttalande.
I utförligare framställning meddelas sägnerna om Takstejnar senast år 1868 i »Gotlands läns nyaste tidning», där den
gottländske skriftställaren A. T. SNÖBOHM (signaturen Alf) i en
samling »Gutniska Sagor och Sägner» berättar dem. Han anför först sägnen om prästens ijälslående av »den gamle Takstejnar» ock denna senares dödande av allmogen, vilket här säges
ha skett även i kyrkan. Därefter berättas åtskilliga spökhistorier, som tilldragit sig efter Takstejnars död i hans förra
hem, ock i dessa historier är Takstejnar förvandlad till spöke.
Så anföres, hurusom han genom en pigas rådighet att slå hett
vatten över hans ben blivit för alltid förjagad från sitt hem ock
därefter bosatt sig uti en äng, vari fanns ett kärr. Här fortsatte
han sitt spökeri. För att slippa detta skickade man, berättar
folksägnen, till Sverge efter den vittberyktade trollkarlen Kettil
Runske, som med sin mäktiga runkavle kunde binda troll. Han
skulle nu binda Takstejnar. Därpå anföres sägnen därom ur
samma handskrift", som HILFELING avskrivit, ock till denna berättelse lägges åtskilligt ur muntlig folktradition. Här må av
detta blott anföras det, att Takstejnar yttrat, att alla havande
kvinnor, som ginge över hans grav, skulle få missfall. »För
den skull, heter det, skall kyrkodörren, vid hvilken hans graf
var belägen, blifvit tillmurad, på det ingen hafvande qvinna
skulle gå öfver Takstejnars graf. Vestra dörren är igenmurad
sedan lång tid tillbaka.»
Emellertid anför SNÖBOHM sägnen om den ijälslagne prästen
från tre andra kyrkor (Grötlingbo, Anga ock Guldrupe) på Gottland, ock han anför skäl, som tala för att den ursprungligen
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tillhört någon av dessa (Grötlingbo eller Guldrupe); den skulle
då först sedan blivit överförd till de andra.
Vad kan då ha föranlett, att denna sägen blivit lokaliserad
även till Lärbro? Om vi sammanställa prof. LINDSTRÖMS förut
anförda översättning av stenens ord »Crimina deplora» med
»begråt (hans) brott» ock därtill lagda upplysning: »Sägnen berättar om denne bondes onda gerningar» med konduktör HILFELINGS nyss anförda skriftliga anmärkning: »Hans grafsten utmärker förblommeradt dess hastigt timade Död», vilka senare
ord tydligen syfta på gravinskriftens uttryck »vita cito prEeterit
hora» ock »mors venit absque mora», så kunna vi lätt förstå
denna den historiska sägnens lokalisering till Lärbro. Man har
tolkat inskriften så, att under stenen en man låg. begraven, som
begått ett brott ock som fått en hastig död". Då låg det ju
rätt nära till hands att tänka på sägnen om den bonde eller —
mera modernt uttryckt — godsägare, som mördade en präst ock
därför själv blev ijälslagen.
Mot denna lokalisering av sägnen kunna emellertid kraftiga skäl anföras.
Först ock främst måste det framhållas, att det är i högsta
grad osannolikt, att den man, som begått ett brott av nämnda:
slag ock därför blivit av sina församlingsbor ijälslagen, skulle
fått sin begravningsplats i kyrkans kor ock en prydlig gravvård över sig där 14.
Någon torde möjligen erinra om drotsen Bo Jonsson, som
mördade en av sina fiender inför högaltaret i gråbrödernas
kyrka i Stockholm, men dock fick sin grav med gravhäll ock
inskrift i Vadstena klosters kyrka. Men för det första var det
ej kyrkans präst han mördade; för det andra blev hans brott
ostraffat både av landets lag ock av Lynch-lagen; ock för det
tredje blev han dock ej begraven i den kyrka, där mordet skett.
Vidare måste vi säga, att sägnens lokalisering till Lärbro
kyrka ock Nils Takstens grav säkerligen beror på en missuppfattning av gravinskriftens betydelse. Det är nämligen uppenbart för envar, som i våra dagar med nykter kritik
prövar dess innebörd, att det icke kan vara tal om att med
orden »crimina deplora» avsetts att angiva, att en missdådare
blivit begraven under hällen med denna inskrift. Dessa ord,
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liksom det övriga innehållet av inskriftens två sista värsrader
— distikonet — som äro ställda till inskriftens läsare, »qui
legis hic», avse att uppmana honom att bedja: »ora!» — att besinna livets korthet: »vita cito praterit hora» — att i tid, innan
döden drabbar honom, avbedja sina synder: »crimiva deplora!
mors venit absque mora». Det bör alltså översättas: »Du, som
läser här, . . . . begråt dina synder!» Att ordet crimen i
det medeltida katolska kyrkospråket användes i samma mening
som peecatum, »synd», kan man finna t. ex. av Lundabiskopen
Andreas Sunesons hexametriska dikt Hexaömeron. I index till
professor GERTZ' upplaga därav heter det: »crimen, spe = scelus,
culpa, peccatum». Det mänskliga livets korthet är en bekant
kyrklig tanke. Därmed avses ju i regeln icke ett liv kortare
än det vanliga människolivet. De anförda orden behöva därför
ej alls syfta på någon i förtid död person. Men å andra sidan
är det ej omöjligt, att dessa ord blivit valda, emedan den under
hällen begravne mannen dött en hastig, för tidig död. Så mycket
av sägnen kan vara sant.
Den uppfattning av inskriftens två sista rader, som jag nu
framlagt, får en avgörande bekräftelse genom en jämförelse
mellan dessa två sista rader ock inskriftens två första värsrader
med hänsyn till värsernas beskaffenhet, deras metriska byggnad
ock poetiska värde. De två första värsraderna (vilka för övrigt
äro avfattade på dåligt latin):
Mille ducenteno bis bino septuageno
In Martis Nonis obiit Taxten Nicolaus
äro ju i metriskt hänseende tarvliga därutinnan att, oaktat den
första värsraden är rimmad på för leoninska värser övligt sätt,
den andra är orimmad. Detta är så mycket mer påfallande,
som de två följande värserna, eller distikonet
Qui legis hic, ora! Vita cito praterit hora.
Crimina deplora! Mors venit absque mora.
äro rimmade med det slags fyrdubbla välljudande medeltidsrim",
som hos någon av medeltidens metriska författare förvärvat
åt värsslaget, bestående av ett sålunda samrimmande distikon
eller hexameterpar", namnet »versus concatenati» eller »sammankedjade värser»".
På tal om värsernas metrik må det framhållas, att Martia
i andra värsraden icke beror på meterfel för Martha", utan är
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fullt riktigt enligt medeltidens poetiska språkbruk. I stället för
den vanliga formen Martins för månaden »mars» användes nämligen i den medeltida poesien även formen Mars, gen. Martis,
eller gudens namn, alldeles som man i stället för Januarius ock
Februarius använde de kortare formerna Janus ock Februus19,
således i alla tre fallen de gudars namn, av vilka månadsnamnen ansågos vara bildade. Även Janus ock Pebruus förekomma i arbeten av svenska medeltidsförfattare n. Jag nyttjar
tillfället att påpeka ett hittils vanställt ock missförstått ställe,
där Janus förekommer i meningen av Januarius. I det i klingande medeltida rimmade hexametrar av omväxlande slag 21
avfattade epitafiet över konung Magnus Ladulås, vilket finnes
upptecknat på inre pärmen till en handskrift i Kongl. Biblioteket
i Stockholm, innehållande Stockholms minoriters (gråbröders)
diarium 22, vilket epitafium antagligen har varit inhugget i den
gravvård, som i Riddarholmskyrkan funnits över Magnus Ladalås" före den nuvarande — denna är uppsatt av konung Johan
den tredje ock försedd med ett epitafium i klassiska, således
orimmade distika — förekommer följande vårs:
Jani ter quina migravit luce calendas,
d. v. s. • »han bortgick den fämtonde dagen före den första januari», d. v. s. efter romersk kalenderberäkning den 18 december. Calendas Jani är detsamma som Cal. Januarii eller på
klassisk latin Kalendas Januarias. I 300 år, alltfrån MESSENIUS
i hans »Tumba» till ock med KLEMMING i våra dagar i hans
arbete »Latinska sånger från Sveriges medeltid», har emellertid
här i stället för det i handskriften värkligen stående Jani av
alla avskrivare ock utgivare felaktigt lästs Jam, varigenom metern förstöres ock värsen blir alldeles meningslös med Calendas
utan angiven månad!"
Men jag återkommer till formen Mars för månaden. Denna
form är av särskilt intresse för svenskan, emedan vår svenska
namnform Mars kanske bör förklaras därur, ej ur. martius;
jämförelsen med lågtyska Märte, holländska Maarte, medelhögtyska Mer», varav nyhögtyska Märs, synes visa detta.
Vi återgå efter denna utflykt till jämförelsen mellan de
båda strofhälfterna i vår gravskrift.
I poetiskt hänseende äro ju de två första värserna helt tarvliga. De innehålla blott en enkel dödsnotis utan spår till poe-
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tiska vändningar, medan de två sista däremot ha en viss poetisk schwung.
Begrundar man närmare dessa omständigheter, frestas man
starkt till det antagandet, att de båda delarna av den fyrradiga
gravinskriften, de två första värsraderna ock de två sista, ha
ett helt olika ursprung. De två första raderna förmodar jag
härröra från en vid latinsk diktning mindre van gottländsk författare, de två senare torde härflyta från en övad latinsk diktare — eller rimmare, om man så vill. Denne senare har antagligen icke varit någon gottländing, utan distikonet har kommit till Gottland från något annat land, i det att det varit ett
den katolska kyrkans »commune bonum» 25, som blivit använt
här i Nils Takstens gravinskrift för att förgylla upp dess tarvliga början. Det har sålunda från början icke haft något med
denna man att göra.
Av intresse skulle vara att kunna uppvisa det ifrågavarande
distikonet annanstädes ifrån. Detta har emellertid icke lyckats
mig. Dock har jag återfunnit den sista satsen »Mors venit
absque mora» — åtföljd av en så lydande andra värshalva: »Tu
nocte dieque labora!», som visar den föregående satsens allmänna karakter — i de s, k. Proverbia Wiponis, en samling
rimmade latinska ordspråk från 1100-talet 26.
Till stöd för min mening om gravinskriftens tillkomst genom
sammanfogande av två olikartade beståndsdelar kan jag åberopa
ett intressant motstycke frän en annan medeltida gravvård.
På en gravsten i Fornåsa kyrka i Östergötland, varav enligt
benäget meddelande från kyrkoherde G. EDMARK två fragment
med inskriftdelar i majuskler finnas kvar i kyrkans vapenhus,
har, enligt BROOOMAN 27 , följande inskrift funnits:
Junge polo, Christe! quos constringit lapis iste!
Hic Nicolaus enim sua cum Margareta quie,scunt.
Översättning: »Förena i himlen, o Kristus! dem, vilka denna
gravsten sammanbinder! Ty här vila Nils ock hans Margareta».
Det är icke svårt att inse, huru denna gravinskrift tillkommit. Först har dess kompositör, att jag så må säga, tagit
en inom kyrkan bekant, så till innehåll som form förträfflig
inskriftsformel för gravar, som gömma man ock hustru tillsamman, ett commune bonum för gravvärsfabrikanter, ock sedan
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har han därtill fogat av egen fatabur den till innehållet tarvliga,
till den metriska formen ytterst underhaltiga slutvärsen (obs.
meterfelen: sug. Märgaretä), som är orimmad, oaktat den föregående värsen är leoninsk.

Sedan nu, såsom ovan nämnts, gravinskriften över Nils
Taksten blivit missuppfattad ock sägnen om mördaren, som själv
blev ijälslagen, blivit lokaliserad till denna grav, fortgick sägnens utbildning hastigt. En mördad illgärningsman blev efter
allmän folktro en gengångare, ett spöke. Åt spöket gavs ett
mera nationellt namn än Nikolaus; tillnamnet Taksten, vartill
vi straxt återkomma, ombildades till Tak-stainar, Taksteinar
eller Takstener (jfr fno. Steinarr, fsv. Stenar). När så sägnen
om Kettil Runske kom från fastlandet över till Gottland" ock
denne trollkarl borde ha en nationell gottländsk motkämpe, befanns spöket Taksteinar så populärt, att det utvaldes därtill.
Ock så var Taksteinar-myten snart färdigbildad.
Att folkfantasien bemäktigar sig en gammal gravsten, sedan
dess inskrift eller bilder" — eller båda delarna — blivit missförstådda, detta är icke något nytt. Professor DIETRICHSON har
i första häftet av Nordisk Universitets-Tidskrift i den intressanta uppsatsen Folkef antasiens sagndannende virksonhed overfor kunstverker meddelat ett nästan komiskt exempel därpå i
sägnen om Montefiascone-gravstenen med dess vittbekanta inskrift
»Est-est-est! Propter nimium est Dominus mens Johannes de Fuciis
hic mortuus est», varav Montefiasconevinet »Est-est-est» fått sitt
namn. Ock bibliotekarien BYGDEN har i en skarpsinnig uppsats 30 visat, att ursprunget till den historiska myten om Fale
Bure är att föra till en gammal gravsten i Sköns kyrka i Medelpad, vars vapenbild ock möjligen ock nu nästan utplånade inskrift blivit niissförstådda. Från Vadstena klosterkyrka har man
ett exempel i den folksägen, som uppstått rörande den gemensamma gravstenen över riksdrotsen Bo Jonsson, hans son härr
Knut ock dennes maka Ermegard Blilow: vapenbilden på den
sistnämndas vapen, som utgöres av fjorton guldmynt, s. k. besanter, vilka se ut som kulor, berättas utmärka fjorton gårdar,
som Bo Jonsson skulle hava skänkt till kyrkan för att få begravas fjorton alnar inom kyrkans murar".
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Jag har kallat detta föredrag »En svensk mytbildning i
nyare tid». Det återstår nu att motivera denna tidsbestämning.
Gravvården med ' sin inskrift härrör från 1274, såsom vi hört.
Med vad rätt säges det då, att den mytbildning, som utgått
från denna inskrift, härrör från »nyare tid»? Varför icke lika
gärna från medeltiden, som räckte ännu 250 år efter Nils Takstens död?
Se här mina skäl. Hela Taksteinar-myten grundar sig, som
vi sett, på en missuppfattning av den latinska värsifierade gravinskriften ock särskilt av den del därav, som jag antagit vara
en inom den katolska kyrkan allmänt känd ock nyttjad gravinskrift. Det är nu tydligen mindre antagligt, att ett så svårt
missförstånd, som här ägt rum, skulle ha inträffat, medan ännu
katolska präster funnos, som måste antagas känna inskriftens
rätta betydelse ock kunna förklara den för menige man.
Men annat blev förhållandet, när reformationen infördes.
Det tvära avbrott i kyrkliga traditioner, som därmed följde, medförde bland annat även den värkan, att den andliga latinska
diktning, som idkats inom kyrkan, upphörde samt utbyttes mot
en diktning i delvis annan anda ock i andra, reformerade former.
Detta skedde för övrigt icke blott genom religionsförändringens
tillskyndelse, utan därtill medvärkade också den allmänna nya
andliga rörelse, som är känd under namnet humanismen. Det
återvändande till de klassiska diktmönstren, som denna bland
annat predikade, medförde, att ett annat uttryckssätt, ett annat
ordval, än den katolska kyrkans, inkom i dikten, även då den
nyttjades i kyrkans tjänst, ock gjorde även med ens slut på den
rimmade latinska medeltida poesien.
I stället för de medeltida latinska hexametrarna (ock pentametrarna) med deras allmänt vedertagna medeltidsregler, såsom
rimflätningar av många växlande slag, cesurförlängning, undvikande av elision med förkärlek för hiatus, ombildad metrisk
valör för en mängd grekiska lånord" ock enstaka latinska ord"
m. m., vilka värsslag under medeltidens senare del voro så omtyckta ock allmänt använda, framträda nu plötsligt såväl inom
den religiösa som inom den världsliga dikten de efter den strängt
klassiska metrikens lagar bildade, således bland annat orimmade,
hexametrarna ock pentametrarna. Övergången sker hos oss, som
sagt, ytterst hastigt ock har karakteren av en fullkomlig metrisk
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revolution eller rättare restauration. Ännu i början av 1500talet, senast, så vitt känt, 1520, diktade dåvarande kaniken i
Skara, sedermera dess förste protestantiske biskop, den lärde
SVENO JACOBI, ett antal rimmade hexametriska dikter på latin i
äkta medeltidsstil."
Redan ett par årtionden därefter, sedan med den första
Vasakonungen reformationen ock humanismen hållit sitt intåg
i vårt länd, voro sådana värser omöjliga ock hade den latinska
diktningen hos oss fullständigt återvänt till de antika mönstren,
fä obetydliga fall av avsiktlig efterhärmning av den rimmade
medeltidsvärsen undantagna 35.
Jag kan ej underlåta att här i förbigående påpeka det
egendomliga ock, så vitt jag vet, hittils ej förklarade förhållandet, att den rimmade hexametern, sedan den förvisats från
latinet, i Norden trängde in på det inhemska språkets område.
I Danmark skedde ju detta genom ARREBOE, i Sverge — för att
ej nämna ett litet försök av BURE — genom STIERNHIELM, SPEGEL
m. fl. Till Tyskland kom detta bruk från Sverge, i det en
svenskfödd man, CARL GUSTAF HERÄUS, där för första gången
1713 skrev rimmade tyska hexametrar ock pentametrar.36
Sedan den gamla medeltida diktningen sålunda blivit både
till innehåll ock form främmande för landets folk ock särskilt
för prästerna, då kan det lätt tänkas, att ett missförstånd av
inskriften i fråga kunnat uppkomma, i all synnerhet som de
första nya lutherska prästerna säkerligen i bildning stodo efter
de gamla katolska ock särskilt nog fingo sakna den undervisning i kyrklig diktkonst, som hörde till de senares prästerliga
uppfostran ock på vars frukter vi torde ha många prov i de
över hela landet förekommande värsifierade medeltida latinska
gravinskrifterna — ensamt från Gottland kunna omkring 50 dylika uppvisas37.
En mindre bildad luthersk präst vid 1500-talets mitt har
kanske för nyfikna församlingsbor oriktigt tolkat Lärbrogravens
inskrift, på sätt ovan visats, ock så har folkfantasien bemäktigat
sig densamma.
Det kan till det sagda tillägga, att det ju bör ha åtgått
en ej alltför kort tid, innan •den gamla traditionen om den
värklige Nils Taksten kunnat utbytas mot en ny om en illgärningsman vid detta namn ock slutligen om spöket Taksteinar.
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Därmed tror jag mig ha givit ganska talande skäl för min
mening, att den mytbildning, varom här är fråga, tillhör nyare
tid, ej medeltiden.
Ett spörsmål av intresse återstår ännu att besvara.
Vem har i värkligheten den i gravinskriften s. k. Taxten
Nicolaus varit? Jag skall lemna de upplysningar till denna
frågas besvarande, som numera stå att få.
Namnet har ovan i översättningen av gravskriften återgivits med Nils Taksten. Det berättigade i denna omkastning
av den ordning, namnen intaga i gravinskriftens andra värsrad,
framgår av en jämförelse med åtskilliga andra fall, där på
samma sätt som här i gravinskrifter på värs tillnamnet står
före förnamnet, t. ex. Halgvi Haldiandis = Halldiand Halgvi,
Kirkebynga—Olavus = Olof Birkebynga 38. Eljest, där ej metern
fordrar motsatsen, sättes på vanligt sätt tillnamnet efter förnamnet; sålunda i andra gravinskriftvärser: Botedis Halgvi,
Halvidus Segby»». Ock så är i prosaiska inskrifter det allmänna förhållandet, t. ex. Omundus Segby, Thomas Lokarum,
Botolf Dune, Botulf Kattelund, Jacob Eyksta 43.
Som vi se av dessa exempel, alla utom ett hämtade från
majuskelinskrifter, voro tillnamn tagna av gårdsnamn redan
före 1400-talet brukliga på Gottland. Ja sådana voro där ytterst
allmänna. Detta kan här förtjäna att framhållas, enär det åtskilliga gånger på senare tider starkt betonats av framstående
forskare, både språkmän ock historiker, att — såsom en yttrar
sig — »det visserligen hos andra folk vanliga, direkta upptagandet af ett ortnamn som familjenamn icke hos oss någonsin,
hvarken då [= på 1500-talet] eller senare, varit brukligt» eller,
såsom en annan säger, att »det ej förekom i Sverige», att
man »tog tillnamn direkte från stamgodset», vilket säges vara
»ett obestridligt förhållande» 41. Dessa yttranden ha fällts vid
den för åtskilliga år sedan förda diskussionen om Vasanamnets
ock Vasavapnets ursprung.
Som man finner av det här förut anförda, bör ett undantag
göras för Gottland. Ja, det förtjänar att här ytterligare nämnas,
ått ansatser till ett dylikt bruk obestridligen funnits även på
Sverges fastland under medeltiden. Jag skall här blott påpeka
följande särdeles anmärkningsvärda fall. Det finnes en svensk
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medeltida frälseätt, förande i sitt vapen en lilja mellan två
j or thor n — för övrigt märkligt såsom befintligt i det älsta bevarade svenska adliga sigillet (av år 1219) — av vilken ätt flere
medlemmar redan under medeltiden kallade sig Boberg. Redan
på 1200-talet bäres detta tillnamn av en ättmedlem, riddaren ock
konung Magnus Ladulås' råd Laurentius Boberg, vars bevarade
sigiller av 1277 ock 1292 bära inskriften s(igillum) Laurencii
Boberg (tillnamnet skrives även bobyrgh; så i två brev av 1291,
Sv. Dipl. I: 116, 117). Detta Boberg är ju tydligen ursprungligen ett ortnamn. Bobärgs härad finns ännu i Östergötland
ock flera byar ock gårdar med detta namn i flere provinser
(Östergötland, Västergötland m. fl.). Hos B. E. HILDEBRAND,
Svenska Sigill, 2: 60, heter denna släkt »Bobergs-ätten» 42.
På 1300-talet förekommer en annan ätt Boberg(h) (med en
flygande skäkta i vapnet), varav en medlem, herr Lars Boberg,
blev biskop i Västerås i senare hälften av 1300-talet43.
Ett annat märkligt ock oomtvistligt fall är följande. En
medlem av Bielke-ätten, förande Bielke-vapnet ock bosatt i
Småland, som just förmodas vara Bielke-ättens hemtrakt, kallas
i flere diplom ock i bevarade sigill av 1341 ock 134344 Nieholaus Dannees eller Dannes, i andra handlingar Nils Turesson.
Detta Dannees är uppenbarligen ett som tillnamn använt ortnamn. (Detta exempel har dr K. H. KARLSSON för mig påpekat.) En gård ock en socken av detta namn finnas ock i Västbo
härad av Finnveden i Småland, nu skrivna Dannäs45.
Dessa fall" äro ju för historikerna välbekanta; men man
synes alldeles hava glömt bort dem vid den här föreliggande
frågans bedömmande eller också stundom ha uppfattat dem
oriktigt.
På grund av de nu anförda gottländska exemplen på ortnamn använda som tillnamn samt av de nu befintliga gårdsnamnen i Lärbro socken Stora ock Lilla Takstens (Taksteins)
kunde det synas ligga närmast att förklara Taksten som ett
gårdsnamn, som upptagits som tillnamn. Åtskilliga betänkligheter mot en dylik förklaring kunna dock framläggas.
Först är det då att märka, att Taksten i denna form svårligen kan vara ett ursprungligt ortnamn. Ordet Taksten, som
nu i riksspråket torde vara nästan obrukligt — det upptages

XIX. 6

NAMNET

Taksten.

17

ännu i Dalins stora ordbok, men med hänvisning till sitt synonym — betyder nämligen taktegel°. Ock ett sådant ord lärer
väl ej ha kunnat användas som ortnamn ensamt. Däremot kan
av detta ord ett gårdsnamn som pakstainsgarprin eller takstaingarprin tänkas ha bildats på gottländska, utmärkande en
gård, vars hus haft taktegel till skillnad från andra gårdar,
vilka blott haft torvtäckta tak, eller där taktegel tillvärkades.
Jämföras därmed kunde nu levande ortnamn som Tegelstorp (i
Skåne), Tegelsmora (i Uppland), Tegelgebrden (Skåne) m. fl.
dylika. Men med detta antagande möter den svårigheten, att
det knappast förefaller sannolikt, att av detta sammansatta ortnamn redan i medeltiden genom förkortning en namnform Takstains eller Takstain använts som ortnamn. Jag kan ej uppvisa
säkra analogier därtill. Gårdsnamn på -s av mansnamn, varav
många finnas på Gottland, t. ex. Smiss = »Smedens», Ejmunds,
äro icke analoga, ty i dessa fall har väl icke någon värklig
sammansättning med det (nu underförstådda) garpr ägt rum, utan
blott en sammanställning av en genitiv med ett huvudord: Smiss
garper, »smedens gård» o. s. v. 48
Det torde därför vara möjligt, att en annan förklaring av
namnet Taksten är den riktigaste. Om man erinrar sig en
sigillinskrift i majuskler från Gottland, som lyder sålunda:
3(igillum) Movrici Stenhus ock förekommer (enligt Lindström 42)
på »ett vackert sigill i sköldform, likt ridderliga sigill från
slutet af 1200- och början af 1300-talet» (således från en tid
-ej mycket senare än Nils Takstens), vilket har en bild av ett
gammalt hus med trappstensgavlar ock sålunda tillhör de så
kallade »armes parlantes» eller »redende wappen», d. v. s. sådana
vapen vilkas vapenbild motsvarar familjenamnet; vidare att i
Sverge funnits en adlig ätt med namnet Tegel, vilket namn
tydligen är hämtat från vapnet, som är tre teg elste nar"; ock
slutligen att i STRELOWS »Guthilandiske Cronica» en Mickel Taksten i Ledebroe [= Lärbro] nämnes — i Spegels »Rudera Gotlandica»51 kallas han Michel Takstein — bland de säx »fornemme Adelsmxnd oc Hofdinger», som voro Gottlands allmoges
»forere» i striderna mellan Visby borgare ock landsborna år
128852: så kunde man vara frestad att förmoda, att Nils Taksten,
som säkerligen var en nära släkting, kanske fader eller broder
Sv. landam. XIX. 6.
2
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till Mickel Taksten, tillhörde en adlig släkt, som i sitt vapen
bar ett taktegel eller flera dylika", varav släktnamnet
bildats".
Av det sålunda uppkomna tillnamnet Taksten 55 har sedan
gårdsnamnet Takstens (Taksteins) bildats. På Gottland förekomma nämligen en stor mängd gårdsnamn, som äro bildade av
mansnamn, varvid ofta ägarens tillnamn i stället för förnamnet
användes som bildningselement. Jag skall anföra ett par exempel därpå. 1 Bunge socken finnes en gård, som nu heter Ducker.
Då man nu vet, att i Bunge två medeltida gravstenar finnas,
den . ena från 1294, den andra från 1351, med latinska majuskelinskrifter, vilka omtala, att den förra gravstenen lagts över en
man, som var »pater Botulfi Dukeur», den andra över »uxor
Botulphi Dueka»56, så är det all anledning att antaga, att gården är uppkallad efter detta den forne ägarens tillnamn Ducka
(docka), som vanligt vid bildning av gårdsnamn på Gottland
satt i genitiv: Duekur (med den egendomliga gottländska genitiven på -ur av feminina ön-stammar), varav blivit Ducker (jfr
Längers av Längjur; på en gravsten av 1353 med latinsk inskrift står: in Lengivm)57 . I förbigående sagt se vi, att i nyss
anförda latinska exempel tillnamnet Ducka är än oböjt efter
förnamnet i genitiv, än böjt. Jag påpekar det, emedan det
är av vikt att erinra sig detta vid bedömmande av vissa tillnamns riktiga form. Med det manliga tillnamnet Ducka kunna.
jämföras sådana gottländska medeltida manliga tillnamn som
Butta (fisknamnet), Hyna (höna), Kista".
Andra exempel äro det nuvarande gårdsnamnet Lauks i
Lokrume socken — en Gerwidu.s Lauk nämnes i en gravinskrift
av 1380 från Lokrume59 — vidare Hardings i Vall, Kallings i
Follingbo, som erinra om två medeltida gottländska folkhöfdingar
Peter Harding" ock Bottel Kalling 61 från nämnda socknar m. fl.
Gent emot möjliga invändningar mot nu gjorda försök till
förklaring av namnet Taksten vill jag först ock främst framhålla att, om det också är sant, att i Sverge den stora mängden av levande medeltida adelsätter av inhemskt ursprung med
»armes parlantes» först flera århundraden senare än den tid, det
det här är fråga om, nämligen på 1500- ock 1600-talen, fingo•
sina mot vapenbilderna svarande familjenamn, såsom Ban4,r62,.
Bielke, Giös, Horn°, Leijonhufvud, Lillie, Lilliehöök, Oxen-
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stierna, [Roos 64], Rosenstråle, Rålamb, Silfversparre, Sparre,
Ste(e)nbock, Stålhandske, Svinhufvud, Uggla, trlfsax (eller
Unsax)65, så träffas dock redan på 1200- ock 1300-talen ett
antal dylika adliga namnbildningar på svenska fastlandet, ehuru
dessa ätter nu mästadels äro utdöda. Exempel på det sagda
äro: And, Mus, /Engel, Leema, Baat, [Blapanna?], Geedda,
Duwa, Slik, Simpa, Strale, Stut, Trolle (Trulle) samt 0xe 66.
En sådan namnbildning som den här förut av mig till förklaring av namnet Nils Taksten föreslagna, enligt vilken tillnamnet skulle ha bildats efter personens vapenbild, kan sålunda mycket väl tänkas ha skett på Gottland inemot slutet av
1200-talet. = Tyskt inflytande kan också väl tänkas ha där medvärkat — den nämnda släkten Stenhus (von dem Steinhauss)
är en tysk medeltidssläkt från Hannover. Det kunde emellertid
också tänkas, att familjen Taksten inkommit från Tyskland till
Gottland (ty. Dachstein har samma betydelse som det svenska
ordet). Att de två älsta kände släktmedlemmarna buro ickenordiska förnamn (Nils, Mickel), talar i någon mån för utländsk
härkomst. Att framför tillnamnet på 1300-talet i latinsk täxt
de brukas — t. ex. Fridgerus de Thaksten i Visby nainoriterbröders diarium 67 — oaktat namnet enligt nu gjorda förklaring
ej ursprungligen skulle vara ett gårdsnamn, talar kanske ock för
utländskt ursprung. Av den nyss anförda tyska familjen Stenhus känner jag ett annat medeltidssigill än det med inskriften
S(igillum) Movrici Stenhus, som här förut omtalats, nämligen
ett i ett brev av 1342 med inskriften s(igillum) Conradi de
sthenhus68 ; således nyttjas även i detta fall, där tillnamn ock
vapenbild motsvara varandra, tillnamnet än med de framför,
än utan preposition.
Vidare må det anmärkas, att STRELOWS nyss anförda uppgift om »fornemme Adelsmaend» på Gottland vid denna tid —
han understryker den ytterligare genom att tillägga: »Thi der
hafuer vwrit mogen Adel i Landet, som Nafnene oc Vabene
gifuer tilkiende» — ej får tillbakavisas såsom helt otillförlitlig,
om den också kanske är något överdriven. Det fogar sig nämligen så lyckligt, att en gravsten över en annan av de säx
nämnda hövdingarna från 1288 ända till senaste tider funnits
kvar — den är numera, skamligt nog, illa sönderslagen ock
splittrad i bitar, varav några förkommit — ock på denna grav-
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häll, som varit lagd i Valls kyrka över stoftet av Gottlands
kanske största medeltida nationaljälte, Peder Harding i Vald,
såsom han kallas på det anförda stället hos STRELOW — honom
vilken den värsifierade latinska gravinskriften å stenhällen, där
han kallas Petrus Harding, prisar med de stolta orden:
Petra sim gentis fuit et constantia mentis,
vilken på annat sätt förut tolkade 69 sats" jag skulle vilja översätta sålunda:
Han var sitt folks klippa ock en fast karakter
— på denna gravhäll, säger jag, finnes ett ståtligt adligt vapen
inhugget. Jag hänvisar till avbildningen som här, s. 21, återgives efter Hildebrands Sveriges Medeltid II: 588, III: 445.
På tal om vem Nils Taksten i livstiden varit, kan det till
sist omnämnas, att i en roman »Taxteinaren» 71 den under denna
benämning såsom bokens jälte skildrade Nils Taksten, vars
levnad fått en högeligen romantisk utsmyckning — han göres
här till en historisk (ej till en mytisk personlighet), ock av
sägnen medtages blott prästmordet, som han skulle ha gjort sig
skyldig till, ock hans eget dödande därefter — säges vara en
oäkta son till Eskil lagman i Västergötland av Folkungaätten, över vilken härstamning till yttermera visso en stamtavla
meddelas! Detta är naturligtvis helt ock hållet en fri uppfinning av romanförfattaren. •
Namnet Taksten må emellertid vara att förklara huru som
hälst. I hög grad sannolikt synes det i alla händelser vara,
att Nils Taksten, vars nära samtida frände var en hövding
för Gottlands allmoge, tillhörde en ansedd släkt, vare sig att
denna var en odalmannasläkt eller en adlig ätt. Då han själv
fått sin ansenliga gravvård i sin församlingskyrkas kor, är det
väl antagligt, att han även själv varit en ansedd man.
Den dystra ock trolska vävnad, som sagan hittils ostört
fått spinna kring den gottländske stormannens grav, har nu,
som man hoppas, för alltid slitits sönder. Trollkarlens runkavle har icke längre någon makt över Nils Taksten i hans
grav. Må hans minne i stället tagas i den vetenskapliga forskningens hägn!
Hans gravsten, som lyckligtvis bevarats länge nog, för att
hans ära skulle kunna återupprättas, har på senaste tider vid
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111i:atig

«Mat"
4111111111/,

Peter Hardings gravhäll.
Inskriften lyder: Hic Harding dictus Petrus tibi, petra! relictus.
Petra ene gentis fult et constancia mentis.
Hunc rogo, Christe petra! ne ledant tartara tetra.

h
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en reparation av kyrkan blivit sönderslagen", ock hans grav
har på samma gång blivit förstörd. Delarna av gravstenen hava
dock åter sammanlagts i kyrkans golv, men å en annan plats,
än där hans grav var".
Jag slutar med uttalandet av den önskan, att man måtte
sörja för att de sista synbara minnena av den man, som spelat
en så egendomlig roi i Gottlands sagohävder som Nils. Taksten, den s. k. Taxteinaren, måtte räddas från fullständig förstöring 74.

Tillägg.
Det har icke ingått i planen för denna uppsats att anställa
en komparativt folkloristisk undersökning rörande förekomsten av
de sagomotiv, som ingå i Taksteinar-myten, utöver hänvisningen
till deras huvudsakliga ursprung från Kettil-Runske-Gilbertmyten, vilken hänvisning ju är tillfyllest för den belysning av
Taksteinar-myten, som här behöves. Att även andra smärre
motiv ingå i denna senare myt, sådan den berättas av HILFELING,
har läsaren säkerligen av sig själv sett. Så finnes ju strax i
början ett motiv, som tydligen är hämtat från gamla Testamentet:
historien om profeten Jona i valfiskens buk ligger ju till grund
för det, som berättas om Kettil Runskes liggande tre dagar i »en
grufvelig fisk».
För övrigt kan det med ledning av de här förut (s. 6)
nämnda källorna för Kettil-Runske-myten förtjäna påpekas, att
denna myt liksom den därav avledda Taksteinar-myten består
av två skilda delar: den första den som handlar om bindandet
medelst runkavle (jfr not 8), den andra den som handlar om
de övriga olika sätten för bindande (medelst bly, djurhud, lindkol). Några uppgifter om förekomsten annorstädes av ett par
av dessa sagomotiv, som den fräjdade folkloristen pastor H. F.
FEILBERG i Askov benäget ställt till mitt förfogande, torde förtjäna att här anföras såsom ett tillägg till den föregående framställningen.
1. Om »staven som änger hxnder og fddder».:
»Tilsvarende trxk kommer frem i en mxngde eventyr. Helten
siger: hold fast, og slxber en stor rakke bagefter sig foran
slottet og får prinsessen tul at le. En hel mxugde er der henvist til i min Jyske Ordb. I: 639, b under 'holde ved'.
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Selve fremstillingen, at hxnder, födder, mund gribes af
runekavlen, har et ejendommeligt tilsvarende i Jataka nr 55
,(ogers. af Chalmers, Cambridge 1895), hvor helten på lignende
måde overfaldes af et uhyre og fanges. Dernwst forekommer den
i en mengde sydafrikanske varianter, i fort2ellingen 'The tar boy'
hos Uncle Remus: en klxbrig tjxre-dukke fanger kaninen 'Brer
Rabbit'; udsigt over varianterne er givet i Jacobs Indian Fairy
Tales s. 255 (London 1892). Om dette er et vandrende motiv,
— det er så ejendommeligt, at man fristes tu l at tro derpå
ikke — quien sabe?»
2. Om att »tfelle hårene i skindet».
I Dania II, 213-214 har pastor FEILBERG meddelat exempel därpå såväl från Norden som från andra land.
I Zeitschrift fär Volkskunde IV: 380 har WEINHOLD härom
meddelat »en roekke henvisninger og sammenstillinger».
Pastor FEILBERG erinrar om att ifrågavarande sägen även
.omtalas hos ALDÅN, »Getapulien» s. 92, ock NORDLANDER, »Mytiska
-sägner från Norrland», särtrycket s. 11 (ur Svenska Fornminnesföreningens tidskrift).

Noter.
Övertiteln, tillägg samt alla noter äro tillfogade vid
tryckningen. Några smärre ändringar ock tillägg ha före tryckningen vidtagits i täxten.
Så uppgives det i HILFELINGS Resejournal (se därom
5 i det föregående). Men med »marmorn» bör förstås gottländsk
kalksten, enligt vad jag på förfrågan fått veta av härr kyrkoherden CARL SIK.
Se Fornkristna hymner. Svensk tolkning af JOHAN
BERGMAN. 2:a uppl. Göteborg 1895. S. 69.
Den rätta gottländska uttalsformen är naturligtvis Takstainar.
Jag har förgäves sökt få någon upplysning om vem,
denne man varit.
Här har tydligen ett i sammanhanget bättre passande
ord såsom alltför grovt utbytts mot det nu här stående. Det
är av intresse att uppmärksamma detta, emedan det i sin mån
visar, att en muntlig sägen ligger till grund för uppteckningen.
Så bandskriften; måtte vara skrivfel för runstafven eller
runstafren. HYLTåN• CAVALLIUS återgiver stället med »sin Trollstaf».
= igelkott.
Bok III, kap. XVIII. — Det är den till Visingsö sig
anknytande sagan som där framställes. Den innehåller blott
första hälften av ovan anförda trolleriscen, eller bindandet medelst
runkavlen. En bifogad bild visar Gilbert sittande på Visingsö,
bunden med ej mindre än två runkavlar, en över bröst ock
armar, en över fötterna. SJÖBORG (Saml. f. Nordens fornälskare,
3: 54-55) berättar, att »såsom ett minne af de nämde Trållkarlarne, voro vid Wisingsborgs slott, på yttre borggården, tvänne
stora träbilder uppsatte, nämligen på västra altanen Kettil Runske
med sin Runkafvel, och på den östra, Gilbertel med sin klubba».
I DAHLBERGS Suecia Antigua kan den, som är intresserad därav,
få se Kettil Runskes gravvård avbildad(!). Visingsö-sägnen är
fäst vid en särskild naturföreteelse, varom se t. ex. Nordisk
Familjebok, artikeln Gilberts hål (av E. Erdmann). Jfr artikeln Kettil Runske i samma arbete. Se ock »Vettern och dess.
kuster». Andra resan. Af J. BOHMAN, Orebro 1840, s. 185 f.
T. I, p. 701-702.
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Att Kettil Runske är en urgammal sagofigur, synes dätav,
att han i en sägen från Småland, meddelad i »Läsning för folket»
a. st., berättas ha fått sina runkavlar av »sjelfve Oden». Enligt
andra skulle han ha stulit tre runkavlar från Oden. — Det torde
möjligen invändas mot vad ovan föreslagits, att fatta sägnen såsom
ett minne av hedendomens strid mot kristendomen, att i så fall
väl ej kristendomens representant borde vara den besegrade ock
hedendomens den segrande. Men man finge väl tänka sig, att
sägnen härrör från de älsta sammanstötningarna mellan hedendom ock kristendom, då den förra ännu ofta blev segrande.
Sedan kristendomens representant Gilbert även blivit i sägnen
förvandlad till trollkarl, fanns ju intet hinder för att låta honom
alltjämt vara den besegrade. Det finnes för övrigt en sägnvariant, från Småland, däri det heter, att »Kettil runske lät sig
döpa och undervisas i christendomen» (Läsn. f. folket s. 173),
vilket tyder på att man sökt Pipa upp den gamla sägnen. I
samma sägn heter det strax förut, att till Kettil korn »en man,
benämnd Gilbert, och erbjöd sig att lära honom månnthanda
wisdom och idrotter.> vilken Gilbert »var bördig från Wlisingsö,
och en stor trollkarl». Det förra yttrandet synes tyda på ett
dunkelt minne av att Gilbert varit missionär. — I P. WIESELGRENS »Minnes-Sånger ur Wärend», Sthm 1824, är Kettil kristen;
hans motståndare jätten har där, som det uppgives efter en
sägnvariant, fått utbyta namnet Gilbert mot Vising.
Författaren kallas dock här J. Moleijnus; denna namnform synes ange det nygottl. uttalet av molijnus (i -› gotl. äi).
I Inledningen till en roman med titeln Taxteinaren.
Afventyr från slutet af moo-talet. Af C. G. B.[= C. G. BJÖRKMAN enligt benäget meddelande av bibliotekarien L. BYGÅN],
Visby 1885, anföres gravinskriften både med latinsk täxt ock i
svensk översättning (
»begråt brotten»
), varefter
det säges: »Inskriften synes således antyda brott, begångna af
tvänne parter, och ber oss beklaga eller begråta bägges med
försonlighet och tankar på det eviga». Sedan meddelas sägnen
om mordet på prästen ock huru »herr Nikolaus» därefter blivit
dödad.
I nyssnämnda roman »Taxteinaren», inledn. s. 6, finnes
det tillägg till folksägnen, att »slägtingarne» till den ijälslagna
mördaren, Nikolaus Taxten, »skulle stuckit en penning i presternas hand och fått honom begrafven i koret i kyrkan samt lagt
ofvannämde, från ansedde mäns grafvar oskiljaktige sten öfver
hans krossade lemmar». Detta tillägg om prästernas mutande
härrör antagligen från romanförfattarens fantasi; i alla händelser är det säkerligen av nyare ursprung.
För dem, som äro alldeles obekanta med medeltidens
metriska regler, må det påpekas, att vid rimmen intet avseende
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fästes vid kvantiteten: örå, hörå ock mörå voro sålunda fullgoda rim.
16) Detta värsslag har sitt särskilda intresse för oss, emedan
detsamma är nyttjat vid det tillfälle, då svenskt språk sannolikt för första gången användes till hexameter, nämligen i de
bekanta munkvärser (s. k. makaroniska värser), vilka ursprungligen torde hava haft följande lydelse:
Contigit in Lenurn, duo dauskir lupu for enum,
Af swenskum swenum toku dorsum verbere plenum.
(Jag har valt duo för varianten twa, emedan därigenom jämt
en hel latinsk ock en hel svensk hexameter kan avläsas, vilket
torde varit meningen med språksammanblandningen.) Dessa
värsers rätta metriska karakter har i senare tider råkat i förgätenhet, så att de plägat skrivas som fyra kortvärser, avdelade
efter rimmet, varigenom så ofta de leoninska värserna bruka
vanställas, såsom man hos oss . ännu på senaste tider kan få se.
(KLEmmm6s fyra samlingar »Latinska sånger» lemna talrika
exempel på sådant bedrövligt vanställande av den rimmade
hexameterns form; man kan där t. o. m. få se en hexameter
uppdelad i ända till fåra kortrader!)
Då jag ovan sagt, att det sannolikt här är första gången
som svenska språket användes till hexametrisk värs, har jag
förutsatt, att de nämnda munkvärserna äro äldre än de två hexametrar, som påpekats av KOCK (ock TEGNÉR) bland medeltida ordspråk; se Kock ock af Petersens arbete Ostnord. och lat. medeltidsordspråk 1, s. 121. I dessa senare fall kunna för övrigt hexametrarna bero på en tillfällighet, vilket ej kan vara förhållandet
i det första fallet.
117) Se Zarncke i Berichte fiber die Verhandl. der Kön.
Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist.
Classe 1871, s. .91. Detta namn användes emellertid av andra
förf. på andra slag av rimmade hexametrar, såsom dels på korsrimmande (»cruciferi») hexameterpar (se ett exempel på detta
värsslag i de två första raderna av inskriften på broderiet från
Holrngers grav, ill. Sveriges hist., 1877, I, s. 400 samt H. Hildebrand, Sveriges Medeltid, III, s. 608), dels på slutrimmande hexameterpar, vilka dessutom hava särskilda inrim (se exempel därpå
i det andra hexameterparet i sistnämnda inskrift). — Ovan
anförda fyrdubbelt samnramande värser kallas av andra medeltida värslärare »uuisoni» eller »uniformes». Se W. Meyer, Radewins
Gedicht fiber Theophilus i Sitzungsber. der philos.-philol. Classe
der k. b. Akademie d. Wiss. zu Mtinchen H. I, 1873, s. 75.
Jag kan ej underlåta att här anföra ännu ett prov på detta
värsslags utomordentliga välklang. På en klocka i Frankrike
läses följande inskrift (E. du 15kril, INAsies populaires latines
s. 310):
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Festa sonans mando; cum funere proelia pando;
Meque fugit, quando resono, cum fulmine grando.
Man tycker sig höra malmens klang återljuda i dessa värsrader.
Allt tal om den rimmade hexameterns »onaturlighet» borde
förstummas inför dylika värser; det beror också blott på en av
klassiciteten närd fördom. Den även ofta klandrade »enformigheten» undveks därigenom, att de medeltida skalderna mycket
ofta brukade i samma, även kortare, dikter låta olika slags
rimvärser växla (se t. ex. nyssnämnda värser över Holmger samt
det här s. 10 omtalade epitafiet över Magnus Ladulås).
Eller snarare på medeltidslatin Martil
I Du Canges ordbok förekommer under artikeln Februus
följande medeltida distikon:
Quid defixus iners hxres, velut inter Ianum
Februus et Martem, si tibi cura fugåe est?
Jag återkommer därtill vid annat tillfälle.
Jfr därom vad som nyss sagts i not 17.
Märkt A. 21; även i en yngre handskrift, se Scriptores Rer. Svecic. II: 2, s. 176, där epitafiet är avtryckt (med
åtskilliga fel).
Se Tymbee Veterum ac nuperorum apud Sveones å
JOHANNE MESSENIO, Holmbe CID IOC XI, p. 39.
Till jämförelse kan erinras om ett epitafium över en
biskop i Århus (Danmark), däri följande värsrad förekommer:
In Jani deno cessit moriendo Calendas.
Se Scriptores Rer. Danic. VIII: s. 213.
Således något jämförligt med det bekanta värsparet:
Quisquis ens, qui transieris, sta, perlege, plora!
Sum quod ens, fueramque quod es. Pro me, precor, ora!,
som i flere varianter förekommer på åtskilliga svenska ock
norska, liksom utländska, medeltida gravstenar. Se därom mina
Inscriptiones Gotlandice.
Se. Veterum scriptorum et monumentorum historicorum
dogmaticorum collectio, Tom. IX, Paris MDCCXXXIII, där dessa
ordspråk äro avtryckta sp. 1095 f.
Beskrifn. öfw. Oster-Götland, 2, s. 146.
RUBB= säger i Atlantica, a. st., rörande sägnens spridning i Sverge: »Det är intet barn i Swerige som icke weet tala
om Gilbor och hans band, som skiedde på Wisingszö med en
Runstat, den Kayttil Runske honom band med».
I Dania II: 124 meddelar pastor FEILBERG ett par exempel, därav det ena från Sverge, på sägner, som uppstått genom
missförstånd av avbildningar på gravstenar, vilka sägner just
röra den avlidnes dödssätt.
Se Samlaren, 11 årg. 1890, s. 43 f.
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Se artikeln Bo Jonsson (förf. av H. Hildebrand) i Nordisk
Familjebok; Hildebrand, Sveriges Medeltid II: 609. Jfr Svenskt
Biograf. Lexikon, Ny Följd, I: 121; Sv. Fornm.-för. tidskr. XI: 260.
Exempel på dessa egendomligheter för medeltidshexametern ses i not 34.
Ett mycket vanligt fall är muliöris.
Se list. Bibi. V, 1878, s. 151 f.; Klemming, Lat. sånger
från Sveriges Medeltid, s. 112-121 (på senare stället är värsernas
form förstörd genom tudelning av varje värs. Jfr här förut
n. 16). Endast två rader må här få plats som prov på denna
diktning:
Defleat eeclesia tam sacrilege spoliata
Dampna, que, illata sibi, uondum sunt releuata.
Vi ha här rimmade hexametrar, cesurförlängning (eeciesiä, iilatä),
hiatus (que ill-), förkortning av andra stavelsen i det grekiska
ordet eecii-isia (allmänt vedertaget bruk i medeltidspoetiken).
Skrivningen que för qure är också ett känt medeltidsdrag.
Humanisterna återinsatte Le i dess rättigheter. (Den omständigheten, att en inskrift har se ock icke e, kan stundom tjäna som
bevis för att den ej är en äkta medeltidsinskrift.)
Jag syftar på ett sådant fall som de tre korrekta latinska
leoninska hexametrar, SOM JOHANNES THOME AGRIVILLIENSIS BuREUS sammansatt för sin år 1611 daterade stentavleinskrift i
Uppsala domkyrka. Se Peringskiöld, Monurn. Ulleraker. p. 270.
— Ett särdeles intressant fall av misslyckad efterbildning av
de medeltida latinska leoninska värserna, som härrör från ingen
mindre än den lärde konung Johan III, skall jag vid annat
tillfälle påpeka. Jag skall då även visa, att det i 18 rimmade
latinska hexametrar (börjande så: Ecce trim. regum . . .) avfattade epitafiet över de tre sista konungarna av Erikska ätten,
som ännu finnes att läsa på en sten i Varnhems klosterkyrka,
ingalunda är, såsom BRUNIUS påstår (se Antiqv. och arkitekt.
resa genom Halland år 1838, Lund 1839, s. 314), »en misslyckad
efterhärmning» av »munkarnes rimverser», som skulle ha tillkommit på JAKOB DE LA GARDIES föranstaltande, utan äkta medeltidsvärs.
Till hela detta ämne skall jag vid annat tillfälle återkomma. Om BURES värser se Ant. tidskr. f. Sv. b. 13.
Ett arbete om dessa gottländska inskrifter med övertiteln Inscriptiones Gotlandica medii vi versibus latinis compositiv. Recog-novit L. F. A. 142EFFLER är f. n. under tryckning
i Ant. tidskr. f. Sv.
Dessa exempel förekomma i värsifierade latinska medeltidsinskrifter på Gottland. Se G. Lindström, Anteckn. om Gotlands medeltid, II: 74, 78.
Lindström a. a. II: 74, 88.
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Lindström a. a, II: 87, 33 (de fyra sista sigillunderskrifter).
Det förra yttrandet härrör från ESAIAS TEGNÉR i uppsatsen om Svenska familjenamn (tryckt i Nord. Tidskr. 1883),
s. 33 i säravtrycket; det senare från EmiL HILDEBRAND i Sv.
Autograf-Sällskapets Tidskr., Del 2, nr 1, maj 1889, s. 9.
Hos Elildebrand, Sveriges Medeltid II: 560, heter det,
efter vapenmärkets beskrivning: »Tre medlemmar af ätten föra
hvilket under medeltiden var ovanligt — ett tillnamn. Detta
Boberg — står utan allt sammanhang med bilden».
Se om honom Svenska Riks-arch. Pergamentsbref
SRAP.) III: 245, sp. 1.
Se B. E. Hildebrand, Svenska Sigill 3: 528, 548.
Se K. II. Karlssons pppsats »Svenska Bj el k e-slägten
under Medeltiden» i Svenska Ät
tartal för år 1889, s. 150.
Bär må anföras några ytterligare av mig antecknade
exempel:
Ett intressant fall är följande. En ock samma man kallas
i ett brev av 1325 Karolus de Lerum (Sv. Dipl. III: 680) ock
i ett annat något senare brev av samma år Karolus Magnusson dietus Lene (SD. III: 702). Lera är, som det upplyses i
registret till SD., en gård i Kaga socken av Ostergötland (ännu
befintlig).
»1333 obiit Canutus dietus englatorp» heter det i en gammal
kronologi, som går till 1473 (Ser. Rer. Svec. I: 1, s. 94), med vilket
tillnamn englatorp kan jämföras ett nysvenskt ortnamn som
Englarp i Västergötland, Halland ock Skåne.
En Claus Apellegard nämnes bland »svenske män aff wapn»
[jfr nuvarande ortnamn som Apelgården, Aplagården flerstädes
i Västergötland] i Nyköpingstraktaten år 1396 (Rydberg 1: 662).
Swenu.ngir Kalgardh i Västergötland nämnes i brev av
1391 (SRAP. II: 223).
Bröderna Jon Ysberg ock Tyke Ysbeyg[h] [jfr nysvenska
ortnamnen Isberga, Isberget i Småland ock Ostergötland] nämnas
i svenska pärmebrev av 1356 ock 1363 (SRAP. I: 77, 179),
vilka brev äro utfärdade av en häradshövding i Tveta härad i
Småland.
Olaff Bredhewik (som så kallas i brev av 1392, SRAP.
II: 232) identifieras av KULLBERG (SRAP. III: 273) med en man,
som eljest i flere brev kallas Olof (Ola!) Skytte (Skytta), vilken
att dömma av ett brev av 1386 (SRAP. II: 121) synes ha förvärvat den gård (nu kallad Brevik) i Eksjö socken i Småland
varav han fått sitt tillnamn efter den 12 år förut avlidna »hustru
Sigridh af Bredhauik» (se sistnämnda brev).
Magnus Laxa)» ock Birger Larabo äro fastevittnen vid
Gullbärgs ting i Ostergötland 1397 (SRAP. I: 455), ock utan
tvivel ha de sitt tillnamn från gården Larabo (SRAP. I: 213),
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nu Lårbo, i den till Gullbärgs härad gränsande Ledbärgs socken
i Östergötland.
Birger Larabo är, förmodar jag, densamma som den Birgerus de Laarbo, som i Vadstena-diariet omnämnes vid år 1428,
då hans änka, Vadstenanunnan Ingeborgh dog; deras son »Dominus Ulpho Birgeri Scolasticus de Lyncopia» blev 1407 vigd
till munk i Vadstena ock dog som Confessor generalis 1433.
Se SRS. I: 1, s. 147, 123-4, 151, 230.
Magnus Larabo, som kanske var en bror till den förra, för
i sitt sigill till brev av 1389 (SRAP. II: 160) »klufven sköld utan
hjälm, med tvänne bjälkar ihögra fältet» m. m.; i omskriften
står S. Magni Gvnnars. Han kallas »vördig herre» i brev av
1365 (SRAP. I: 207), ock i brev av 1361, som han beseglat,
kallas han Magnus Larbo.
»Katarina, Starbeeks hustru», nämnes som husägarinna i
Västerås i ett pärmebrev av 1381 (se SRAP. I: 514). Tillnamnet
har troligen tagits av någon gård Starbeek. Det finnes f. n.
två dylika, en. i Skaraborgs, en i Kalmar län, från vilken sista
det nu befintliga släktnamnet Starbäok, förr Starbeekius, är taget
(omkring år 1600; se Löfgren, Tjenstemän uti Kalmar stift s. 39).
En gård Starbäeksbo finns i Husby socken av Kopparbärgs län.
Karl Yterbo nämnes som byaman i Skeninge i brev av
1379 (SRAP. I: 457). Tillnamnet härrör sannolikt från gården
Ytterbo i Binda härad, Ostergötland, i alla händelser säkerligen frän ett gårdsnamn.
Mihiel Kastorp heter en husägare i Stockholm 1422 (se
Stockholms stads jordebok 1420-1474 utg. av II. Hildebrand,
s. 4). Tillnamnet har motsvarighet i nuvarande gårdsnamn
Kastorp i Jönköpings ock Kalmar län ock är säkerligen taget
från något forntida dylikt.
Troligen höra hit Karl Kulhögh, som var rådman i Söderköping 1377 (SNAP. I: 584), ehuru jag ej kan uppvisa motsvarande svenskt ortnamn (Kul.hult finns det en mängd ortnamn
som heter).
Med någon tvekan tillägger jag följande exempel. Två borgare i Lödöse anföras i ett latinskt pärmebrev av 1340, enligt
Sv. Dipl. IV: 707, under namnen »Henetinus [= Heneeinus;
t ock c skrivas, som bekant, ofta ytterst lika] dictus Bele» ock
»Laureneius dictus Wfellingene». Oaktat den förres tyska förnamn synes hans tillnamn kunna vara svenskt, liksom det senares sannolikt är, ock båda kunna vara tagna från ortnamn. Två
Böle finnas ännu i Alfsborgs län ock en mängd gårdar av detta
namn i skilda trakter p landet, ett Väningsö finns i Stockholms
län, Vällingebaeka i Alfsborgs län ock andra gårdar på Välling(samt en sjö Vällingen i Södermanland). Weellingene är dat.
sing. i bestämd form; det har ursprungligen varit styrt av prepo-
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sition. Liksom i detta fall (den bestämda) dativformen upptagits som tillnamn i nominativ, så kan en liknande företeelse
uppvisas i följande fall.
Byaruidus dictus Olafsthorpe nämnes i ett brev av 1325
(Sv. Dip]. III: 702). Med upptagandet av bestämda dativformer
som nominativ kan i viss mån jämföras det fall, då av i Svorför äldre Svaertöne? — stundom blivit skrivformen
tone
Svartuna för socknen Swerta (förr svcertö) i Södermanland; se
Styffe, Skandinavien und. Unionstid.2 s. 224, n..1.
Nästan alla namn, som kunna identifieras, synas hänföra
sig till göta-landskapen.
Till jämförelse med vad nu anförts kan här ytterligare
nämnas ett fall, då en hel provins tätt tjänstgöra som tillnamn:
Frederiehus Finland kallas en gårdsägare i Stockholm i ett
pärmebrev av 1336 (Sv. Dipl. VI: 500). Jämför namnet på en präst
i Lund: »herr Petrus Danmark» i brev av 1395 (SRAP. II: 292),
en annan gång omtalad som Xetrus Jaanisson dictus Danmark»
(a. a. II: 287). — Aven ett stadsnamn kunde användas som tillnamn: en minoriterbroder vid namn Petrus Thorsarg
Thorshälla) omtalas i SRS. I: 1, s. 73.
Här må till sist erinras om det stundom förekommande
bruket att sätta namnet på huvudorten i en förläning som ett
slags tillnamn efter det vanliga personnamnet, t. ex. Nieholaus
Eringislonis Faxholm, Johannes Sworte Sehoning Oresteen

(se urkund av 1319 hos Rydberg, Sverges Trakt. 3: 37 f. — jag
har dr KARLSSON att tacka för påpekandet av detta fall). Detta
bruk synes förutsätta, att gårdsnamn använts som tillnamn av
godsens ägare.
Ordet saknas i Söderwalls »Ordbok öfver svenska medeltidsspråket» — liksom en mängd andra, delvis ytterst intressanta
tillnamn av appellativt ursprung ock som appellativer eljest i
fornspråket okända — men hör, som man finner, till vår medeltida ordskatt (Thaksten). — Ordet cementtaksten har jag nyligen påträffat i en tidning, varav synes, att ordet taksten ännu
är levande.
Det är för övrigt att märka, att ordet gård finnes som
senare led i många gottländska ortnamn både i äldre ock nyare tid;
ex. på det senare äro Alfvegårds, Friggårds, Gullgårda, Hallgårda, Norrgårda, Sudergårda, Västergårda. Till jämförelse
med de två sista bör nämnas, att även gårdar finnas med namnen
Nors, Suders, Västers, liksom även ett gårdsnamn Austers
finns. Men dessa namn böra icke uppfattas såsom lösta från en
sammansättning med gård, ty de ha redan funnits under medel- •
tiden: Joan westers, Halwi westers finnas nämnda i två minuskelinskrifter av 1439, 1457 i Boge socken, där ännu gården Westers
finns; Swders, nu Suders i Gothem, nämnes i en handling av
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1487 (se Lindström a. a. I: 54, 55). Jag förmodar, att dessa
gårdars namn efter väderstrecken i genitiv form uppstått sålunda,
att ett uttryck sådant som »garprin vestr», gården i väster —
jämför därmed i viss mån härjedalska ortnamn som öst i gårn
(se Sv. landsm. XIX. 2, s. 153) — senare med uteslutande av
garprin ock ombildande av vestr till vesters efter de redan på
1300- ock 1400-talen förekommande gårdsnamnen på genitivt -s,
Smiss) m. fl.,
såsom Bryungs, Burs, Dals, Endragars, Smis
(se Lindström a. a. I: 48 f.) fått sin nuvarande form.
Det finnes värkligen ett par exempel på gottländska gårdsnamn, som ha dubbelformer med eller utan ett sammansatt gård,
men i dessa fall synes gård vara ett yngre tillägg. Så heter
en bekant gård i Dalhems socken både Duna ock Dunagårda
(se ortregistret till Snöbohms »Gotlands land och folk», 1:a uppl.
— i nya upplagan finns det värdefulla ortregistret tyvärr icke
avtryckt). Men under medeltiden synes blott den förra osammausatta formen förekomma (Dune i en sigillinskrift i majuskler,
Dwn i en urkund av 1412; se Lindström a. a. II: 33, I: 49).
Nuvarande gården Klinte i Follingbo hette, enligt Lindström a. a.
I: 52, år 1515 Klinthegord, men att dömma av sockennamnet
Klinte (Klintj, Clynte på 1300-talet; Lindström a. a. I: 52) synes
den osammansatta formen vara älst. Klinte är även gårdsnamn i
Fole ock Gammelgarn socknar.
Gotl. Medeltid II: 31.
Tre fyrkantiga stenar, förmodligen även tegelstenar, buros
i vapnet redan av en medeltida adlig ätt. En Oloff Karlsson
bar nämligen i sigill till ett brev av 1385 »tre mindre, fyrkantiga
stenar, en i hvartdera hörnet af en sköld» (SRAP. II: 94). En
av stenarna är kvadratisk, de två andra ha »en mer tvifvelaktig
form, troligen genom gravörens förvållande», men »utan tvifvel är
det meningen, att alla stenarna skola vara kvadratiska» (enligt
benäget meddelande av arkivarien P. SONÅN). Den kvadratiska
formen anger väl, att tegelstenarna setts från deras kortsida.
Detta är väl förhållandet med teglen i Tegelska vapnet.
Utg. av Wennersten, Visby 1901, s. 117.
Strelow s. 145.
Väl då tre: ett övertegel (»munktegel»), två undertegel
(»nunnetegel»). Det kan förtjäna påpekas, att medeltidens taltegel voro mera dekorativa än nutidens.
Någon skulle häremot kanske vilja invända, att i så
fall vapnet bort vara avbildat på gravstenen, liksom förhållandet är med Peter Hardings vapen. Men det finnes åtskilliga
medeltida gravstenar, som bevisligen lagts över frälsemän, men
ändock ej liksom Lärbrostenen hava inhuggna adliga vapen. Jag
vill här blott erinra om den trapezoidformade gravstenen i Vreta
klosterkyrka över frälsemannen Magnus (»Nobilium proles Mag-
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nus», såsom den gamla gravinskriftens första värsrad börjar),
han som flera hundra år efter sin död helt oförskyllt av konung
Johan III befordrades till svensk konung (såsom Magnus Nilsson) ock fick sitt svenska fantasivapen (jämte prosainskrift om
upphöjelsen) inhugget på stenens tomma mittyta (se avbildningen i Dahlbergs Suecia Antigua); vidare om stenen i Uppsala
domkyrka över riddaren Andreas Eskilsson (som dog 1359 ock i
vapnet bar en halv lilja ock ett läjon) ock hans syster Ingeborg,
vilken sten har en inskrift på två rader längs kanterna, men,
liksom Lärbrostenen, mittytan alldeles tom (se avbildningen hos
Peringskiöld, Monum. Ullerak. s. 80). För övrigt kräver ju
anbringandet av ett adligt vapen mer konstnärsskicklighet hos
stenhuggaren än blotta inmäjslandet av bokstäverna i inskriften;
ock det år ju möjligt, att en sådan mera förfaren stenhuggare
ej stått till hands, då Nils Takstens gravsten skulle förfärdigas,
ett antagande som synes bekräftas därav, att stenens mittyta
alldeles saknar ornamentering, medan dylik eljest är vanlig på de
gottländska medeltida gravstenarna. Så äro alla de åtta hos Hildebrand, Sveriges Medeltid III, s. 444, 458 avbildåde gottländska
gravstenarna försedda med bilder eller ornament på mittytan.
55) På forngutniska skulle det ju heta pakstain, på yngre
gottländska Takstain eller Takstein. Formen Taksten (även
Thaksten, Taxten) är att förklara genom inflytelse från fastlandssvenskan, vilken redan på 1200- ock 1300-talen gjorde sig starkt
gällande i nomina propria, såväl person- som ortnamn. Så finnes
Stenstofu på en gravsten av år 1200 (Lindström II: 102), men
Stainkirkia i Gutasaga (Steinkirki 1430, Lindström I: 54);
vidare Botedis, Buthedis vid sidan av Botaydis (Lindström II:
74, 95, 56); Omundi (lat. gen., Lindström II: 87) av ett gutniskt Oymundr (således ej för Ogmundi, varmed det återgives
i Månadsbladet 1892, s. 86), vilket återfinnes i nuvarande gårdsnamnet Öjmuilds eller Ejmunds i Hamra socken — Snöbohm
har bägge formerna, Postortlexikonet den senare — som »de
gamla av allmogen nog skriva Öjmunds eller Ömunds ock uttala såsom Ojmunds eller kmunds», enligt benäget skriftligt
meddelande av härr kyrkoherden N. P. GADD; Botnyuti (i brev
av 1350, SRAP. I, s. 468; jfr registret), men Botthiaudis (Lindström II: 88). I samma ortnamn växla ofta former på (h)em
ock (h)aim, alm, t. ex. Hiskilem (Lindström I: 49) ock Yskilaim
(runskrift, Säve Gutn. urk. nr 35), n.0 skrivet, med fastlands
svensk form även av första sammansättningsleden, Eskelhem,
men av allmogen ännu uttalat Yskilaim (Säve a. a. s. 75),
Othem — Otaim, Oteim (Lindström I: 53), o. 5. v.
Jag nyttjar tillfället att framhålla, att det hittils oförklarade y i Yskilaim — jfr Pipping, Ardre-stenarna, s. 21, n. 1
Sv. landsm. XII. 6.

3
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tydligen har uppkommit genom i-omljud av Q: Qsku. --> gutn.
Yskil. Detta fall är av största språkhistoriska intresse, emedan
hittils intet säkert fall på detta i-omljud kunnat uppvisas. Jfr
Noreen, Altnord. Gr. I, § 63, där yttrandet; att »Q nie lautgesetzlich, sondern Dur durch ausgleichung innerhalb eines paradigmas
in der betreffenden stellung steht» — varför det säges att »Beispiele
sind äusserst selten» (det anförda exemplet spener kan ju också
lika gärna komma av spMan som av spinn) — med anledning
av nu uppvisade fullt säkra fall, där 4 är ljudlagsenligt, måste
ändras. (Det kan anmärkas, att i Noreens Altschw. Gr. i-omljudet av 4 ej alls finnes omnämnt.)
Se Lindström a. a. II: 60.
Lindström a. a. II: 108 (orätt: Lengiv).
Se Lindström II: 75, 140, 330. Dessa tillnamn äro
ju liksom ducka egentligen feminina appellativer ock böra därför ej sammanställas med Siba (Pipping, Ardre-stenarna, s. 25).
Lindström II: 91.
Lindström II: 108.
Strelow, Guthil. Cron. s. 146.
Om dess vapen såsom föreställande ett baner se Hildebrand, Sv. Medeltid II, 568.
till Aminne.
till Hjälmsäter (förmodas vara av norskt ursprung).
Dessa ätters vapenbilder kunna lättast ses i någon av
de sista årens adelskalendrar.
Som det skulle taga alltför stort utrymme för att lämpligen inpassas i noter ock tilläventyrs vara av föga intresse för
en god del av denna tidskrifts läsare, om de här ovan anförda
exemplen skulle med utförliga bevis styrkas, har jag sparat
detta till en särskild uppsats med titeln »Några svenska 'talande
vapen' på 1200- och 1300-talen», vilken nu är tryckt i Personhistorisk Tidskrift för 1903, h. 2. Jag ber få hänvisa de av
ämnet intresserade till denna uppsats. Här må blott påpekas,
att Lama är samma ord, som ingår i Dalalagens lcemu gildri,
hvilket SCHLYTER förklarar alldeles oriktigt (Söderwalls Ordbok
hänvisar blott till Schlyter). Ordet är en svag biform till det
nysvenska läm som är vapenbilden i Lxmaättens talande vapen.
Ur den nämnda uppsatsen framgår, att det är ovisst, om ock i
vilka av de anförda fallen vapnet bildats efter namnet ock
namnet efter vapnet. 1 några tall äger förmodligen det förra,
i andra fall det senare förhållandet rum.
Se Lindström II: 491.
Anfört hos C. U. Grupen, Origines et Antiquitates Hanoverenses, Göttingen 1740, s. 67.
Man fattar vanligtvis — se de anförda arbetena —
constancia som ablativ, men denna stora metriska frihet, varpå
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visserligen exempel kunna anföras från medeltidens slut ock
även i andra avseenden uppenbarligen tarvliga rimmerier —
jag har just i det föregående (s. 11 här) anfört ett dylikt exempel från en östgötsk gravvärs — har man icke rätt att antaga
här (se vidare mina Inscriptiones Gotlandim). Denna uppfattning
passar ej häller i sammanhanget.
Jag hade tillfälle att efter mitt föredrag vid filologmötet
rådfråga en sådan auktoritet som utgivaren av Andrem Sunonis
Hexaämeron, den vid mötet närvarande professor M. C. GERTZ
om min tolkning av värsen, ock han godkände den ock har
sedan skriftligen uttalat sig sålunda (jag har fått rätt att offentliggöra det): »Hvis der virkelig i Texten staar, som De angiver her,
kan Ordene utvivlsomt ikke betyde andet end:
'og selve den personificerede Charaktersfasthet'».
Om läsningens riktighet kan icke vara något tvivel, tillägger jag.
Värsen erinrar om den från Nya Testamentet välbekanta
ordleken mellan Petrus ock Petra.
Se här förut n. 13.
Enligt skriftligt meddelande av härr kyrkoherden CARL
SIK i Lärbro av 15o 1902 skall blott »en ej synnerligen märkbar spricka finnas i stenen». — Uppgiften i täxten är hämtad
från inledningen till romanen Taxteinaren, s. 5, där det heter
att »genom det oförsvarligaste slarf blef stenen spräckt i två
delar».
Enligt uppgift i inledningen till romanen Taxteinaren,
s. 5: »i golfvet till höger om altaret» i st. f. »till venster i koret»,
där den förut låg.
Kyrkoherden SIK skriver 11/1o: »För ytterligare förstöring
är stenen skyddad, enär den har sitt läge så, att den ej är utsatt
för nötning af skosulor, endast vid nattvardsgången kan möjligen en och annan taga plats på densamma».
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1888: 31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WiGsTam.
32 h.{VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER.
VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
VI. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h
' {VI,
Smärre meddelanden, s. 101-220.
1 VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40.
34 h.
VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.

1889: 35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER.
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
IX. 1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
J X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
38 l'')X. 4. Växlingen 3: 6 i forngutniskan, af A. Kom
IX. 5. Sprogkårt over Sonderjylland, af II. V. CLAUSEN.

1890: 39 h. X.
40

1891:

1892:

2. Åsbomålets ljudlära, af G. BILLING.
(VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON.
VII. 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
(VII. 11. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.

.{V. 6.

Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
V. 7. Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE.
42 h. VIII. 2. Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGisTnöm.
XII. 1. Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
43 11.1XII. 2. Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS.
I XII. 7. U-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK.
41 h

VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 41-57 med tit.
44 h. VII. 7. Visor ock melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD.
VII. 10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml.
45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af 1,1. F. LUNDGREN, s. 37-86.
46 h. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN.

1893: 47 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E.,• s. 197-308.
48 h.1XII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
6. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN.
2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
49
h • XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran om u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.

1894:

(Xim. 1. Lidmål, av K. H. WALTMAN.
!XIII. 7. Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS Buscx.
51 h )XIII. 8. Om några svenska ord, av AXEL KOCK.
9. De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LiFFLER.
Ixill. 10. Kardegille. Av Eva. WIGSTRÖM.
XIII. 11. Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
(Bih. II. 3. Barbro BarArs visbok.
52 h
.
.113111. II. 4. Per Brahes visbok.

1.89ii: 58 h. Bih. I. a. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER.
XI. 1. Om folksagorna, av A. ALMSTRÖM.
IXL 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXAN, s. 5-100.
55 I. XIV. 1& 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON,
s. 5-132 ock 1-34.

1896: 66 h. X. 6.

Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, s. 87-166.
XI. 2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
XI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
XI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
57 h. Xl. 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
XI. 8. Studier i svensk grammatik, av A. Kocx.
XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG.
lo. Skogsbyggarlivet i Edsveaen, av A. KULLANDER.

1897:

XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXÅN, S. 101-278.
4. Från Delsbo, av A. BJELMSTRÖM.
59 . h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER.
1898: 61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 5-84.
XV. 5. Hist. bidrag till svensk formlära, av A. KOCK.
62 h. 1XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu. Av E. HELLQUIST.
XV. 7. Om, folkets hushållning i Bollebygd, av A. E.
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, AV R. STEFFEN.
64 Ii. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff S AlVIUEL E BlIEEN.

58 h.{

1899: 65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 85-212.
XV. 1. Norska stev, saml. av R. STEFFEN.
66 h.1XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. NORDLANDER.
I XV. 8: Svenska etymologier, av A. Kom
67 Ii. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN.

1900: 68 II. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURM AN.
69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309-372.
h. j XVIII. 3. Skuttunge- ock Björklimemål, av E. GRIP .
70 1X\II I. 8. Skolpojks- ock studentslang, av L BERG.
71 h. Bih. III. 1. K. Bibliotekets visbok i 16:o.

1901: 72 h. XVII. 3. J. Torni Berättelse om Lapmarckerna.
XVIII. 6. Skuttungemålets ljudlära, av E. GRIP.
9. Levnadsbeskrivning av G. ANDERSSON.
2. Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av E. MODIN,
s. 1-128.
h. XIX. 3. Från Härjedalen, av S. ÖBERG.
74
IXIX. 4. När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast?:
Av R. NORRBY.
XIX. 5. Fåleberg. Av S. LAMPA.
(Forts. å omslaget till h. 80.)

73 h.{

Stockholm 19E3.
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