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Förord 

Johan Nordlanders Norrländska samlingar består av arton fristående, varandra mycket olika delar, för
delade på sex underserier och utgivna under en drygt halvsekellång period. Första seriens sex under
delar, utkomna mellan 1892 och 1905, som här ånyo utges av Johan Nordlander-sällskapet, kommer 
förhoppningsvis att följas av en utgivning också av de andra häftena i serien. Alltsedan sällskapet 
grundades 1979 har nämligen en nyutgivning av Norrländska samlingar varit prioriterad i sällskapets 
styrelse, men det är först efter erfarenheterna av de senaste årens utgivning som redaktionen känt sig 
redo att ta itu med denna både arbetskrävande och kostnadskrävande utgivning. 

Dessa sex första delar — vilka utgör Norrländska samlingars första serie, se vidare innehållsförteck
ningen— är, för att använda en något nött bild, en verklig guldgruva för norrlandsforskningen. Här 
finns nämligen flera viktiga källutgåvor: Skatteboken af Medelpad pro anno 1543 (1:4), Skatte bokenn 
aff Angermanne land pro anno 1550, Fogdefodringsmantalet af Gestrikland pro anno 1541 samt 1543 
Jordha Boocken wthaajf Westhrabotnen (samtliga i 1:6). Dessa utgåvor är helt grundläggande för dem 
som forskar om vasatidens Norrland, dess befolkning, näringar och skatter, person- och ortnamn m.m. 
Nyttiga är också saköresböckerna (i 1:6), liksom förteckningen över de ångermanländska fiskevattnen 
på 1500-talet (1:1). 

Enligt Bengt Audén och Algot Hellbom (i Norrlänningar förr och nu [Skrifter utg. av Johan 
Nordlander-sällskapet 3], Umeå 1980), vilka var för sig använt två av utgåvorna, återger dessa mycket 
troget sina källor och de avvikelser som finns är i allt väsentligt betydelselösa. 

Men det finns så mycket mer än dessa källutgåvor innanför bokens pärmar. Norrländska samlingar 
1:2 t.ex. utgörs av Magnus Nordenströms Utkast till beskrifning öfwer Stöde socken och 1:3 av (ett om
fattande urval ur) Fale A. Burmans koncept-dagböcker förda under resor i Jämtland åren 1793—1802. 
Dessa två källutgåvor läser jag själv med den största behållning, detta trots att de skiljer sig så radikalt 
från varandra. 

Magnus Nordenström är ordningen personifierad, och hans beskrivning av Stöde är strängt systema
tisk, språkligt väl överarbetad och genomgående mycket balanserad i sina omdömen. Den har också med 
rätta karaktäriserats som samtidens bästa, och det är därför inte undra på att den — ehuru aldrig utgi
ven i Nordenströms samtid! — flera gånger utgått av trycket. Inte minst de enskilda bybeskrivningarna 
är här av bestående värde. 

Helt annan är karaktären i Fale A. Burmans konceptdagböcker. Dessa anteckningar, förda under 
resor i Jämtland 1793, 1794, 1798, 1799 och 1802, innehåller en uppsjö av arkeologiskt, historiskt, 
dialektalt, folkloristiskt och etnologiskt material. Både stora och små saker intresserar Burman. Materia
let är inte särskilt väl strukturerat, infallen är många och sammanhangen är ibland svåra att skönja. 
Burman är, kort sagt, mycket mer oförutsägbar än Nordenström, och förmedlar dessutom gärna — och 
med mycken indiskretion — samtidens fördomar. Häri ligger en stor del av charmen. 

Oftast är Burmans anteckningar mycket kortfattade, men någon gång målas ett helt scenario upp. 
Som här, i en anteckning från resan 1793: "I Stor-Fjolen utanför Vuku mans åns utlop är en holme, som 
kallas Långströms holmen efter en käck partigängare, som var major och ymsom öfver Angjan och Tor
on föll in som en blixt än på det ena, än det andra stället i Norige under 1718 års fälttåg. De Norske, 
som trodde, at han kunde göra både sig sjelf och sina soldater hårda emot skott, rymde fältet, ehvarest 
de mötte honom. Han blef dock skjuten af en gosse, som stal sig bak på honom, då han gjorde sitt tarf." 

I Norrländska samlingar 1:5, Hvarjehanda anteckningar, återges en hel del sägner, bl.a. om Gunilla 
den snälla, Spå-Herr-Ola, Trollfinnarna i Bredsjö och Spå-lapparna. På flera ställen sammanställer här 
Nordlander de intill sen tid traderade berättelsernas ord med uppgifter ur äldre arkivalier. Mer än de 
flesta behärskade ju Nordlander dessa två typer av källmaterial, och han kunde därför bakom sägnernas 



VIII 

fördunklade ordalydelse ana en verklighet med djupa rötter i historiens mylla, en verklighet som undan
tagsvis också var historiskt betygad. 

I avsnittet om Västerbottens äldre kulturhistoria (i 1:6) står det arkivaliska materialet helt i centrum. 
Avsnittet myllrar av uppgifter rörande birkarlar och landsköpmän, handel och marknader, präster och 
fogdar — samt ibland helt vanliga människor —, brott och straff, häxerier, läsningar och trolldom, sjuk
domar och sjukdomsbot, pärlfiske och sågkvarnar — samt statligt företagande i norr på 1500-talet, 
nämligen Lula och Umo kungsgårdar. Den som vill skapa sig en bild av det bottniska områdets 
människor vid medeltidens slut och under 1500-tal har här ett rikt material att ösa ur. Inte minst vissa 
mentalitetshistoriska slutsatser torde kunna dras med stöd av detta material. 

Mångfalden av uppgifter inom olika sakområden har gjort det naturligt för redaktionen att söka 
åstadkomma ett register. En kommitté bestående av sällskapets ordförande, Lars-Göran Tedebrand, 
vice ordförande, Phebe Fjellström, och redaktör, Lars-Erik Edlund, lade tidigt upp riktlinjerna för detta 
registerarbete. Ett värdefullt ord- och sakregister utarbetades därefter av Kjell Nygren, Institutionen för 
etnologi vid Umeå universitet, 1987—1988. Tack vare insatser av Lars Ericsson, Umeå, har detta bas
register sedan kompletterats och kraftigt utökats. Lars Ericsson har även, tillsammans med redaktören, 
haft ansvaret för registrets slutgiltiga utformning. Det svåra sättningsarbetet har med stor noggrannhet 
utförts av IngaBritt och Claes Rosenqvist, Gideå. I korrekturarbetet har sällskapets biträdande redaktör 
Marianne Nejati, Umeå, och Anita Bengtsson, Avdelningen för historisk demografi vid Umeå universitet, 
biträtt. 

Jag vill på sällskapets vägnar mycket varmt tacka alla de nämnda för deras värdefulla insatser. 
Ord- och sakregistret upptar de flesta viktiga företeelser i utgåvan samt en hel del ord — i undantags

fall även namn. I den myllrande mångfald av uppgifter som finns har det dock ibland varit nödvändigt 
att göra ett visst urval av registerord, detta inte minst för att hålla registret inom ett rimligt omfång. 

Oftast har uppslagsformen i registret normaliserats, men ibland har det känts angeläget att bibehålla 
källans exakta lydelse, varvid uppslagsformen satts innanför citationstecken. 

De enskilda uppslagsorden har dessutom samlats under vissa tematiska huvudrubriker, nämligen 
begravning; bergsbruk; boskap; brott och straff; brunnar, källor och vattenanvändning; bröllop och äk
tenskap; byggnader; byggteknik (konstruktion); djur; drycker; finnar; fisksorter, fiskemetoder och -red
skap; flora; flätade handarbeten; fornminnen; färdvägar; födans beredning; födans servering och 
förtäring; födans tillvaratagande och konservering; handel och handelsutbyte; hantverk och hantverks
produkter; husdjursskötsel och fäbodväsende; hygien; innovationer; jaktmetoder och jaktredskap; 
jordbruksmetoder och jordbruksredskap; jordmån; klimat; klädedräkt (allmänt); klädedräkt (speciella 
plagg); kryddor och smakämnen; kvarnar; kyrklig organisation; kyrkokonst, -prydnader och -inventa
rier; magi och botemedel; maträtter; militär organisation; mineraltillgångar; mjölkbehandling; 
murning; mått och vikt; nybyggare; nöjen och festliga sammankomster; priser på varor och tjänster; 
redskap och verktyg; religionsutövning; resor och godstransport; rövare; samer och samiska förhållan
den; samlande av föda; sjukdomar; sjöfart och fartyg; skatter och avgifter; skepps- och båtbyggeri; 
skinn och skinnberedning; skogsbruk och skogsprodukter; skriftliga källor; slakt; släkter och släktskap; 
sägner; textilier och textiltillverkning; tidsindelning; titlar och yrken; topografi och geografi; trosföre
ställningar; ull och ullproduktion; uthus och ekonomibyggnader; vapen; vetande (folkligt); växtodling 
(foderväxter, rotfrukter, spannmål, specialodling, textilväxter, träd och buskar); årscykeln och öknamn. 

Johan Nordlander-sällskapet framför till sist ett mycket varmt tack till alla dem som genom 
ekonomiska bidrag tryggat den kostnadskrävande utgivningen av denna klassiker på det norrländska 
kulturområdet. 

Umeå i augusti 1990 

Lars-Erik Edlund 
Johan Nordlander-sällskapets redaktör 
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STOCKHOLM 1892 
KUKGL. BOKTRYCKERIET. I\ A. NORSTEDT A SÖKER 



-i\-fsikten med denna afhandling är att lämna en redogörelse för namnen på ångerman-
ländska fiskevatten under 1500-talet och att uppvisa de synpunkter, som legat till grund 
för namngifningen. Att förf. valt just detta landskap beror på fiere omständigheter. Det 
har skett först och främst därför, att dessa namn för honom haft ett särskildt intresse 
såsom tillhörande en ort, med hvars folkspråk och topografi han är något så när förtrogen. 
Ett annat skäl har varit det förhållandet, att han i fogderäkenskaper för Ångermanland 
uti Kongl. Kammararkivet funnit de utmärktaste källor för studiet af detta landskaps namn 
på floder, bäckar, forsar, sjöar samt öar och skär. Dessa räkenskaper äro, särskildt om
kring 1500-talets midt, förda med en noggrannhet och fullständighet, som väcker ens för
våning. 

Till grund för den följande framställningen ha vi lagt Hans Anderssons Egin op-
bördh och Vtgift af Ångermannelandh pro Anno 1569. Jämte det denna redovisning 
är skrifven med synnerligen lättläst stil, har den framför äldre och yngre räkenskaper 
den förtjänsten att noggrant angifva de personers namn och bostad, som erlagt skatt för 
fisket i uppräknade fiskevatten, hvilka upplysningar hafva varit af stort värde, när det 
gällt att på kartan söka reda på i räkenskaperna omnämnda sjöar, hvilket trots dessa 
upplysningar ej alltid låtit sig göra. 

Uppställningen af räkenskaperna, för så vidt de röra fiskena, är följande: 

Laxefisken : 
Cronones fisken: 
Laxefisken, som Bönderna bruka: 

hvaraf kronan har balfparten; 
hvaraf kronan har tredje parten; 
tiondelaxen. 

Älefisken. 
Neg enögefisken. 
Treskefisìcen, som Bönderna bruka och där de fångade gädda, sik, id, braxen, abborrar, nors och 

krampsill, hvaraf Kongl. Maj:t bekommer »huar fämpte fisk, som fås pro anno 1569.» 
Strömmingsfisken. 
Själafisken vid öar, skär och grund. 



4 INLEDNING. 

Inom dessa afdelningar upptagas socknevis de särskilda fiskenas namn samt, i fråga 
om träske-, strömmings- och själafisken, de fiskandes och skattandes namn och by. Som 
exempel lämna vi här ett litet utdrag för 

»Sidensiö Sochn 
Treskefisken och the som ther Bruka med theris voner. 

Domsiö tresk 
Hindesiö tresk 
Geddesiö tresk 
fl ar eka tresk 
Brukas med 8 Nätt 
Oluff Anders[son] i Myre 
Jon Erichs[son 
Gulle Jons[son" 
Per Tomas[son~ 

Martine HeAdor - 4 mkr 

ibid.» J 

Ofta hände det, att skatt ej erlades för åtskilliga fiskevatten. Dessa uppräknas då 
sist i socknen och utan upplysning om fiskerättens innehafvare. Så heter det för Sidensjö 
socken: »Vid Dersiö, Nordsiö och Tuerå fresker är inthz bekomit pro Anno 69.» 

Att på kartan återfinna de gamla namnens motsvarighet är ofta en vansklig sak. 
Där de skattandes namn uppgifvas och socknens utsträckning ej är allt för stor, har detta 
varit jämförelsevis lätt; men i en sådan socken som Anundsjö, hvilken har en utsträck
ning af dryga 22 kv. mil, har det fallit sig svårt. När bönder i Ostby och Flarcka i nyss 
nämnda Anundsjö fiskade i resp. Gaffsellett och Ååselett, är det nära nog omöjligt att 
afgöra, huruvida med dessa namn åsyftas lika lydande sel inom socknen eller nuvarande 
Gafsele och Åsele i angränsande Åsele lappmark. Genom att utan vidare identifiera namn 
med närmaste likalydande träffar man ej alltid det rätta; det visar sig nämligen vid fiere 
tillfällen, att man fäste mindre afseende vid den långa vägen än vid den rikliga fångsten. 
När motsvarande fiske ej varit att finna på tillgängliga kartor, har, till ledning for de 
med de lokala förhållandena fullt förtrogna, den eller de fiskandes boningsort angifvits; 
och där detta ej kunnat ske, har närmast föregående eller efterföljande fiskevatten ut
satts. 

Ehuru 1569 års räkenskaper, som sagdt, äro förda med stor noggrannhet, hindrar detta 
dock ej, att ett och annat skriffel insmugit sig. Så t. ex. upptages för Sånga socken 
byarne Österpera och Österpera, motsvarande nuvarande Öst- och Vestpara; och uti 
namnet Lelunge tresk i Anundsjö är den tredje bokstafven, enligt livad fiere varianter 
gifva vid handen, en misskrifning för d. Fiere gånger händer det, att ett e står i st. f. 
o, ett a i st. f. ä och dylikt. För att kontrollera namnformerna ha vi därför genomgått 
skattelängder för fiere både föregående och efterföljande år, och när upplysande afvikelser 
i skrifningen förekommit, antecknat dessa. 

För att visa, på hvilket sätt namnformerna växla för olika år, upptaga vi här på ett 
ställe träskefiskena i den lilla socknen Ed för fyra år. 



KÄLLORNA. NAMNS BILDNING. 5 

1565 
Hus e tresk 

1569 1570 
Husiötresk 
tuaretiern 

1571 

Tware tiernn 
Långsiö tresk 
giordebeck tresk 
Kruke tresk. 

Huse tresk 
Tuaretiern 
Långsiötiern 
Giordetresk 
Kruke tresk. 

Långsiötiern 
gerdesiötresk 
skaresiötresk 
Krubbetresk. 

Husetresk 
tuartiernn 
långsiötiernn 
giordetresk 
scharppesiötresk 
Kruketresk. 

De former, för hvilka ålder ej angifves, äro från 1569; de andras utmärkes genom utsatt 
årtal, hvarvid yi för korthetens skull skrifvit t. ex. 42, 71 i st. f, 1542, 1571. När nam
nens uttal varit oss bekant och erbjudit något af intresse, ha vi utmärkt detsamma med 
begagnande af landsmålsalfabetets gröfre eller strängare beteckningssätt. De nuvarande 
namnformerna äro i de allra flesta fall hämtade från den senast utkomna länskartan af 
Dahlman samt, då dess skrifsätt uppenbarligen varit felaktigt, från Stjernströms äldre 
karta öfver Vesternorrlands län eller ock från Ahl boms »Adress- och annonskalender», 
Hernösand 1880. 

En flyktig blick på det här meddelade namnförrådet visar, att namnen med högst få 
undantag äro sammansatta. I det dagliga talet nöjer man sig med den upplysningen, 
att dçn och den bor sör vid sjön, har gått norr till bäcken o. s. v., och den tilltalade vet. 
då, hvilken sjö eller bäck som åsyftas. Men detta är ej alltid tillräckligt. Om sjöarne 
eller bäckarne äro flere, uppstår genast ett behof att skilja dem åt. Detta sker då genom 
att till ordet sjö eller bäck lägga ett annat, som då vanligen uttrycker någon beskaffenhet 
hos de olika sjöarne eller bäckarne eller något annat förhållande med dem. I synnerhet 
är detta nödvändigt för dem, som bo på något afstånd. De, som bo i byn Tjäll, förstå 
hvarandra mycket väl, när det talas om att gå sör till sjön och fiska; men för dem, som 
bo en eller annan fjärdingsväg därifrån, är detta ej tillräckligt. De tala om och fiska i 
Tjällssjön, och så småningom stelnar detta till ett namn. Den senare leden, som ligger 
till grund för namnen, plägar man kalla grundord. Dessa äro alltid ett appellativ ur det 
på namngifningens tid talade språket och äro i följd af sin natur mindre omväxlande. 
Den förra leden kallas bestämning sor d, och dessa äro däremot af mycket olika art och 
betydelse. Grundorden äro vidare till sin betydelse i allmänhet ganska klara, under det 
att bestämningsorden ofta äro dunkla eller t. o. m. omöjliga att tolka. 

Uti större och mindre arbeten om ortnamn finner man oftast en särskild redogörelse 
för grundorden och en annan för bestämningsorden. En sådan anordning gör det nöd
vändigt att upptaga hvarje namn på tvennç ställen. Ett sådant förfarande har här synts 
oss öfverflödigt, helst som vi sysselsätta oss med endast några få grupper af ortnamn. 

Efter dessa inledande anmärkningar öfvergå vi till redogörelsen för namnen och be
handla först forsar och andra laxfisken (dock ej i saltsjön), sedan åar och bäckar, därpå 
insjöfisken och sist öar, skär, uddar och vikar uti hafvet. 



6 LAXFISKEN I FORSAR OCH ÄLFVAR. 

Laxfisken i forsar och älfvar. 
När man granskar det förråd af namn, som hör till denna afdelning, finner man 

snart, att många nätlag och notvarp hafva lånat namn från byar och i några fall äfven 
från socknar. Sådana namn är o: 

Bratt fåras, 52, en bergfors i Öre elf med 
byn Bratt ff&rss s. å., nu Brattfors; af 
brått, brant; (Nordmaling). 

Bölis fårss, 52, vid Gideå elf på södra lan
det under en gård Ideböle l) s. å. ; (Grund
sunda). 

Bölis ffårss, 52, i Öre elf i byn Thårböle 
s. å. en fjärdingsväg ofvanför Wrsbäck; 
Bölzforszen 69; (Nordmaling). 

Edz ffårs i Ångermanelfven; af sockennamnet 
Ed; (Ed). 

Edzöran (under prestebordet) ; af socken
namnet Ed och aur, dr, grof sand; stenör, 
sandig strand, Rz2) s. 15; (Ed). 

Fårsmoffårs i Edsforsen på norra landet, 
52; Forsmofors 69, med fiskare i en by 
»ther tuardt hoss benempd Fårsmo 52; 
nu Forsmo ; (Ed). 

Gältans nättielag; jfr utjorden Geltan 47, 
nu Hjelta; (Långsele). 

Håkånees fårss, 52, i Öre elf med fiskare i 
byn Håkånes s. å.; nu Håknäs; af namnet 
Hakon + näs; (Nordmaling). 

Hålgerttz böle ffårss, 52, i Lögdeån vid 
byn Hålgerdz böle s. å. nu Hyngelsböle; 
(Nordmaling). 

Kerne fårs 57 ; jfr byn Tiärn 42, nu Norr
tjärn och Sörtjärn; (Nätra). 

Krångafors; jfr byn Krange 47, nu Krånge; 
(Liden). 

Liidz fårs 52, i Ångermanelfven i Lidens 
socken med en mängd fisken; jfr Nempde 
fors s. 8; (Liden). 

Långedes ffårss, 52, i Öre elf; med fiskare 
i byn Långede s. å., nu Lång ed; (Nord
maling). 

Mooforssen; jfr byn Högzmo 47, nu Hex-
mo, eller utjorden Mo i Resele 47, nu byn 
Mo; (Liden). 

Nordsiöforss 68; jfr byn Nordsiö; (Nord
maling). 

Sandz netie lag i Edsforsen på södra lan
det strax utanför Långnetie lag »wiid en 
sten kiiste» med fiskare i den närliggande 
byn Sand 52; (Ed). 

Tanfflo forss 68; jfr byn Tanflo i Resele, 
nu Norr- och Sörtanflo; (Liden). 

Nörretanfloforszen; jfr byn Norrtanflo i 
Resele; (Liden). 

Årssbeek, — 90; Årsebeck 71, Örsebeck 67, 
Örsbeek 97; tydligen == byn Wrsbäck 52 
vid Öre elf en half mil ofvanför Brattfors; 
nu Örsläck ; (Nordmaling). 

Öråå fors 54; jfr byn Öre 47, nu Öhre; 
(Nordmaling). 

*) Denna gård »hörer ffrw perniile på Wiik tiil.» 
2) Rz = Rietz, Ordbok öfver Svenska Allmogespråket. 
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Personnamn ingå endast i tvenne namn, 

Amundz Forss 57; innehåller mansnamnet 
Amund, Lundgren l) s. 12 ; (Själevad). 

Brynolffz skure och BrynålfFz skure i Lids
forsen på södra landet nedan för nempne 
fiiskett, 52; Brynieskuru 67, 68, 69; inne
håller mansnamnet Bryniulf', Lundgren, 
s. 39; senare leden är isl. skura, skåra; 
gräfd ränna. Jfr namnet Shuruberget vid 

nämligen: 

Mörtsjön i Högsjö s:n. I sockenbeskrif-
ningen i Hernösands landtmäterikontor be-
skrifves det sålunda: I dess höga och branta 
gråstensvägg allt uppifrån och ned till 
bergfoten löper en två eller högst tre fam
nar bred samt mångdubbelt djupare remna; 
(Liden). 

Förestående namn utmärka ursprungligen fiskets ägare; detsamma är tydligen ock 
fallet med namn sådana som 

Konungzforszen, i Gideå elf, (Grundsunda). 
Kyrckie nättielag; Kiörkienättielag 71; 

(Långsele). 

En annan flock namn grundar sig på 
fisket. 

Blåwattns forssen 97 ; s. å. upptages på an
nat ställe Blå nett forssen; (Långsele). 

Diupefors 90, (Långsele). 
Grubban, (Ed). 
Grubban, (Långsele). 
Grönewall, nu Grönvall, ett laxnotvarp i 

Klofsta by af Multrå. 
Holafors, utt. helaforfn och härledes af all

mogen från hel, hål (på igfen v intertiden);2) 
(Liden). 

Lisle fårs i Edsforsen på norra landet vid 
Långefårs 52; Lillefors 69, (Ed). 

Lillefors, (Långsele). 
LångfFårss vid Lögde ån en i/2 mil ofvanför 

Mo by, (Nordmaling). 

Kyrckiefors; KirkiefForss 68, (Liden). 
Prest forssen 97, (Liden). 

någon beskaffenhet hos det ifrågavarande 

Långefårs i Edsforsen på norra landet strax 
nedanför Fårsmoffårss 52; Långefors 69, 
Lange försz 67, (Ed). 

Långewall i Edsforsen på norra landet, åt
följes af Grubban, 52; Långuallen 69; (Ed). 

Långnettz lag i Edsforsen på södra landet, 
strax nedanför Hälle ffårss, 52; Lång-
nättielag 67, 69; Lågnätielagh 69; (Ed). 

Helle fårs 52; Hellefors 69, (Ed). 
Hällefors, (Långsele). 
Hällenäs, (Långsele). 
Hälleschuru ; Hälleskuru 71, Halle skuru 

67, 68, Hallskurw 90; = ? Hårde skwru, 
52, i Lidsforsen på norra landet öfverst 
vid en holme; (Liden). 

*) Sålunda utmärka vi i det följande ett under tryckning varande arbete af lektor Magn. Lund
gren om »Personnamn från medeltiden», hvars 6 första ark förf. benäget ställt till vårt förfogande. 

2) Sägnen förtäljer, att en lapp och en lappkvinna, hvilken senare hette Sålla, en julafton 
kommit öfverens om att utföra något stordåd. Ridande på en älg, färdades hon från de öfre 
socknarna utför den tillfrusna Angermanelfven ; men när hon kom till denna fors, red hon ned i 
ett hål på isen, efter hvilken olyckshändelse forsen säges hafva fått namn. 
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Hälgefors; Högforss 68, Högeförs 67, 
(Boteå). 

Nyefors, (Liden). 

Vidare äro namn bildade med afseende 

Badstuffårs nederst i Lidsforsen vid södra 
landet, 52; Bastugforszen 69, (Liden). 

Bodhaforszen, (Liden). 
Forsuallen, (Långsele). 
Forsön, 69, i Lidsforsen, (Liden). 
Furuforssen 97, (Långsele). 
Jern Naglen; man märke, att namnen före

gås af »Wid»; (Långsele). 
Quarnhusfors ; Quarna husz försen 67; 

(Långsele). 
Quernehusforssen; Quarna hus försz 67, 

(Långsele). 
Quidzlefors; Quisle forss 68; af kvisl, gren; 

(Långsele). 
Åstenen, (Långsele). 

Slutligen sammanföra vi här dels em 
till betydelsen äro dunkla. 

Bärgz nättielagh, (Långsele). 
Bäckelandzfors, (Långsele). 
Egettfors; Egit forsz 67 = 65; EgefFors 90; 

Egge forss 97, (Liden). 
Ertrafors; EttrafFors 65, = 68, (Långsele). 
Fällefors, (Nordmaling). 
Hålle ffårss, strax nedanför Öie fårss, 52; 

(Ed). 
Klösa; Klössan 97, (Ed). 
»Ett theenefiiske heter kwlle» i Edsforsen på 

södra landet 52; Kullefors 69, (Ed). 
Moofors, (Långsele). 
Nempde fors; Nempnde fors 68, Nämde 

fårz 98; nu Nämnforsen, hvarmed beteck-

Nyefors, (Långsele). 
Nyelaxekar, (Ed). 
Nye nättielagh, (Långsele). 

på läget. 

Öie fårs i Edsforsen på södra landet strax 
nedanför Kwlle fiiske, 52; (Ed). 

Öieefårss i Lidsforsen på södra landet »tuart 
iffrå den BrynålfFs skure», 52; Ögeforssen; 
Öije forss 97; (Liden). 

Öie noten,* ett notvarp »aller nederst på same 
Holme» (Forsön i Lidsforsen) 52, (Liden). 

Öijeskatet; Öie skåttett 52, Öije skottet 68, 
Öije skåttet 98, Öij skötet 67; i Lids
forsen strax utanför Hårde skuru; förra 
leden i dessa namn är ordet ò, som i de be
gagnade längderna ofta skrifves öij (»öijer 
och sker»); det sista namnets senare del är 
väl skate, ände, spets, stenig landtudde, som 
skjuter ut i hafvet, Rz 581; (Liden). 

taka stående namn, dels ock sådana, hvilka 

nas hela Lidsforsen, Liidz fårs 52; om 
denna heter det s. å.: »Allra öffuerst är 
huffud ffårssen och wiid södre landet ser 
en strijta, som de kalle nempne ûiskett»; 
(Liden). 

Skåker 97, (Långsele). 
Strumpan 97, (Långsele). 
Strupan = 67, (Långsele). 
Stöckefors; Stöke forss 68, = 67, Stöka forss 

97, (Långsele). 
Swenke fårss 52, (Nordmaling). 
Siäla forss 97, af själ, själhund? (Långsele). 
Siälfflodhe fors; SielfF filöde 52, Siälfflöde 

forss 68, Sielfllöde 98, Siälflöde 90, Siäle 
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flöde fors 97 ; på norra landet strax nedan- Rz upptager s. 594 ett skola = bergkula, 
för Tållte bäck; (Liden). klyfta; (Ed). 

Skolan, ett ten-fiske i Edsforsen på norra Trulle forss 97, Thrulle fors 90; innehåller 
landet bredvid lisle fårs 52; Skolefors 69; fsv. trull, troll; (Liden). 

Namn på åar och bäckar. 
Äfven här finner man ett stort antal namn höra tillsammans med byanamn såsom 

bestämningsord, men här äro dessa bildningar vida vanligare än bland forsarnes namn. 

Banafierdz åå 52; jfr byn Banafiel 47, nu 
Banafjäl; senare leden är fjärd; (Grund
sunda). 

Beckelandz åånn; jfr byn Beekeland 47, nu 
Bäckland; (Nordingrå). 

Biurebacks åån; Biurebäkzånn 75, Biure-
becksån 67 ; jfr byarne Vester biörsziö 
och Öster biörsziö 47, nu Vesterbursjö 
och Österbursjö; af fsv. biur, bäfver; (Ar-
näs). 

Biörck åå 57; Björksjöån från Björksjön; 
vid åns utlopp i Ångermanelfven ligger 
byn Björkå, Biörkå 42; (Ofverlännäs). 

Biörnås Bäck; jfr byn Biörnåsz 47, nu 
Björnås; (Nordingrå). 

Bredby åå 52, Bredebyån; jfr byn Bredh-
byn 47, nu Bredbyn; (Anundsjö). 

Brynieånn; jfr byn Brynie 47, i Sidensjö 
s:n, nu Brynge, utt. bréyè; (Nätra). 

Byånn ; jfr byn By 42, nu =; (Häggdånger). 
Edz åå 54; jfr byn Eedh 47, nu Ed; af ed, 

smalt land mellan tvenne vatten, isl. eiò; 
(Ytterlännäs). 

Edz åå 52; jfr byarne Yter edh och ÖfFuer 
edh 47, nu Ytter ed och Öfvered; (Skog). 

Elgsiöö ånn 90; jfr Älgsiötresk s. 22 och 
byn Älgziö 47, nu Elgsjö; (Stigsjö). 

Engersiö ånn; Ängersiö ån 68, Engelsöö 
åå 52, jfr byn Ängersiö 47, nu Ängersjö; 
(Nordmaling). 

Galaånn; Gåla ån 67; jfr byn Gala 47, nu 
= ; utt. gaU, af fsv. garfier, gård; Gala-
sjöån i Mo s:n; (Själevad). 

Gijgha åånn; Giåå 57, Giga ån 67, Giidt 
åå 52; jfr utjorden Gidheböleth 47, nu 
Gidböle vid Gideå elf (från Gissjön); 
(Grundsunda). 

Gåådha åån; jfr byn Godha 47, nu Gådeå, 
utt. géä, af fsv. gufi, isl.^vö, gud; på norra 
sidan om ån; på den södra Fröland 52, 
nu = ; (Säbrå). 

Hanabeck ån 67 ; jfr byn Hanabergh 47, nu 
Hanaberg, af fsv. hani, hane? '); (Stigsjö). 

Huss åå 52; jfr byn Husum 47; nu =; utt. 
husån; Husumsån; (Grundsunda). 

Hälgems ån; jfr byn Heliom 42, nu Hell-
gum, utt. hâljèm; (Säbrå). 

Höglandz åå 52, Höglans åå 57 ; jfr byn 
Hoghland 47, nu Högland; (Arnäs). 

*) Lohmeyer, »Beiträge zur Etymologie deutscher Flussnamen», Göttingen 1881, sammanställer 
med han begynnande flodnamn med rot. han, ty. Hahn, tupp, lat. camere och öfversätter bestäm
ningsordet med: brusande, larmande. 

2 
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Hönas beckenn (med fiskare i byn Hönes, 
nu Främmer- och Öfverhörnäs); (Själevad). 

Hönet sundh; Hönäth sundh 68; jfr byn 
Honett 42, nu Hörnett, (Själevad). 

Idebyån; Ideby åå 52; jfr byn Ibin 47, nu 
Idbyn; (Arnäs). 

Inuikz åånn; Wijckz åå 52; jfr byn Inwiik 
47, nu Invik; Inviksån; (Ullånger). 

Kiörningz åånn; jfr byn Körningh 47, nu 
Kjörning; (Nordingrå). 

Lijgde Elff; Lijgd åå 52, Liigda älff 90 jfr 
byn Lijgdhe 47; Storlögdan (Millrath); 
(Nordmaling). 

Ledug åå 52, Lidunge ån; Ledunge ånn 
71; jfr byn Ledhunge 47, nu Ledinge 
vid sjön Ledingen; (Själevad). 

Looånn ; jfr byn Lo 47, nu = ; af lo, lågt 
liggande strand; (Styrnäs). 

Långedz Elff; Longedz älff 90; jfr byn 
Longe eedh 47, nu Långed; (Nordmaling). 

Mörtsale åånn; Mört sal ån 67, Mörttesali 
ånn 90; jfr byn Mörtzsall 42, nu Mörtsal, 
utt, må§å\; (Högsjö). 

Nordanåss åå 52; jfr byn Nordan åsz 47, 
nu Nordanås; (Själevad). 

Nylandz bäcken, jfr byn Nylan 47, nu Ny
land med en å, som utfaller i Skulesjön; 
(Nätra). 

Nääs åån; Näss åå 52; jfr byn Näsz 47, nu | 
Näs; (Vibyggerå). 

Nääss åå 52; jfr byn Näsz 47. nu Näs vid 
Kubbeån; (Anundsjö). 

Näske åånn; Näske åå 52; jfr byn Neske 
47, nu Näske; (Nätra). 

Näslandzån; jfr byn Näszland 47, nu Näss
land, utt. néllån; (Säbrå). 

Rosuikz åå 52, Rosuicks å 53; jfr byn Råss-
wik 47, Rådzuick 69, nu Rossvik; (Nora). 

Salsåå 54, Saltåån 69, Salt ån 67, Saltz åå 
52; jfr byarne Nörresalta och Södertalta, 
nu Salteå; (Nora). 

Salu åå 52, Salwa åå 57; jfr utjorden Salu-
böleth 47; Saluån; (Grundsunda). 

Skorszånn, Skorse åånn; Skorsiö ån 67, 
Skårdzsse ånn 90; jfr byn Skorszeth 47, 
nu Skortsed; (Arnäs). 

Strinda åån; jfr byn Strinde 47, nu Strinne; 
(Bjärtrå). 

Suidie bäcken; jfr byn Suidie 47, nu Svedje; 
(Ullånger). 

Vltrudz ån 67 ; jfr byn Altre 47, nu Ultrå; 
(Stigsjö). 

Vltrudz åå 52; jfr byn Vlthruth 47, nu 
Ultrå; (Grundsunda). 

Vmne åånn; jfr byn Omne 47, nu —, utt. 
omnè; (Nordingrå). 

Vtansiö åå 54; jfr byn JJtansjö, Vtansiö 47; 
(Högsjö). 

Vtbyånn; Vtby åå 52; jfr byn Vthby 47, 
nu TJtby ; (Nätra). 

Vtuickz ånn 90; jfr byn Utuik 69, nu Ut-
vik; (Ullånger). 

Wendersta åå 54, Vändersta ånn; jfr byn 
Wendstad 47, nu Vennersta; (Nordingrå). 

Vestan åå 52; jfr byn Westanå 47, nu=; 
(Nätra). 

Åfors åå 53, Åfårss åå 54; jfr byn Åffar 47, 
nu Offer, utt. é/er; (Boteå). 

Ålz marek åånn ; Elzmarck ån 67, Älzmarck 
älff 68; med fiskare i byn Elzmàrch, nu 
Eldsmark; (Arnäs). 

Ångstad åånn; Angsta ån 67; jfr utjorden 
Angestad 47, nu byn Angsta; (Ytter-
lännäs). 

Åted åånn; Åtede ån 68, Åthö ånn 90; jfr 
byn Åthet 47, nu Ate, utt. été] (Själevad). 
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Ålandzån; Elands åå 52, Erlandz ånn 90; Öråå 42; jfr byn Örse 42, nu Öhre, af aur, or, 
jfr byn Äland 47, nu —; (Säbrå). grof sand; vid ån Öhre elf ; (Nordmaling). 

Örbäck 68; jfr byn Örebek 47, nu Örbäch; Östansiö åånn; jfr byn Östansziö 47, nu 
(Långsele). Östansjö i Mo s:n; (Själevad). 

Återstående namn på bäckar och åar sammanföras här. Åtskilliga äro bildade efter 
den sjö, från hvilken ån eller bäcken kommer. 

Biens åå 52, Biensiö åå 54, Biiensiö åå 57 ; 
hör troligen samman med sjön Björnsjön, 
Björna s:n; af bjenn, björn, som har denna 
form i sammansättning till namn t. ex. 
Bjenntjern, Sidenbladh, Allmogemålet i 
Norra Ångermanland, Uppsala 1867, s. 31; 
(Själevad). 

Biörnsiö åån; jfr n. v. Björnsjön till större 
delen inom Björna s:n; troligen densamma 
som närmast föregående; (Själevad). 

Biuråen 57; af fsv. biur, bäfver; (Säbrå). 
Edz åå 54, (Skorped). 
Edznoraåånn; af nor, sund mellan tvenne 

sjöar; (Nätra). 
Elgsiö åå 57, (Anundsjö). 
Pårsån; Fårssåå 54; Forsån, (Själevad). 
Helgefors åånn 71, (Gudmundrå). 
Högfors ånn 90; jfr Högforss 68 s. 8; 

(Boteå). 
Ledusiö åånn; jfr Ledungatresk i Graninge 

s. 19 (Helgum). 
Prästån; Preste åå 52; (Arnäs) 1). 
Preste ånn 52, 54, (Sidensjö). 
Rote ånn 65, Rot ån 67 ; jfr sjön Mellersta 

rothen s. 21 (Stigsjö). 
Squelss åå 54, Skuälz åhn 97, Squalzånn 

71; af skvala (skv^a), forsa häftigt och 
med buller? (Gudmundrå). 

Trångsund 52, Trångsunda 54, (Nordmaling). 
Tweråå 57; så kallas en å, som i något så 

när vinkelrät riktning infaller i en annan; 
(Liden). 

Tuerånn 71, syftar på nedersta delen af 
Faxe elfven: Wid Östergrenuåg [byn Gran
våg'] wid Tuerånn; (Sollefteå). 

Tolfftebäck 69? = 68, 98, Tolfftthebäck 90; 
Tållte bäck 52 (»på nårelandett aller öff-
uerst i [Liidz] fårssen löper en liiten bäck 
tuartt aff store åån heter tållte bäck»), 
Toltebeck 67, (Liden). Att räkneord ingå. 
i namn såsom bestämningsord, är icke 
ovanligt. Bland sjönamnen förekomma 
fiere, som börja med tre-, och från Gest-
rikland, Hille s:n, kan anföras Tolffors, 
hvilket i beskrifningar sammanställes med 
räkneordet tolf. Förstemann, Ortsnamen 2), 
sid. 125, upptager ock många liknande 
namn. 

Store ångermanne åån 52, Ångermanne åån 
eller blott store åån, hvilket sista namn 
flerstädes nu för tiden är det vanliga; 
Ångermanelfven. Kandidat E. Svensén 
har fäst min uppmärksamhet därpå, att 
det måste vara älfvens nedersta breda 
del, som kallats för anger eller vile, isl. 
angr i t. ex. Haròangr; de där boende 

*) 66 står antecknadt: presteånn är effter låtet presten wthi sijnn Tiendh. 
2) Die deutschen Ortsnamen, Nordhausen 1863. 
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kallades angermcen, ett ord, som ännu Af detta har sedan bildats ångermanlän-
förekommer i norrländska dialekter, och ding; jfr namnen jämte och jämtländing. 
landskapet fick namnet Ångermanland. Örter åå 52; (Själevad). 

Namn på insjöar. 
Vi komma nu till det område, där våra källor flutit ymnigast. Insjöarnes namn äro 

dels många, dels mycket omvexlande med afseende på betydelsen. Det hade för förf. varit 
bekvämast att upptaga dem i bokstafsordning; men genom ett sådant förfarande hade 
namn, som till betydelsen höra tillhopa, stundom blifvit vidt åtskilda och i följd af den 
stora mängden ej så lätta att återfinna. För att vinna någon öfverskådlighet ha vi därför 
sökt ordna afven denna afdelning efter den synpunkt, som legat till grund för namn-
gifven, och vi ha vågat försöket, ehuru ingalunda omedvetna om faran för misstag. 

Afven där namnens betydelse synes ligga i öppen dag, kan den dock vara ganska 
osäker. Förf. har många gånger sett en liten tjärn i Multrå socken på Klofsta bys skog, 
hvilken skrifves ÅJcertjämen och uttalas åkertj&^a. Det tyckes nu vara tämligen klart, 
att namnet tyder på odlingar och åkrar invid vattnet; men ingen har här sett minsta 
tecken till åkerbrlik förrän på de sista tio åren, då myrar här utdikats och uppodlats. 
Namnet är och torde länge förblifva dunkelt till uppkomsten. De obetydligaste tillfällig
heter hafva tvifvelsutan gifvit anledning till många af namnen. Om en oxe på en m o i 
skogen efter förtviflad strid blifvit dödad af en björn eller gått segrande ur striden, är 
detta tillräcklig anledning för att kalla mon Oxmon och en i närheten flytande bäck Oxmo-
bäcicen. När man i Näs, Nordingrå s:n, hör talas om Barntjärnen, utt. båntjä^a, kan 
man väl ana dess sammanhang med barn och antaga, att något sådant där omkommit. 
På ort och ställe upplyser man därom, att trenne barn, som en söndag plockat bär i när
heten af vattnet, blifvit tagna af en svart häst och af denne förda ned i tjärnen, där de 
alla omkommit. Minnet af den händelsen har bevarats genom namnet. Det vore lätt att 
anföra många fiere liknande exempel, men vi nöja oss med att meddela endast ett, häm-
tadt från sockenbeskrifningen öfver Bodums s:n, manuskr. i Landtmäterikontoret i Hernö-
sand. Enligt denna kallas en i nämnda socken belägen myr för Skidbenmyran 1, hvilket 
säges förskrifva sig från länegränsens uppgående år 1834, då man måst begagna skidor 
för att komma öfver den på fiere ställen sanka myren. 

Åtskilliga nyare namn, som vunnit häfd åtminstone på kartan, torde bero på landt-
mätares mindre lofvärda begär att genom af dem uppfunna namn, med förbigående af de 
i trakten gängse, föreviga obehag af ett eller annat slag, hvarför de varit utsatta. Endast 

*) Af shidben, skidor, och myra, myr. 
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på det sättet kunna vi förklara ett sjönamn, som enligt Dahlmans karta förekommer i 
Tåsjö socken sydost från Hotingssjön. 

Bland sjöarnes namn är det många, som på ett eller annat sätt sammanhänga med 
samtidigt befintliga byanamnen. Den enklaste typen för dessa äro sådana namn som 
Böles Tiern, Gåsnäs tresk, då byn heter B öle eller Gåsnäs. Hos en annan, som repre
senteras af sådana namn som Bondsjösjön, Sjösjön, finner man ett intressant exempel på 
förändring i ortnamns betydelse. Namnen Bondsjön — vi skrifva det här i dess enda nu 
brukliga, men vanställda form — och Sjön ha naturligtvis äldst utmärkt en viss sjö, men 
sedan öfverflyttats på den vid sjön uppståndna byn, som slutligen i sin ordning lånat sitt 
namn åt vattnet. På det viset har detta kommit att få ett vid första påseende så be
synnerligt namn som Bondsjösjön, Sjösjön. — Ofta skiljer man sjön och den vid sjön 
belägna byn från hvarandra på det sättet, att man sätter byns grundord i obestämd form, 
sjöns däremot i bestämd. 

Uti de här använda räkenskaperna sluta sjönamnen nästan alltid på -träsk, ett ord, 
som ännu i Norrbottens allmogemål är liktydigt med sjö. Ibland slutar ett namn ena 
året på -träsk och det andra på -tjärn; någon gång saknas bådadera, hvarvid namnets 
senare eller sista led är -sjön, och detta synes företrädesvis vara fallet i fråga om 
större sjöar. 

Anunsiötresk; Anundzsiön 68; Anuncl-sjön; 
äfven skrifvet Anundsjösjön; (Anundsjö). 

Backesiötresk med fiskare i Backa, by om
kring en liten sjö; (Fjellsjö). 

Backsiöträsk (med fiskare bl. a. i byn Back-
siö, nu Backsjö); Backsjön; (Själevad). 

Baggesiöträsk; Baggårds tresk 65; jfr ut-
j orden Baggegård 42, nu by Bag gård; af 
mansnamnet Bagge; (Nordmaling). 

Bergz Tiern (med fiskare i Hönes och Högz-
näs); hör ihop med n. v. byn Berg, upp-
gifves nu vara »igengrodd»; (Själevad). 

Bergz tresk; jfr byn Bergom med sjö; (Nätra). 
Bodesiöträsk (med fiskare i Bodum); Bodum-

sjön i Gideå. 
Brunneträsk, Brunne sjön med byn Brunne, 

Brvne 42; släkt med sv. brunn, ty. -brunn, 
-bronn och -bom och sv . brinna, eg. spring
källa; (Stigsjö). 

Brunäss tresk, — 68, Brunes tresk 67; jfr 
byn Brunäs 47, nu Brunnäs; (Säbrå). 

Bysiö tresk; Bysiön 68; jfr byn By 47; 
By sjön, (Sidensjö). 

Bålsiötresk med byn Bålsziö 47, nu Bålsjö; 
Bålsjön, af mansnamnet Bål Vesterbotten 
1539; (Bjertrå). 

Bånsiö tresk, = 67, 68; jfr byn Bån siö, nu 
BondsjöQ), utt. l)éri§0, liktydigt med Brunne
träsk; Bondsjön eller Bondsjösjön; (Säbrå). 

Bäckelandz tresk; jfr byn Beckeland 47, 
nu Bäckland; (Högsjö). 

Böles Tiern; Bölens tiern 71 ; jfr byn Bölet 
47, nu Bölen vid sjö; (Ullånger). 

Böleuatntresk ; jfr byn Böle, nu Böle; Böle-
vattnet i Bodum; (Fjellsjö). 

Börkingetresk; jfr byn Börckinghe 47, nu 
Björking, utt. b ór ti/g ; Bo rtingsjön på Björ-
kings skog; (Sollefteå). 
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Dalatresk; jfr en utjord »i dale» 47, nu byn 
Dala; (Säbrå). 

Daalsiö tresk 65 efter Sziö tresk; Dolsiö 
tresk 69 tydligen misskrifning; jfr utjorden 
Dal 47, nu by vid sjö; (Häggdånger). 

Demstatresk; jfr byn Demstad 47, nu Däm-
sta, trol. af damm, dämma; Dammsjön 
förekommer flerstädes i Gestrikland ; Däm-
stasjön; (Styrnäs). 

Edztiern; jfr byarne Yter edh och Öffuer 
edh 47, nu Öfvered och Ytter ed; (Skog). 

Edz tresk; jfr byn Eedh 47; nu Eden; 
(Ullånger). 

Engesiöträsk (med fiskare i Hummelholm); 
jfr byn Enghesijo 35, Engelsiö 42, Änger-
siö 47, nu Engersjö vid en sjö, trol. af 
äng; (Nordmaling). 

Eskiasiönn; jfr byn Eskian, nu Äshja, utt. 
œgd, Ullånger. 

Plödesiötresk; Flodesiötresk 67, Flödesiön 
68, af fsv. flop, fl'ôp, fldpi, flod, flöde; jfr 
byn Flodhe 47. nu Flöde vid By sjön; 
(Högsjö). 

Fröstdalltresk, — 67; Fröst Daal träsk 68; 
jfr byn Ffröstal 42, Fröstdal 47; guda
namnet Frondai; nu Fröstdal med sjö; 
(Nätra). 

Fuku tresk, Fuchu tresk 65; jfr en utjord 
»i fuku» 47; nu byn Fuche, fékè, vid sjö; 
byn är mycket högt belägen på en backe 
och har brant stupande inägor ; (Ullånger). 

Gagnattresk, Gagnât tresk 67; hör samman 
med byn Gagnet, Gangnat 47 ; utt. gagnât 
1. -et och ett änge heter lagg-gagnet; ligger 
midt emot den gamla byn Vestby ; (Helgum). 

Galasiö tresk (med fiskare i Kubbe); jfr 
byn Galasiö 47; af fsv. garper, gård; 
(Anundsjö). 

INSJÖAB. 

Genesiötresk; Genedsiötresk 71 (med fiskare 
i Gänsjö, nu V. och Ö. Gensjö vid hy ar 
sin ända af) Gensjösjön; N. V. i s:n lig
ger den många ggr större Myckelgensjön 
med byn Myckelgensjö, Möcklegensiö 47; 
(Anundsjö). 

Gidmod siötresk 71 (med fiskare i Täfra); 
jfr byn Gimudth 47, nu Gimåt (Dahlin.), 
Gimmot (Stj.), utt. jimè; (Arnäs). 

Giordetresk; Giordebeck tresk 65; Gerde-
tiern 70; jfr den försvunna byn Gäle 47 
mellan Ed och Forsmo; innehåller väl 
ordet gärde, men man kan ock tänka på 
personnamnet Giordh, Lundgren s. 66; en 
Peder Giordsonn fanns i Daglös i Dals 
s:n 65; (Ed). 

Gisziötresk (med fiskare i bl. a. Nordangisiö 
och Gisziö); Gissiön 68, Gissjön (stor), är 
belägen uti och har gifvit namn åt s:n 
Gideå; (Arnäs). 

Giude tresk, = 68; Diudetresk 71; jfr byn 
Jude, Givde 42, vid Jadesjön; (Högsjö). 

Grijsiöträsk (med fiskare bl. a. i byn Grij-
siö,nu Grytsjö 1. Gryssjö vid sjö), (Själevad). 

Grijsiötresk med fiskare i byn Grytzsiö 47, 
nu Grossjö; Grössjön på gränsen mellan 
Bjertrå och Skog. 

Grubbetresk 67 ; jfr byn Grubbe 47, nu — ; 
(Nora). 

Gugatresk; Gugga träsk 68; hör samman 
med byn Guxås, Guxås 42; utt. géksès, 
vid Helgum sjön (Helgum). 

Gunsiö tresk; jfr byarne Öster och Vester 
gunsziö 47, Ytter- och V ester gunsjö); V. 
Gunsjö och Ytt. Gunsjön; byn utt. gévi§0] 
(Själevad). 

Gåsnäs tresk; jfr byn Gåsznes 47, nu Gås
näs vid sjö; (Nordingrå). 
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Gäplingträsk ; Gäpplinge tresk 67, 68; jfr 
byn Gepling 42, Gäplinge 47, nu Jäpp-
ling, i Ullånger; Jäpplingesjön; på gränsen 
mellan Skog och Ullånger. 

Gätebergztresk ; Getebergzträsk 68; jfr byn 
Geteberg 47, nu Getier g; (Ullånger). 

Hammarstresk ; Hammars tiern 67; jfr bya-
namnen Wester Hamar och Öster Hamar; 
(Torsåker). 

Hanabeckztiern ; jfr byn Hanabek 47, nu 
Hanabäek, utt. /m^abäck; Hanabäekstjäm; 
(Själevad). 

Helgemstresk; jfr byn och socknen Helijem 
47, utt. hàljóm, Helgum sjön; (Helgum). 

Hiellestasiönn (med fiskare i Nääs); jfr byn 
Hiellestad 47, nu Gällsta; Gällstasjön; 
(Vibyggerå). 

Lillehimlungzträsk ; jfr byn Himlunghe 47, 
nu Hemling, utt. hémlóg] Lilla Hemlingen 
i Björna; (Själevad). 

Store himlungz tresk, St. Hemling en, Björna; 
(Själevad). 

Holmsiöträsk (med fiskare i Nyåker och 
Orrböle); Holmsjön; i Bjurholm; (Nord-
maling). 

Holmstrandtresk, efter byn Holmstrand 69, 
nu =; utt. vålmstrån; Helgum. 

Högbysiön (med fiskare i Högbyn vid Bygg-
äomssjön); (Arnäs). 

Höglandz tresk; Höge landsiö tresk 67; 
se s. 9; Höglandssjön; (Arnäs). 

Judenselltresk (med fiskare i Mo och Bölen); 
efterföljes af Helgesiötresk ; ==? Jusjön, 
som ligger invid Helgsjön; hör samman 
med sockennamnet Junsele. 

Judsiötresk (med fiskare i Jutzsiö); längst 
V. i Skorped finns en liten och yngre by 
Jussjö; men här åsyftas Djupsjön O. i 

Skorped med byn Djupsjö, som gränsar 
till byn Ufberg. År 47 skrifves denna 
Vberg och efterföljes just af Jusziö, som 
måste vara Djupsjö; (Sidensjö). 

Jettenstadsiön (med fiskare i Jettenstad, nu 
Geting sta); Geting stasjön i Gideå. 

Kaasaträsk; Kasa siönn 65; jfr byn Kaasa, 
nu Kasa; Kasasjön, (Grundsunda). 

Klocketresk; 68 =, men tydligt Kroke tresk 
67 ; (med fiskare i bl. a. byn Klocke, nu =, 
vid) Rloekesjön; (Nora). 

Kläppenäs tresk; Klappenäs siön 68, 65; 
jfr byn Klappnäs med sjö; (Häggdånger). 

Komnes tresk 67, Komnes tresk 69, med 
upplöst förkortning; jfr byn Komnez 47, 
nu Komnäs, på Näs i Billsjön, utt. kém-
nésj (Själevad). 

Konsiötresk; = 68, 71; Kornsiönn 67, 
Kiönså siönn 65; jfr byn Könsza 47, nu 
Könsa; Könsa-sjön, utt. fg0ri§a§0n ; (Grund 
sunda). 

Korsiö tresk; Konsiö träsk 67, 68 (jfr byn 
Konesziö 47); Kornsjösjön med byn Korn
sjö; (Nätra). 

Kubbesiötresk; jfr byn Kubbe 47, nu =; 
vid Kubbe-cm; (Anundsjö). 

Västerlandsiön (med fiskare i Landsiö); 
Vesterlandsjön i Arnäs. 

Lelungetresk ; Ledinge 68, Ledunge tresk 
71 (med fiskare i Lidung, nu Ledinge i 
Björna); Ledingen; utt. lei%s§0n, jfr s. 10; 
(Själevad). 

Lidtztresk (med fiskare bl. a. i Lidh, nu 
Lid)] af lid, med löfskog beväxt backslutt
ning; (Ullånger). 

Lijgdaträsk (med fiskare i Agnäs och Nord-
siö); Lijgdetresk 71; jfr byn Lijgdhe 47 
(Nordmaling). 
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Limesiötresk ; Limmesiö tresk 65; jfr byn 
Limesziö 47; nu Lemesjö; Inre och Yttre 
Lemrnu sjön (Stj.), St. och L. Lemesjön 
(Dahlm.), Trehörningsjö. 

Lochamarchsiön, jfr byn Lukemark 47, 
Lochamark 69; nu Lakamark vid en sjö; 
utt. lakamark; (Grundsunda). 

Långnäs träsk; Långnässjön med byn Lang-
nesz 47, nu Långnäs; (Nätra). 

Långåkersträsk, jfr utjorden Longhåker 47 ; 
Långåkerssjöarne på gränsen mellan Arnäs 
och Björna. 

Moosiö tresk efter byn Mo 47 ; Mosjön, (Hel-
gum). 

Mosiötresk (med fiskare i Skalmsjö); jfr byn 
Mosjö, Skorped invid Harpsjön !); (Anund-
sjö). 

Moosiötresk, jfr byn Mo 47, nu = ; Mosjön, 
(Dal). 

Moouatnsiönn; Mowatn siön 68; jfr byn 
Mowathn 47, nu Movattnet i Björna; 
(Själevad). 

Nordsjöträsk (med fiskare i Agnäs och Nord-
siö); jfr byn Nordsjö vid sjö i Bjurholm; 
(Nordmaling.) 

Nylandzträsk, jfr byn Nyland 47, nu = ; 
Nylandsjön; (Nora). 

Nääs siönn; Näsziö tresk 67 (med fiskare i 
byn Nääs, nu Näs); (Nordingrå). 

Näsziö trezk; jfr Nesziö by 47, nu Nässjö 
vid Nässjön; (Ramsele). 

Näsiötresk; Näsziö tresk 67; jfr byn Näsz 
47, nu Näs; Nässjön; (Säbrå). 

OfFuansiötresk; jfr byn OfFuansziö 47, nu 
Of vansjö; Ofvansjön; ömmajojon; (Arnäs). 

Sebbengesiönn ; Säbbenge siönn 71, Sebenge 
siön 67, Sebänge Siön 68; jfr byn Sij-
benge 42, Sibbenge 47, Sebäng, utt. s0bœg 
vid sjö; (Nordingrå). 

Siälffua fierden; Själevads fjärden, Jalafjari, 
(Själevad). 

Sziötresk 65; jfr byn Siö 47, nu Sjö vid 
Sjösjön; (Häggdånger). 

Skadamärchetresk 2) ; Skadingz träsk 68 ; 
jfr byn Skadhamark 47, nu Skademark 
vid Hemsjön; (Grundsunda). 

Skalmsiö tresk; jfr byn Skalmsiö 47, nu 
Skalmsjö; Skalmsjön (lång och smal; at 
skälm?) (Anundsjö). 

Skiedunge tresk; Skedungetresk 70, Ske-
dums träsk, 67, = 68; jfr byn Skedum, nu 
Skedom; utt. féèm, jfr isl. skeiò; Skedoms-
sjön, (Multrå). 

Skogztiern, = 67, 68 (med fiskare i bl. a. 
byn Herskog, nu Herrskog); tydligen = 
Storsjön; (Skog). 

Skogztresk ; jfr byn Skogh 47, nu Skog med 
sjö; (Högsjö). 

Skriekut tresk; jfr byn Skrikot 47, nu Skrike; 
Skrikesjön, (Nätra). 

Skuleträsk, jfr byn Skule 47, nu =; Skule-
sjön, (Nätra). 

Schullerstatresk ; Skullerstasiön 68; jfr byn 
Skullerstad 47, nu Skullersta vid sjö; 
(Nora). 

Smedzbytresk ; Smidz by tresk 67; Smedzby 
tiern 65 ; (med fiskare i Smedzbyn vid en 
sjö); (Arnäs). 

Snickerböletresk (med fiskare bl. a. i Snic-
kerböle, Sniker böleth 47, nu Snippeïbôïe, 

-1) Enligt sägnen var sjöns eg. namn Mosjön. Men så hände, att en gubbe visade sig där ena 
kvällen efter den andra och spelade på sin harpa. Folket invid sjön stördes däraf och flyttade sina 
bostäder ett stycke från sjön. Emedan man kallade mannen Harpgubben, fick sjön namnet Harpsjön. 

2) Förkortningstecken öfver bokst. a. 
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skrifves SnicJcböle, ett hemman); (Själe
vad). 

Strandsiö tresk; jfr byn Strand 47, nu = ; 
Strandsjön, (Resele). 

Strinda fierden, Strinnefierden 71, vik af 
Ångermanelfven, med en by Strinne, Strin
da; (Bjertrå). 

Stybbemarchträsk (med fiskare i Stibbes-
march, nu Stybbersmarh); Stöbbes march -
tresk 71; Stybbersmarksjön, utt. stöbbej-
mark, (Arnäs). 

Suidie fierden; jfr byarne Södersuidie och 
Nörresuide 47 omkring Sved je fjer den; 
(Nätra). 

Södersuidie träsk, jfr byn Sörsvedje och 
Svedje fjärden; (Nätra). 

Tiernböletresk; Tiierne böle tresk 65; jfr 
byn Böle vid Graningesjön; (Långsele). 

Tiernsiöträsk ; efterföljes af Snickerböle-
tresk; jfr byn Tjärn; (Själevad). 

Tolsettersiönn ; Tålsätersiön 68; jfr byn 
Tolifsätter 42, Tålfsäter 47, Tolseter 69, 
nu Tolls äter; (Nordingrå). 

Tordzböletresk ; Tordz Böle tresk 67; (med 
fiskare i Tordzböle); Torsbölesjön ; (Arnäs). 

Vmsiötresk (med fiskare i Vmsiö = byn Om-
sjö vid Storsjön O. i s:n; (Liden). 

Vtbyvijken; Vth by viken 67 ; jfr byn Vthby 
47, nu Utby vid en sjö (ute vid hafskanten); 
(Nätra). 

Vijckztresk (med fiskare i Hump och Lidh, 
nu Hump och Lid), Wijkz tjernn 65; jfr I 

byarne Inwiik och Vthwieh 47, nu Invile 
och Utvik; (Ullånger). 

Västanå tresk, jfr byn Westanå 47, nu = 
med sjö; (Nätra). 

Åfoortresk; Åfor träsk 68, AfFor tresk 67; 
nu Offer; Offersjön, jfr Åfors åå s. 10; 
(Boteå). 

Ålesta tresk: jfr byn Ålestad 47, nu Ållsta; 
(Dal). 

Åpen tresk (med fiskare i Skureå och Sjö
land); Åppenträsk 68, Åppensiö tresk 65, 
Apund tresk 67 ; byn Oppsjö och Opp sjön 
(Dahlin.), Offsjö vid Offsjön (Stj.) i Skorp-
ed; (Sidensjö). 

Åsenge tresk ; Åsinge tresk 67 ; jfr byn 
Åsenge 42, nu Åsäng vid sjö; (Nordingrå). 

Åthedetresk; Åtede tresk 67; jfr byn Åthet 
47, nu Åte vid en sjö; (Själevad). 

Åtteböle tresk; jfr byn Otteböle vid norra 
ändan af Ottböle sjön (Stj.) utt. ópèl; Niels 
Åtteson hette fogden i Ångermanland 54; 
(Häggdånger). 

Åsiö tresk (med fiskare i Åå vid sjö); sjön 
kallas nu Drömmesjön efter Drömme by 
vid S. ändan; (Sidensjö). 

Örestatresk; Örsta tresk 67; Örestad träsk 
68; jfr byn Orestad 47, nu Orsta vid sjö 
(Nordingrå). 

Ösby tresk (med fiskare i Gensjö); jfr byn 
Ösby 42, Östeby 47, nu Ödsbyn vid Ödsby-
sjön; (Anundsjö). 

Några sjöanamn äro bildade af personnamn. Denna grupp är visserligen ringa, 
men såsom stående den förra tämligen nära, får den denna framskjutna plats. 

Buddesiötresk (med fiskare i Faresta); — ? Buddesiö tresk; Buddesiönn 65; jfr mans-
Bussjön; jfr byn Busziö 47; (Ytter- namnet Budde, Lundgren s. 29; 1547 fanns 
lännäs). en bonde Budde Pålsson i Medelpad; 

3 
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= ? Bursjön på gränsen mellan Gideå och 
(Arnäs). 

Gudmunnsiö 65 ; jfr mansnamnet Gudhmund, 
Lundgren s. 75; (Gudmundrå). 

Gummesiö tresk 65; jfr mansnamnet Gumme, 
Lundgren s. 78; (Boteå). 

Hermannetresk (med fiskare i Skalmsjö); 
Hermansjön på Resele-gränsen, (Anundsjö). 

Holuardz tresk; Haluard siönn 65; upp
tages efter Stugusjön; jfr det särskildt i 
Norrland vanliga mansnamnet Halvardh, 
Lundgren s. 94; (Häggdånger). 

Jansiötresk; (med fiskare i Jansiö); innehåller 
mansnamnen Jan? Jansjön; (Fjellsjö). 

Jansiötresk; Jaansiö tresk 67; Jansjön; 
(Liden). 

Michils träsk; genitiven ger vid handen, att 
Mikael här föreligger; Michelsvattnet, (Ar-
näs). 

Påuels tresk; Påwalz träsk 68; af namnet 
Paul, i längderna skrifvet Påwall; Päls jon 
i Björna; (Själevad). 

Tordzsiö tresk, efter Kortunge tresk; = 68, 
70, 71, Torsiötresk 67 (med fiskare i 
Krånge); 65 står här Tarsio tresk, och 66 
Tarsiönn, hvilket tydligen motsvarar Tar-
sjön (Stj.), Tarasjön (Dahlm.) S. V. i s:n; 
(Junsele). 

Tordsiön 66, Tordzsiö tresk 65, Tordsiö 
tresk 67 (efter Kälmesiötresk) ; på denna 
plats upptages Taarsiö träsk 68, Tarsiö-
tresk 69, = 71; (Resele). 

Ett stort antal namn äro hämtade från någon egenskap hos sjön och uttrycka, ätt 
den är stor eller liten, bred eller smal, lång, djup eller högt belägen. 

Degersiöträsk ; fsv. digher, tjock, stor; Deger-
sjön, (Grundsunda). 

Degersiö tresk (med fiskare i Önskan) ; 
Degersjön (stor, N. V. i s:n) eller Deger-
sjön i Skorped; (Anundsjö). 

Degersiö tresk, St. Degersjön på gränsen 
mellan Styrnäs, Vibyggerå och Sidensjö; 
(Sidensjö). 

Degersiötresk (med fiskare i Om sjö); Deger
sjön, Ö. i s:n; (Liden). 

Dersiötresk; Degersiöträsk 68,-71; (med 
fiskare i Bårrå och Nordanås 71, det se
nare = n. v. Nordanås i N. O. Sidensjö); 
Degersjön i Skorped; (Sidensjö). 

Degertresk (med fiskare i Näs och Fanby); 
Degersjön, stor, N. V. i s:n; (Anundsjö). 

Degeruatntresk ; Degervattnet på gränsen 
mellan Bodum och Fjellsjö; strax invid 

ligga Mjövattnet och Hvalvattnet (rundt), 
som enl. kartan göra skäl för namnen. 

Möcklengetresk; Möklenge träsk 68; af 
fsv. mikil, stor, Mychelsjön, (Ullånger). 

Store Tiern (med fiskare i Kubbe); följer på 
Ångstasiönn; (Anundsjö). 

Storetresk (med fiskare i Piar eka, N. eller 
S. Flerke); närmast följer Biörckesiötresk; 
(Anundsjö). 

Lillesiötresk (med fiskare i Nygård och 
Hamre); efteråt följer 67: Yttersta rottan; 
(Stigsjö). 

Lillesiötresk (med fiskare i Stybbersmark); 
(Arnäs). 

Lilletresk; Lillesiöträk 68; troligen Lillsjön 
V. om Gussjön; (Stigsjö). 

Lillesiötresk (med fiskare i Pondby, nu O. 
I och N. Fanby); (Anundsjö). 



AF PERSONNAMN; EGENSKAP, FORM O. S. V. 19 

Lillesiötresk (med fiskare i Jutzsiö); jfr sjön 
Judsiötresk s. 15; (Sidensjö). 

Småuatntresk (ined fiskare i Markum och 
Gr öde); (Vibyggerå). 

Bredesiötresk; Bredsiötresk 71, (Multrå). 
Mödsiöträsk; Miödsiötresk 67; Mjösjön i 

Bjurholm; afs. tnior, isl. mjór, smal; (Nord-
maling). 

Mödsiötresk; Miöd siö tresk 67; Mjösjön, 
(Liden). 

Miödsiötresk, Mjösjön, (Arnäs). 
Mödsiötresk; Miödsiö tresk 68 (med fiskare 

i Jutzsiö); jfr sjön Judsiötresk s. 15; 
(Sidensjö). 

Mödsiötersk; Miödsiö tresk 67 (med fiskare 
i Näs); Mjösjön, (Nordingrå). 

Miödsiötresk, upptages efter Högsiötresk ; 
(Skog). 

Mödsiötresk; Miödsiötresk 67 (med fiskare 
i Skadom); (Boteå). 

Miödsiötresk (med fiskare i Fanby); Mjösjön, 
(Anundsjö). 

Mödsiötresk; Miödsiöträsk 68; (med fiskare 
i Öije, nu =); Mjösjön, (Stigsjö). 

Miödeuatntresk, Mj öv att net, (Sollefteå). 
Longsiötresk ; Långsiö tresk 67; upptages 

före Löfsjön; (Skog). 
Långsiötresk (med fiskare i Bodum, Skade

mark, Lakamark); Långsjön; (Grundsunda). 
Långsiötiern, Långsjön, (Ed). 
Långetiern, Långtjern, (Gideå). 

Andra namn, som syfta på form, besk 

Krockuatnsiön ; Krok uatn 67 ; upptages efter 
Moouatnsiönn, och nu gränsa de i Gideå 
belägna byarne Krokvattnet och Movattnet 
till hvarandra; utt. kråkvattsjön; (Själe
vad). 

Långetresk (med fiskare i Näs och Fanby); 
Långvattnet ; (Anundsjö). 

Långsiönn, Långsjön, (Styrnäs). 
Långsiöträsk, Lång sjön, (Junsele). 
Långsiö tresk, = 68; =? Bång siö tresk 67 

genom misskrifning; Långsjön; (Resele). 
Longesiötresk ; Langesiöträsk 68; till en del 

fallande inom Säbrå; Långsjön; (Stigsjö). 
Långewatntresk, Långvattnet ; (Trehörning-

Sjö). 
Långewatntresk (med fiskare i Leding och 

Björnsjö i Björna); (Själevad). 
Långuatnntresk ; Långe watn träsk 68 ; 

Långvattnet; (Vibyggerå). 
Diupsiötresk, Djuptjern; (Ofverlännäs). 
Diupsiöträsk (med fiskare i Sunnansjö och 

Ledusjö); jfr byn Diupsiö 47, nu Djupsjö; 
(Nordmaling). 

Diupsiö tresk, följer efter Nooresiö tresk; 
(Högsjö). 

. Diupesiötresk (med fiskare i Fondby, nu 
Fanby); St. och L. Djtipsjön; (Anundsjö). 

Söderdiupe tresk; troligen i Gideå; (Arnäs). 
Djupsiötresk (med fiskare i Lemesjö), Diupe 

tresk 65; Djuptjärn; (Trehörningsjö). 
Högsiön 68; efter Bölevattnet; Hocksjön i 

Bodum; (Fjellsjö). 
Höösiöträsk; Högsiöträsk (med fiskare i Bo-

dom och Skademark), (Grundsunda). 
Högsiötresk, följer på Skelletresk, Skjälsjön; 

(Skog). 

i f f e n h e t  o c h  b i l d n i n g s s ä t t ,  ä r o :  

Lidztresk; Lesjön i Bodum. 
Lidesiö tresk; — 7 0, Ledesiönn 66, Ledesiö-

träsk 67, 68, Lidsiötresk 71; Le sjön, på 
gränsen mellan Ytterlännäs och Dal. 

Ledungatresk ; Ledinge tresk 66, Ledinge-
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sjön till en ringa del inom Helgum; den 
större delen i Graninge s:n, där byarne 
N. och S. Ledinge ligga; (Helgum). 

Ledusiötresk; = 70, Ladusiö tresk 67, — 
65, 66, 68; Ledungetresk 71; upptages 
för Långsele, men är troligen samma som 
föregående. Med fsv. lifyer, led (på kroppen) 
isl. lidr sammanställa vi dessa namn och 
hänvisa särskildt på sjön Ledingen (se s. 
15) i Själevad, hvilken på midten afsmal-
nar »som en geting»; en högst krokig sjö 
i Sollefteå kallas enligt kartan Knäsjön. 

Sexwatnnträsk (med fiskare i Sunnansjö och 
Ledusjö); (Nordmaling). 

Trijhörningen, Trehörningen, (Anundsjö). 
Trihörningen (med fiskare i Nääs); (Vibyg-

gerå). 
Trijhörningen 68, = 66, Trehörningen, (Ar-

näs). 
Flareka tresk (med fiskare i Myre och Dröm-

me); af ftärk, liten sjö, tjärn, Sidenbladh; 
enligt uppgift ligger i ordet, att vattnet 
är grundt, så att gräs eller mossa nästan 
når upp i vattenbrynet; (Sidensjö). 

Flarckatresk, jfr byn Flärhe i Mo; (Själevad). 
Flarckasiön mellan Andersiön och Häb-

bandztresk; Flarcka träsk 68; (Stigsjö). 
Nörreflarckasiön (med fiskare i Skalmsiö); 

jfr Norrflerke by vid sjön Flerhen; (Anund-
sjö). 

Grijszietresk — 67 ; Gry sjön S. O. i s:n; af 
isl. grjot, sten, såsom Gissiön aigit, s. 22; 
(Junsele). 

Grijssiö tresk 65, = 66, 68; Grijsziön 70; 
upptages före Klappenässiönn; Grössjön; 
(Häggdånger). 

Hellesiö tresk 65 (efterföljes af Myresiö 
tresk); Hällsjön, (Häggdånger). 

Hällesiötresk (med fiskare i Önskan); Hall-
vattnet, (Anundsjö). 

Hellesiö träsk; Hällesiön 68, (med fiskare 
i Lemesjö i Trehörningsjö; (Arnäs). 

Holmsiötresk (med fiskare i Sörböle samt 
Norr- och Sörmesunda); Holmsjön, (Anund-
sjö). 

Holmsiö tresk (med fiskare i Nääs); (Vi-
byggerå). 

Holmsiötresk; Holmsjön, (Resele). 
Lilleholmsiön ; Holm siö tresk 67; N. Holm-

sjön i Björna; (Själevad). 
Store holmsiön; S. Holmsjön i Björna; 

(Själevad). 
Holm tresk; Holms träsk 68 (med fiskare i 

Lännäs och Mosjö); Holmsjön N. V. i Si
densjö. 

Holms tresk; Holms tiern 67; (Ullånger). 
Öijetresk (med fiskare i Eden); af öj, ö; 

Ysjön, S. O. i s:n; (Junsele). 
Blåuatenträsk (med fiskare i Nyåker och 

Orrböle); (Nordmaling). 
Skinsiö tresk = 68; Skinsiönn 66, Skensiö 

tresk 65; följer efter Tänsiö tresk; af fsv. 
skina, glänsa; (Häggdånger). 

Skiringetresk 67, Skiningetresk 71, Skin
ninge tresk 70; upptages efter Norresiö-
tresk; (Nora). 

Skiringe tresk; Schiringen 65, Skininge 
tresk 71; SJdringssjön, utt. Jelligjon, af fsv. 
skir, clarus; (Arnäs). 

Suartesiötresk ; Swartsiö träsk 68 (med fi
skare i Skureå (Själevad) och Sjöland 
(Skorped); (Sidensjö). 

Bäcketiern närmast före Holms tresk; Becke 
tiern 67; Bäcketiern 71; (Ullånger). 

Källesiötresk, (Liden). 
Myresiö tresk, (Häggdånger). 
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Åsiö tresk; tydligen — Afj ärden, i h vilken 
Nätraån mynnar ut; litt, à'monnstj^; 
(Nätra). 

Åsiötresk; Asjön, (Liden). 
Tuaretiern, utt. tvartja^a, (Ed). 
Tuerå tresk; Twarå selett 66, Twaråselett 

71 (med fiskare i Bårrå och Nordanås, det 
senare = n. v. Nordanås; N. O. i Sidensjö). 

Storewågeträsk (med fiskare i Bånsiö, nu 

Bondsjö); i landskapets öfre socknar be
tyder våg, utt. vog, sjö (1. stillastående 
vatten), som skjuter in från en större å, 
vanligen från Angermanälfven; däraf Vo
gen,, utt. vogen, i Bod-uni; (Säbrå). 

Ååselett; Åsellett (med fiskare i Plarcka, 
S. eller N. Flerke) = ? Öf. och Ned. Åsele-
sjön med Aseleån på gränsen mot Lapp
marken; (Anundsjö). 

Namnen angifva vidare sjöns läge vid backe, berg, på mo, i fjället o. s. v. eller 
ock i förhållande till byn eller andra sjöar. 

Backa siönn; Backesiö tresk 67 (med fiskare 
i Vallen) Baclcsjön, V. om Betarsjön; (Jun-
sele). 

Backesiötresk (med fiskare i Gältan [Hjälta] 
och Smedsbyn); = få] Backe siönn 66; 
(Arnäs). 

Backetresk 71 mellan Bergsiötresk och 
Gaffseelett, (Anundsjö). 

Bergsiötresk; Nordmaling). 
Bergsiötresk; Bergsjön; (Sollefteå). 
Bergsiö tresk; (Långsele). 
Bergsiötresk (med fiskare i Östby); — 65,Borg-

siö träsk 68, = 67, Borg siönn 66; Berg
sjön V. om Myckelgensjösjön; (Anundsjö). 

Bärgztresk; Bergsjön, (Ullånger). 
Bergz uatnn (med fiskare i Bodom och Ge-

tingsta); Bergvattenstjärn på gränsen mel
lan Gideå och Björna. 

Fiellesiötresk; Fjellsjön i Fjellsjö socken, 
som har fått namn efter denna sjö; Siden-
bladh upptager för fjell betydelsen af »skog, 

o 

som ligger längre från byn»; i södra Angm. 
kallar man exempelvis de vidsträckta skogs
trakter, som ligga mellan norra och södra 
Angml., för fjäll: dem ha hr ceka n@r pa 
fjœle; (Fjellsjö). 

Mellersta rothen; Millersta rottan 67 (med 
fiskare i Landtjärn och Sund); jfr de nära 
liggande sjöarne Hammar Roten och Vilce 
Boten, uppkallade efter byarne Hambra 
och Wiik, 47 ; (Stigsjö). 

Mellerstetresk (med fiskare i Näs och Fan-
by); (Anundsjö). 

Moosiötresk; LiUmosjön; i närheten inom 
Grundsunda ligger den större Mosjön; (Ar-
näs). 

Nordsiö tresk (med fiskare i Hämra); — ? 
St. Nörsjön i Boteå; (Sidensjö). 

Nordsiötresk (med fiskare i Bårrå och Nor
danås 71, det senare = n. v. Nordanås 
N. O. i Sidensjö). 

Norresiötresk, Norrsjön; (Edsele). 
Norresiötresk; Norresiötresk 67, Noresiönn; 

sammanhänger möjligen med sockennamnet, 
som kommer af dialektens nor, norska 
nor; Nora> su ndet; (Nora). 

Nooresiö tresk; Nore siö tresk 67, Norresiö
tresk 71; Nordsjön (S. V. i s:n), (Högsjö). 

Nörre siö tresk mellan Hellesiö tresk och 
Miöd siö tresk 67 ; (Liden). 

Norresiötresk, St. Norsjön, (Boteå). 
Norresiötresk, Nordsjön, (Långsele). 
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Sunnansiöträsk; (Torsåker). 
Sunnansiötresk (med fiskare i Korfsta); 

(Ofverlännäs). 
Sunnansiö tresk 71, (Sollefteå). 
Södersiötresk, (Långsele). 
Vtsiö tresk (med fiskare i Näs, Lännäs i 

Skorped); efterföljes af Biörnsiötresk; 71 
står här Jutziötresk, hvilket äfven med 
afseende på läget passar in på Jussjön 
längst V. i Skorped; jfr Judsiötresk, s. 15; 
(Sidensjö). 

En skarpt begränsad grupp bilda de sj 
fiskar och träd. Sådana äro: 

Biörnsiön (med fiskare i Vallen); (Junsele). 
Biörn s iö tresk (med fiskare i Näs, nu Län

näs i Skorped; (Sidensjö). 
Biörnsiötresk; Björssjön, (Resele). 
Biörnsiötresk (med fiska i Lidung och Ben-

siö, det senare = Biensiö 47, nu Björnsjö); 
N. Björnsjön i Björna jfr s. 11; (Själevad). 

Elgesiötresk (med fiskare i Landsiö och 
Brundznäs); Elgzsiötresk 71, Älgesiön 
68; =? N. Elf sjön, vid hvars strand finns 
byn Brunsnäs; (Arnäs). 

Elgesiötresk; Elgesiönn 71; jfr byn Elgsjö 
vid sjö; (Nordingrå). 

Älgsiötresk (med fiskare i Öije, nu =); jfr 
byn Älgziö 47, nu Elgsjö vid Elgsjön; är 
nog detsamma som Helsingelagens selgsio, 
konungsbalken XI; (Stigsjö). 

Lille Elgsiönn, = 68; Lille älsiönn 65; Lille 
elztresk 67; jfr Elgsjön och S. Elgsjön, 
N. V. i s:n; (Junsele). 

Store Elgsiönn; S. Elgsjön på gränsen mel
lan Junsele och Fjellsjö. 

Nörrefolasiö tresk och Söderfolasiö tresk, 
= 71; Nörrefolasiötresk och S öderflarck-

Västersiötresk (närmast följer Jansjön); 
(Liden). 

Ystansiö tresk; Ytersiö tresk 68, Yttersiö 
tresk 67; (Nätra). 

Yttersta tresk, = 68; Yttersta rottan 67 
(med fiskare i Nygård och Hamre); (Stig
sjö). 

Östansiötresk (med fiskare i Nääs); (Vibyg-
gerå). 

Östansiö tresk; jfr byn Östansjö i Mo; (Sjä
levad). 

öar, som fått namn efter däggdjur, fåglar, 

siönn 70; af fsv. foli, fåle, jfr följande; 
Fålasjöarne, (Styrnäs). 

Fölsinge tresk; Folsinge träsk 68, Fölsingen 
utt. fofigen, d. v. s. fölungen; då namnet 
föregås af Hästesiö tresk, är det sanno
likt, att namnen utmärka storlek; (Hägg-
dånger). 

Galtesiö tresk 65, 66, 68, Galten; på platsen 
för Saltsiö tresk 69; (Säbrå). 

Gitzsiötresk ; Gisziö tresk 67, 68, 71, men 
Grijssiö tresk 65; (med fiskare i MarJcum 
och Gröde); (Vibyggerå). 

Gätsiötresk; Getsiö tresk 65, = 67, Getsiönn 
66, Gietsiötresk 70; Gesjön (Stj.), Gässjön 
(Dahlm.), h varifrån Gässjöån kommer, Bo-
dum; (Fjellsjö). 

Gijssiö tresk mellan Hellesiö och Lidz trä-
sker; Gissiön 68, men Grijssiö tresk 65, 
70, 71; tydligen i Bodum; (Fjellsjö). 

Gidsiötresk = 70; Grijsziö tresk 67, 68 (med 
fiskare i F aresta, nu =, N. i s:n; längst i 
S. ligger) Grissjön; (Ytterlännäs). — 

Dessa namn sammanställa vi med sv. get, 
i norra Ångml. enl. Sidenbladh git, isl. geit. 



läge; däggdjur, F A  

Skrifningen gr kan ofta bero på missför
stånd; att ett r uteglömmes, visar Be-
desiö tresk, 65 Multrå, för det vanliga 
Bredsiö tresk 71 och andra år. 

Hanasiötresk ; Hansiön 68, Hansjön (tre 
små: V. M. och Ö.) nu inom Gudmundrås 
gräns; (Högsjö). 

Hanasiö tresk; Hanasiön 68 (med fiskare i 
Hamra) = ? Handsjön S. V. i s:n; (Siden
sjö). 

Harasiö tresk; Harasiön 67; Harasjön, (Bo-
teå). 

Hundsiötresk; V. och Ö. Hundsjön; (Styr
näs). 

Hundsiöträsk; Hundsiönn 66; St. Hundsjön; 
(Gideå). 

Lille hunsiönn; Lille hundsiö tresk 67 (med 
fiskare i Ate och Bölett, troligen Sörbölé); 
jfr sjön Hundsjön med en närliggande, 
mindre sjö Ilundsjötjärn i Björna; (Själe
vad). 

Liszle Hunsiötresk; Lille hundsiön 68; L. 
Hundsjön i Gideå; (Arnäs). 

Hindesiö tresk; Hijndesiö träsk 68. Hund
siötresk 71; Hinnsjön, (Sidensjö). 

Hästesiö träsk; — 68, Hästsjön; (Hägg-
dånger). 

Renesiötresk ; St. Rensjön, S. V. i s:n; (Ram
sele). 

Renesiötresk; Rensjön; (Junsele). 
Räffuasiönn, följer på Exingen 66; (Liden). 
Vttersiötresk, — 68 ; Vtersiö tresk 67; Ott-

sjön 1. Ottersjön till allra största delen i 
Junsele; (Liden). 

Andersiön; Andersiö tresk 65, Ander siön 
68, då mellan Wängell träsk och Lille-
siöträsk, 68 mellan den sistnämnda och 
Plarcka tresk; 66 på samma ställe, men 
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skrifvet anderss Siönn, möjligen med tanke 
på namnet Anders; enklast är väl att här
leda det af and, fågeln, isl. ònd, andar; 
(Stigsjö). 

Gäsingetresk ; — 68, G åsinge tresk 65, Gåsiö 
träsk 71 (med fiskare i Eden); Gösingen; 
(Junsele). 

Lomesiötresk, (Edsele). 
Lomsiö tresk; Lomsiönn 66, Lommesiötresk 

71; Lomsjön, (Själevad). 
Ramsiötresk; jfr byn Ramsjö vid en sjö; 

(Högsjö). 
Ramsiötresk; = 65, 71, med fiskare i Sand

viken och Bölen; (Kamsele). 
Vffue tresk 66, 67 ; TufFueträsk 68, = 69, 

71 (med fiskare i Lännäs och Mosjö); jfr 
en utjord »i Tuffue» 47 ; troligen = byn 
Ufsjön i Skorped vid sjön Ufsjön; (Siden-
sjö). _____ 

Geddesiö tresk; Gäddesiö träsk 68 (med 
fiskare i Myre och Dröm me); Gäddtjärn 
S. V. i Sidensjö. 

Lakatresk, upptages före Böles Tiern; (Ull
ånger). 

Mörthesiötresk, Mört sjön; (Högsjö). 
Mörtesiötresk, närmast följer Mjösjön; (Li

den). 
Mörtesiötresk; Mörtsjön på gränsen mellan 

Mo och Björna; (Själevad). 
Mörtesiö; Mörtsjön i södra Fjellsjö; (Ram

sele). 
Rudsiötresk; Rudesiö träsk 68; Rudsiönn 

66; St. Rudsjön; (Fjellsjö). 

Aspeedtresk (med fiskare i Vberg, nu TJf-
berg i Skorped); Asptjärn och Lilla Asp-
sjön V. i nämnda s:n; (Sidensjö). 

Aspesiötresk ; St. Aspsjön, O. i s:n; (Resele). 
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Aspesiötresk ; Aspe siönn 66; St. Aspsjön; 
(Resele). 

Biörckatresk; Biörkåtresk 66, 68; Björksjön; 
(Öfverlännäs). 

Biörckesiötresk (med fiskare i Flareka, N. 
eller S. Flerke)-, (Anundsjö). 

Biörkåtresk (med fiskare i Gudsiö (=?), 
Södergårdh [Södergård} och By [Byn]); 
(Stigsjö). 

Hägge tresk; Heggetresk 66; närmast följer 
Puku tresk; (Ullånger). 

Tallesiö tresk (med fiskare i Hemling, Mo-
vattnet och Björna); Talle tresk 66; St. 
Tellsjön i Björna på gränsen mot Vester-
botten; (Själevad). 

Löffsiötresk (med fiskare i Östby, nu == 
Odsbyn); ==? Löf sjön i Skorped; (Anund-
sjö). 

Löffsiötresk, = 68; Loffsiö tresk 67 ; Löf sjön; 
(Skog). 

Löffsiötresk, = 66; Löffsiö träsk 68, 70, 71; 
Löf sjön; (Ytterlännäs). 

De fyra närmast föregående grupperna innehålla namn, som uppstått därigenom, att 
sjön behärskande inverkat på de namngifvande människorna. Emedan de namn, som upp
kommit på detta sätt, ytterst syfta på ortens naturliga beskaffenhet, kallar man dem 
naturnamn. Motsatsen till dessa bilda de s. k. kulturnamnen. Här är det människan, 
som är den härskande och låter sjöns namn återspegla olika sidor af den mänskliga od
lingen. 

Vi upptaga här först några namn, som innehålla minnen af heden tro och kult. 

Gudsiötresk, (med fiskare i Gudsiö), Gus-
sjön (en stor sjö; by med detta namn finns 
nu ej); (Stigsjö). 

Gudsiö tresk, efterföljes af Rödeuatn tresk; 
Gudzsiötresk 70; (med fiskare i Sandviken 
och Bölen), (Ramsele). 

Helgesiötresk, = 67 ; Hälgesiöträsk 68; Helg
sjön (Stj.), Dalilm. säkerligen felaktigt 
Holgsjön; (Junsele). 

Hellesiötresk ; Helgesiötresk 70, L. och St. 
Hällvattnet i Bodum; (Fjellsjö). 

Hälgesiötresk; Helgesiötresk 67; jfr byn 
Helgesziö 47, uttalas och skrifves nu Häll-
sjö med sjö; såsom de 2 föregående nam
nen af helig; (Dal). 

Helgesiö tresk; Hälgesiö träsk 68; Hellsjön; 
(Resele). 

Vigdesiötresk; Wigd siö tresk 67; Vigdsjön 

med Vigdån; af 7riga, helga, och liktydigt 
med föregående; (Liden). 

Vigsiötresk; Vixiö tresk 67 (med fiskare i 
Långtiern och Sundh, nu Landtjärn och 
Sund); — 65, 68; Vixsiö tresk 66; efter
följes af Långsiönn 66 och kan därför ej 
sammanställas med det unga sockennamnet 
Viksjö; är tvifvelsutan St. Vegsjön (Dahlm.), 
St. Vigsjön (Stj.) till största delen inom 
Säbrås gräns; vid sjöns norra ände på en 
i sjön utskjutande landtunga ligger byn 
Aspnäs, hvilken ock kallas Veg om, på 
grund hvaraf namnet endast med mycken 
tvekan upptages här; (Stigsjö). 

Vijsz träsk (med fiskare i Bråsbacka), följer 
på Önskasiöträsk ; af vi? (Nordmaling). 

Ledemansiön; = 65 och fiere år, men Gede-
mansiönn 71; torde innehålla en omskrif-
ning för Näcken; (Häggdånger); 
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Boosiötresk, efter Strandsjön; = 67, 68, 71; 
men Roosiö tresk 65, Roosiönn 66; (Re
sele). 

Bodetresk (med fiskare i Torsböle); (Arnäs). 
Bode vatnn tresk (mellan Gudsiö tresk och 

Ramsiö tresk 65); jfr St. och L. Rov att-
net, V. i s:n; troligen af bod, fäbodar; 
(Ramsele). 

Bysiöträsk (med fiskare i Agnas och Nord-
siö); Nordmaling. 

Gårdesiötresk ; Gårdsiötresk 67, Gårdsiönn 
66; Gålsjön; (Edsele). 

Gålsiötresk; Galsiötresk 67; hör ihop med 
Galaånn (Själevad); Galasjön i Sidensjö; 
(Anundsjö). 

Gålsiötresk; Galsiötresk 67, Galasjön; (Si
densjö). 

Gålsiötresk, Gålsjön; (Boteå). 
Gårdsiötresk; Gårdesiön 68; Gålsjön med 

byn Gålsjönäs; (Vibyggerå). 
Husesiö tresk; 65 = samt upptagen mellan 

Lomsjön och Backsjön; (Själeyad). 
Husiö tresk mellan Lungesiö träsk och Rene-

siö tresk; Huse siö tresk 68; läget passar 
in på Håsjön med Håsjö by, S. V. i s:n; 
(Ramsele). 

Huseträsk; (Ed). 
Husiö tresk ; Husesiö träsk 68 (med fiskare 

i Åå); (Sidensjö). 
Stugusiötresk (efter Gisziötresk); Stugusiönn 

66; troligen i n. v. Gideå; (Arnäs). 
Stugusiö tresk; Stugusjön i Skorped; (Siden-

sjö). 
Stugusiö tresk, Stugusjön; (Häggdånger). 
Hemsiötresk; = 65, 71 med fiskare i Sand

viken och Bölen; (Ramsele). 
Hemsiö tresk; (Nätra). 

KarfFuesiötresk; Kärffuesiötresk 70; jfr isl. 
karfi, båt; Karfsjön, O. i s:n, (Liden). 

Kyrckiesiönn ; Kirkesiönn =? Lindomssjön, 
vid hvilken kyrkan ligger; (Häggdånger). 

Körckiesiötresk (med fiskare i Movattnet, 
Hemling och Björna); Kyrkesiö tresk 65, 
Kirke watnenn 66; tydligen i Björna; 
= ? St. Kerrsjön; (Själevad). 

Rödsiö tresk 65; efter följer Lijgda tresk; 
(Nordmaling). 

Rödsiö tresk (med fiskare i Åå); 71 åter 
bodde den skattande i Rödsiö, nu byn 
Rössjön vid Rösstjäm (Stj.), Rösjö vid 
Rösjön (Dahlm.); (Sidensjö). 

Rödziötresk 70 (nämnes jämte Tunsjön); 
(Multrå). 

Rödzsiötresk hör samman med n. v. Röån, 
som utfaller i Betarsjön; af ryd, afsvedjad 
plats; (Junsele). 

Rödeuatn tresk, efterföljes af Ramsiö tresk ; 
jfr föregående eller möjligen af adj. rod; 
(Ramsele). 

StafFuasiötresk ; jfr byn Stafsjöholm; (Nord
maling). 

Staffuasiö tresk; Stafvasjön i Gideå; (Arnäs). 
Staffuasiötresk (med fiskare i Gideå och 

Björna); (Själevad). 
StafFua tresk; Staffuasiö tresk 71; Stafvar-

sjön i Skorped; (Sidensjö). 
Dessa innehålla tydligen ordet staf; men 

i hvilken mening? Antagligen för att ut
märka gräns eller eganderätt. I det nedan 
omtalade dokumentet af år 1273 berättas 
en person v. n. Arne, när han for från 
sina fiskevatten, hafva märkt dem på det 
sätt, att han i dem sänkte ned hela ren
horn, i hvilka han inslagit järnnaglar. 

4 
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Tunnesiötresk ; Tunesjö tresk 67; Tunsjön; 
af tun, gärdesgård; inhägnad plats; på 
gränsen mellan Multrå och Dal. 

Vallesiötresk; Vallesiönn 66; L. och St. 
Vallsjön i Bodum; (Fjellsjö). 

Vallesiötresk; Vallsjön med byn Wallen 47, 
nu =; (Ramsele). 

INSJÖAR. 

Vallesiötresk, Vallsjöarne, (Sollefteå). Af 
(fäbod-) vall. 

Vägesiö tresk; Wagesiö träsk 68, Wegesiö 
tresk 65; af väg; Vägsjön, (Hägg-
dånger). 

Åkersiötresk, Stora AJcersjön, 
(Bjertrå). 

Slutligen följa här en mängd namn, som antingen äro dunkla till betydelsen eller 
ock stå enstaka. Utan tvifvel äro åtskilliga af lapskt ursprung, enligt hvad geologen 
d:r Fr. Svenonius meddelat mig. För några lapska etymologier, som förekomma i det 
följande, har jag honom att tacka. 

Alsiötresk; = 65; =? Altj em, (Sollefteå). 
Balsjötresk, — 67 ; Bålsiö träsk 68, — 71 

(med fiskare i Ate och Bölett, troligen 
Sörböle); här står Böletz tresk 65; i Vester-
botten finns personnamnet Bål 39; (Själe-
rad). 

Bålsiötresk (med fiskare i Bussjö och Forsed); 
jfr föregående; (Ytterlännäs). 

Berg[am]watn (a och m otydliga); Berge-
uatnn 71; Borg watn träsk 68, Borgona 
tresk 67 (med fiskare i Hädanberg); =? 
Storborgaren och V. Bor gar sjön; (Anund-
sjn). 

Bergzuatnträsk; = 70; Borgewatn 66, Borg 
vatn tresk 67, Borgvattnet i Bodum; (Fjell
sjö). 

Betalasiötresk ; Betarsjön, skrefs Betalsiön 
å Törnstens karta (17 7 V) vid denna byn 
Betar sjönäset; (Junsele). 

Biuge tresk (med fiskare i Lännäs och Mosjö 
[Skorped]); af fsv. biug, korn; jfr dock no. 
b jug, isl. bjugr, bågformig; (Själevad). 

Biöthenträsk ; = 67, 68, 71; Biörthenn tresk 
65 (med fiskare i Sunnansjö och Ledusjö); 
= 66, 68 Bjärten (--); af bjärt? (Nord
in aling). 

Bärsiötresk (ä otydligt och möjligen å); Ber-
siö tresk 67, Bårsiötresk 70; Bärsiönn 66; 
närmast följer Aspsjön; (Resele). 

Dijkiesiö tresk (med fiskare i Landsiö och 
Brunsnäs); Dijkesiö tresk 65, — 67, D ijke-
siön 68 sammanhänger (?) med Dekarsön, 
en ö hafvet; (Arnäs). 

Domsiötresk (med fiskare i Myre och Dröm-
me); (Sidensjö). 
Exe tresk; — 67, 70; Axe tresk 67; Äxe 

tresk 66; läget passar in på Oxsjön; (Li
den). 

Exingetresk; V. och Ö. E xingen; (Ramsele). 
Pägnesiötresk ; Fägnesiönn 66, Fegnesiö 

tresk 67, = 70; Fängsjön, S. O. i s:n; 
(Liden). 

Gaffmyreträsk (med fiskare i Hummelholm); 
Graffe myre tiern 65, Graffz myre träsk 
68, = 66, 67, 68; (Nordmaling). 

GafFselett; GafFz se lett 65, = 66, GaffSelett 
67 (med fiskare i Östby; =? Gåfselesjön 
(Dahlm.); (Anundsjö). 

Gethefelle tresk, upptages efter Böles Tiern; 
Getefälle träsk 68; (Ullånger). 

Giöde träsk mellan KnifFue träsk och Dal-
siö träsk; = 68; (Häggdånger). 



dunkla och enstJ 

Graffuatntresk, = 68; Gra vatn tresk 67; 
(Sollefteå). 

Greninge tresk (efter Bergsiö tresk); = 70, 
71; Gränsiönn 66, Gräninge träsk 68, = 
65; Gröninge tresk 67; helt säkert Gra-
ningsjön i Graninge s:n; (Långsele). På 
Joh. Törnstens karta öfver Vester Norr
lands län af år 1771 kallas den södra 
hälften af denna sjö Blåfinne härn och å 
Hermelins karta Blå finne fjärden samt är 
utan tvifvel identisk med den Blafinnungs 
tiorn, i hvilken Gunnhild Snälla a sola-
tunum (d. y. s. Sollefteå) enligt en hand
ling från 1278 olofligt fiskade; se härom 
Rydbergs Sveriges traktater, I: 242, och 
Svenska landsmålen, II. 6: 22 o. f. 

Grensiötresk ; Gränsiö träsk 65, 68 (med 
fiskare i Sunnansjö (i Fjellsjö), Ormnes 
(nu Orrnäs) och Bölen i Bodum); Grän
siönn 66; (Fjellsjö). 

Greenuatn tresk; Gränwatn träsk 68, = 65, 
Grönewatnnträsk 71, = 70, 68, alltid efter 
Tååsiö tresk; (Ramsele). 

Gröningesiötresk; Gröninge tresk 65, 66, 
67, 68; jfr Gröningssjön i Helgum; (Ed-
sele). 

Hallesiötresk mellan Renesiö- och Sporasiö-
tresk; = 65; (Ramsele). 

Hensiö tresk med fiskare i Hädanberg; läget 
passar in på Hemsjön; (Anundsjö). 

Hatte,tresk 65, St. och L. Hattsjön i Gideå; 
(Arnäs). 

Hersiötresk; — 67, 68, H ärsiö tresk 65, Hor-
siötresk 70, Hårsiötresk 71; närmast följer 
Judenselltresk ; Herrsjön och L. Herrsjön; 
(Junsele). 

Holasiötresk; jfr no. hol, isl. höll, kulle; 
(Nordmaling). 

£a stående namn. 27 

Häbbesiötresk efter Guide tresk och med 
fiskare i By och Å å, n. v. As; Häbbesiönn 
66; Hebbetresk 66, Hebbesiötresk 70, 
Häbbäsiötresk 71; (Högsjö). 

Häbbandztresk efter Plarckasiön; = 70, Hå-
bans tresk 66, Håbandzträsk 68; Häbbe-
sanzträsk 71 (med fiskare i Brunne och 
Bölen; Häbborn V. i Gudmundrå nära Vik-
sjögränsen; (Stigsjö). 

Hägdesiö tresk, Häggsjön (har tydligen gif-
vit socknen namn, Hegdhånger 47); (Hägg-
dånger). 

Hegdsiötresk 71 på platsen för Högsiötresk 
69; (Skog). 

Idemar tresk ; Idemarwatn träsk 68 ; N. och 
S. Vimmervattnet, uttalas såsom det skrif-
ves; andra leden mar, haf; V. i s:n; (Ram
sele). 

Iggesiö tresk (med fiskare i Oije), Iggen 
(liten); (Stigsjö). 

Kiötsiötresk, efterföljes af Degeruatnträsk ; 
nu Köttsjön inom Jämtlands gräns; sam
manfaller med sjön Kiodsio, som nämnes 
i 1273 års dokument om riksgränsen mel
lan Sverige och Norge (se Rydberg, Sveri
ges traktater, del. I, s. 242 o. f.); (Fjellsjö). 

Klingesiö tresk, jfr byn Klinge 47 ; Klingre-
sjönj (Arnäs). 

Kniffue tresk, Knifsjön, utt. kmv$0n; (Hägg-
dånger). 

Korsiötresk = 71; Karsiö tresk 65, 67, Kar-
siön 68 (med fiskare i Vestansjö); Karsjön; 
(Högsjö). 

Kortunge tresk; Kortinge träsk 67, Kort
ningen och Östra Kortningen (Stj.), V. och 
Ö. Kor tingß vattnet (Dahlm.); möjligen af 
lapska kurte, lam; således Lamsjön (Sve-
nonius); (Junsele). 
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Kruke tresk = 71; Krubbetresk 70; jfr ut-
jorden Krukedh 47, utt. krukesjön; Atra 
Kruhussjön (Dahlm.), N.Kruthussjön (Stj.); 
(Ed). 

Kullesiö tresk 65, efter Pullesiö tresk; Kulle-
siönn 66, af kulle? (Anundsjö). 

Kusetresk, = 67 (med fiskare i byn Gretan, 
nu Gräta; tydligen = Kassjön; (Nora). 

Kälmesiötresk efter Biörnsiötresk; Kelrae-
siö tresk 67; man kan gissa på: lapska 
tjålme, sund; tjalme, öga eller — om s jöns 
utseende ger skäl därtill — t jalme s, våmb 
(Svenonius); (Resele). 

Lågesiötresk, — 67, 68; troligen Långsjön; 
(Helgum). 

Måsketresk, — 70, 71; Muske träsk 68; 
Musksjön; (Helgum). 

Negesiötresk; Nagesiöfiresk 67, = 70; Naga-
sjön på gränsen mellan Bodum och Fjell-
sjö; sannolikt lapska nagges, trång (Sve
nonius). 

Pirusiötresk; 71 står här Pusseträsk; Terre-
sjön; (Själevad). 

Pullesiötresk (med fiskare i Gensjö); St och 
L. Tullsjön med Tullan; möjligen af lap
ska puolet, brinna eller puoi jos, skoglös, 
sannolikt genom skogseld; (Anundsjö). 

Regnesiö tresk 65, Rägnsiöträsk 68; står 
65 mellan Grijssiö tresk och Lille älsiönn 
och kan för läget vara Regnsjön S. O. 
eller Rangsjön N. V. i s:n; (Junsele). 

Remalleträsk; = 65 (med fiskare i Hädan-
berg); = ? N. och S. Remmarn (N. O. i 
s:n); (Anundsjö). 

Rothe tresk; Rotresk 67 (med fiskare i 
Vberg, nu Ufberg i Skorped); Roo tresk 
65; (Sidensjö). 

Räke tresk (ä osäkert, möjligen å); Råke 

INSJÖAR. 

tresk 67 ; Råkesiö träsk 68, = 65 (med 
fiskare i Odsby); V. och Ö. Rocksjön; 
(Anundsjö). 

Sabbesiötresk ; Sabbsjön; (Fjellsjö). 
Sebbesiö tresk; Säbbesiö tresk 71 (med fi

skare i Snickböle, Löfsjö och Kasta); Sebbe 
förekommer som personnamn i Dalarne en
ligt uppgift af Lundgren; (Själevad). 

Saltsiötresk Saltesiötresk 67 ; Saltsjön (stor), 
(Bjertrå). 

Sijmmesiö träsk 68, Simsjön; förra leden 
möjligen förkortning af Sigmund; Simun-
dcer fanns i Halland enligt Lundgren; 
(Torsåker). 

Skadatresk; Skadingzträsk 68 (med fiskare 
i Stybbersmark); (Arnäs). 

Skarpesiö träsk (se s. 5); Sharpsjöarne; 
(Ed). 

Skemlinge tresk; Skemlinge siön 67; Skäm-
linge träsk 68; (med fiskare i Korfsta); 
fsv. s k amber 1. skämmer, i si. skammr, kort, 
jfr Rz s. 579; (Öfverlännäs). 

Skellesiö tresk ; Skällesiö träsk 68 (med 
fiskare i Faresta, nu =); (Ytterlännäs). 

Skellesiötresk ; Skellesiö tresk 67, — 70; 
troligen Själsjön; (Liden). 

Skällesiö tresk, Skelletresk; Skellesiö tresk 
67, Skällesiö träsk 68; Shjälsjön, på grän-
mellan Bjertrå och Skog. 

Skällesiötresk ; Skellesiö tresk 67, Skielle-
siötresk 70, Shjälandssjön; (Högsjö). 

Sporasiötresk ; (Sollefteå). 
Sporasiötresk ; N. och S. Sporrsjön 1. Spår

sjön, på gränsen mot Jtl. ; (Ramsele). 
Storemålltresk; Store måle träsk 68, Stor-

måle träsk 70; St Mårdsjön, till större 
delen inom Fjellsjö; torde få sammanställas 
med Upplandslagens Emorpce, gen., skogen 
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Ödmorden, af morp 1. marp, skog; (Ram
sele). 

Skoletresk (med fiskare i Hump och Lidh, 
nu Hump och Lid); (Ullånger). 

Solasiöträsk (med fiskare i Bråsbacka); Nord-
maling). 

Spannetresk; Spannsjön; (Sollefteå). 
Strinda siö tresk 67; (Torsåker). 
Suaruesiö tresk (med fiskare i Skadom; 

(Boteå). 
Sällesiö tresk 65 ; (Häggdånger). 
Taggesiötresk (med fiskare i Krånge); (Jun-

sele). 
Tannesjö tresk (med fiskare i Skadom); Tan

siötresk 71; Tannsjön (till största delen 
inom Ofverlännäs); (Boteå). 

Tansiö tresk (== 70, 71) efter Idemar tresk ; 
(Ramsele). 

Tattaresiötresk, = 68; Tattarasiötresk 67, 
Tartarsiö tresk 71; Tattarsjön; tydligen 
af tattare, folket ; (Edsele). 

Tarsiötresk Taarsiöträsk 68; (Resele). 
Tennesiötresk 71 (efterföljes af Vidersiö-

tresk och Tansiötresk) ; (Boteå). 
Tersiö tresk efter Idemar tresk 67, Tärsiö 

tresk 65 ; Tersjöarne med Terrsjö by ; N. 
V. i s:n; (Ramsele). 

Toffuesiötresk (med fiskare i Önskan); möj
ligen af Tove, ett vanligt personnamn en
ligt Lundgren; (Anundsjö). 

Tomptetresk (med fiskare i Omsjö, upptages 
efter Degersjön; (Liden). 

Tramsiö träsk 71 efter Idemarwattnn (med 
fiskare i Vallen; (Ramsele). 

Tuffuetresk 70, på platsen for Tunsjön, upp
tagen under Dal; misskrifning?; (Multrå). 

Tänsiö tresk; Tensiö tresk 65, 67, = 70; upp
tages efter Åtteböle tresk; (Häggdånger). 
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Tänsiö tresk åtföljdt af Tååsiö tresk 69, 
Tensiö tresk 66, Tansiötresk 71, Tanflo 
tresk 70; — ? Tannsjön med Tannsjö by 
N. O. i Bodum; (Ramsele). 

Tååsiö tresk, efteråt följer Grenuatn tresk; 
troligen Tåsjön i Tåsjö s:n; (Ramsele). 

Vltretresk (med fiskare i Näs och Fanby), 
(Anundsjö). 

Wtringe tresk 65, Vringe träsk 67, — 68; 
Ottringssjön, nu i Fjellsjö; utbytes senare 
mot Vangili tresk * 71 ; (Ramsele). 

Vabbestad tresk (med fiskare i Nääs); Vabbe 
träsk 68, = 67; Vammesjön med byn 
Vanirne; troligen fsv. vamb, våmb; (Vi-
byggerå). 

Vidersiö tresk, = 68, 71; Vedersiö tresk 67, 
Vädersjön ; (Boteå). 

Vädersiö tresk; Wedersiö tresk 65; Stf..och 
L. Vädersjön; (Häggdånger). 

Vongsiötresk; Wagnsiönn 65, Vagnsiö träsk 
(— 71) mellan Wallesiötresk och Böle-
watnträsk 68, — ? Långvangen i Bodum; 
(Fjellsjö). 

Vongsiötresk; Wagnsiön 65; Vagn siö tresk 
67; =V; troligen af vång, inhägnade ägor; 
(Ramsele). 

Vänige tresk; Vängill tresk 71, jfr byn 
Wengil 47, nu Vängel; däraf Vängelelfven, 
en biflod till Ångermanelfven; (Ramsele). 

Vängiltresk; Wängellträsk 68 (med fiskare 
i Gudsiö, Södergårdh och By) ; = ? Väl
lingen, stor sjö, till en ringa del inom Viksjö 
s:n, det öfriga inom Graninge s:n; (Stigsjö). 

Ålesiö tresk 67 =? Älgsiötresk 69; (Stigsjö). 
Ångstadträsk; = 71 (med fiskare i Nyåker 

och Orrböle); (Nordmaling). 
Ångstasiönn; Angsta siön 67 (med fiskare i 

Kubbe); Ärigsjöarné; (Anundsjö). 
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Åresiöträsk (med fiskare i Humbleholm, 
nu Hummelholm); (Nordmaling). 

Öffuergårdzträsk ; upptages efter Pirusiö-
tresk; (Själevad). 

Önska tresk (med fiskare i Skalmsjö); jfr 
byn Önska 47 ; Önskasjön, nu hörande till 
Skorped; (Anundsjö). 

R, UDDAR OCH VIKAR. 

Önskasiöträsk (med fiskare i Bråsbacka); 
Önskasjön, till större delen inom Trehör-
ningsjö; (Nordmaling). 

Ösze watntresk ; Össiötresk 70 [med fiskare i 
Sunnansjö (i Fjellsjö) samt Bölen och Orrnäs 
(i Bodum)], Östvattnet, hvarifrån Ödsvatten-
bäck flyter; inom Junselegränsen; (Fjellsjö). 

Öar och skär, uddar och vikar. 

De ställen, hvilkas namn här upptagas, äro belägna i saltsjön eller i Angermanelfvens 
nedersta del. Grundorden äro till antalet få och till betydelsen tämligen klara. De enda, 
som tarfva någon förklaring, äro följande: hamn, i landskapet liktydigt med fiskläge i en 
hafsvik; half, en mindre ö invid en större, jfr isl. kålfr; klubb, enligt Rz s. 330 »liten 
backe», och på Hernön kallas en hög, i hafvet utskjutande bergudde för Klubben; röd är 
samma ord som det i andra landskap ofta förekommande ryd, svedjeland, och slutligen 
örar, som af Nordlinder i »Lule-sockuarnes namn» i Sv. landsmålen förklaras såsom »trädlösa, 
ofruktbara holmar». 

Här följa först åtskilliga namn, som höra ihop med på 1500-talet förefintliga bya-
namn. 

(Vid) Aifua Öran (med fiskare i byn Affua); 
HalfFua öran 68, 67, 90, Halffue öran 97 ; 
den andra hälften under Nordmaling; själa
fiske; (Grundsunda). 

Bärgzholman; själafiske; jfr byn Bergh 47, 
nu Berg vid hafvet; (Nora). 

Dalznäs; Dalz nesset 97; jfr byn Dal 47, 
nu Dalom; (Högsjö). 

Finswijk Fierdenn (i Saltesiönn) 66; jfr 
byn Fiendzuik 47, nu Finsvik; jfr namnet 
Fin, Lundgren s. 53; (Säbrå). 

Fälleskatan; jfr byn Felle 47, nu Fälle; 
själafiske; (Säbrå). 

Genedönn; Genesönn 68, Genedzönn 70, 
själafiske; jfr den närbelägna byn Geneth 

47, nu Gene i Själevad; Genäsön; hallo i 
Nätra. 

Honöö 52; jfr byn Honöen 47, Homön, nu 
halfö; (Högsjö). 

Nylandz holman; Nylandsholmen; jfr byn 
Nyland 47; laxfiske; (Nora). 

Nylandz rörett; =? Nylandz Röde 90; jfr 
byn Nyland 47, nu .= ;•• laxfiske ; (Nora). 

Nylandz skiphus; = 65; (vid) Nylandz skep-
hus vdden 90; jfr byn Nyland i s:n; (Nora). 

Nensziö holme 52, jfr byn Nensziö s. å., 
Nedhenssijö 35, nu Nänsjö; Nönsiö ham
nen 67, Nönsö holman 68; efter byn Ne-
dansiö följer omedelbart Nensöholmann; 
(Gudmundrå). 
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Ramnö; = 65, Ramön; jfr byn Ramviick 
42, nu Ramvik; (Högsjö). 

Rödenäs 65; jfr byn Röödh 69, nu Rö; själa
fiske; (Högsjö). 

Sanda; jfr byn Sanda på Hemsön; laxfiske; 
(Säbrå). 

Skärsäter grundh; Skieresandz grund 90; 
jfr byn Skerszetter 47, nu Skär s ät er; själa
fiske; (Nora). 

Suartnoragrund, själafiske; jfr byn Swartnor 
47, nu Svartnora; (Nora). 

Sundzholman, Sundsholmen invid byn Sund 

47, nu =; själafiske, som 71 brukades af 
bl. a. bönder i Sund; (Nordingrå). 

Vägnönn; Vegön 67, lax- och själafiske, jfr 
byn Weghön 47; Wägönn 70, Vägnönn 
71, nu Vägnön; (Säbrå). 

Åbordz färehäll; jfr byn Oboi 47, Åbord 69, 
nu Abord, utt. oboi, på Abordsön, hvars 
sydspets å kartan kallas Forön (sic!); 
(Högsjö). 

Åbordz haffstod; Åbord haff stod 67; lax
fiske; Hafsto, en udde; (Högsjö). 

Åbordz nesset 97 ; (Högsjö). 

Efter däggdjur och fåglar äro åtskilliga orter uppkallade; dock må anmärkas, att 
Bagge och Bjur möjligen äro personnamn. 

Baggeuiken, själafiske, (Nordmaling). 
Biuresteenn, Burestenn 65; själafiske; (Ar-

näs). 
Bockeholman, själafiske, (Nordmaling). 
Bockeskatan; = 90, själafiske, (Nordmaling). 
Elgeskeer; Elgeskär 90, själafiske, (Nord

maling). 
Elgöönn; Elgzöenn 57; Elgzönn 70; själa

fiske, Elgön, ö i Nätra. 
Älgön; Elgön 44, 67; Ålönn 41, Eldönn 97; 

strömmingsfiske; Ellon, liten ö i Själevad. 
Fåreskatan, själafiske, (Nordmaling). 
Haragråstenn (med fiskare i Husom), Hara 

gråå Steen 66; jfr dock har, stengrund, 
Kz 244; själafiske; (Grundsunda). 

Harsten; Harasten 68, = 65, själafiske, upp
tages efter Aspan; (Vibyggerå). 

Hästehamnen; Heste hampnenn 65, laxfiske; 
(Gudmundrå). 

Hästehuffuut; = 97, laxfiske; (Högsjö). 
Jerfifueholmen, själafiske, (Nordmaling). 

Jerffön, själafiske; Järfön; (Nätra). 
KalfPuandzholman ; Kalffuanzholman 68, 

= 65, Kaluanzholman 70; Kalfnes holma 
90; d. ä. kalfvarnes holmar; själafiske; 
(Nora). 

Kattesker; Katteskäred 44; strömmings- och 
själafiske, (Vibyggerå). 

Kilingeholman ; Killingholmen, Kelninge 
holman 67, själafiske, Killingholmen, ö i 
Nora. 

Kråkeskatan, själafiske; (Nordmaling). 
Looholmann70,strömmingsfiske; hit? (Grund

sunda). 
Rebbesand; Räbbesand 70, laxfiske efter 

Dalznäs; af det ångerml. räbbe, räfhona, 
jfr Rz s. 553; (Högsjö). 

Sualuholmann; = 65, Sualoholmen 97; upp
tages mellan Vagnön och Ågrundet; lax
fiske; (Nora). 

Ulffönn 67, Wlffuen 90; själafiske; Ulfön, 
stor ö i Nätra. 
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Alldenstund de återstående namnen ej äro fiere, att de lätt öfverskådas, samman
föra vi dem här i en enda flock. 

AlfFsteenn; — 65, 68, 90, Elffsten 67, själa
fiske; (Nora). 

Askan; själafiske, Aspern 1. N. Aspviken 
med Aspu dden på ena sidan och Oj udden 
på den andra; fiskläge i en vik på Mjältön; 
(Vibyggerå). 

Balckuikenn; — 65, 66, Baggeuiken 90, 
= 97, nu Barsviken; själafiske; (Hägg-
dånger). 

Biörckegrund, Biörkägrundh 65, Biörka 
grund 66, själafiske; (Nordingrå). 

Böslesker; Bijskeskärs vdden 66, Böske-
skäär 68, själafiske; (Nordmaling). 

Böslesker; Böslen 44, Bislön 41; ström
mings- och själafiske, Bösslan; (Vibyggerå). 

Böthellsteenn; Böthelstenn 65, Bothillsten 
67; Bötillestenn 65, jfr mansnamnet Bo-
tild, Lundgren s. 33; (Högsjö). 

Daijsten; Dijestenn 65, = 66, Diesten 67, 
Däijesteen 68; Deijestenenn 71; själafiske, 
jfr fsv. de ghia, deya, deja, hushållerska; 
(Nora). 

Enön 97, (Högsjö). 
Faresta skär upptages 65 på platsen för 

Karesta sker 69; själafiske, (Nordmaling). 
Fflasön nolan skagvdden 42, Flassö 41, 

Flasun 65, 68, Flasundh; Flasund 71, 
Flatesundh 90; strömmingsfiske; (Grund
sunda). 

Fålestagrundett; = 90; Flåssa grundh 97; 
efter något ställe v. n. Falesia, och detta 
af personnamnet Ff&le, som finns i Vester-
botten 39; själafiske; (Nordmaling). 

Gunönn; = 68, 71; Gunnönn 70, Gundzön 
90, nu Gullön vid Nora Strömmens myn
ning; strömmingsfiske, (Nora). 

Haff skatann, laxfiske; (Själevad). 
Hakaröd; = 65, Hackarött 71; af mans

namnet Hake, Lundgren s. 91, och röd, 
svedjeland; (Nora). 

Hedeskatan; = 67, 68; Hedaskatann 66, 
Håddeskatan 71, Hadde schattan 97; jfr 
mansnamnet Hadde, Lundgren s. 88; själa
fiske; (Arnäs). 

Hemsön, Hemsön vid Ångermanelfvens ut-
lopp. 

Hernön; nu — ; på denna staden Hernösand. 
HufFwth skäreth 41, Hugvtt skäred 44, 

nämndt först bland vt öier; (Nord
maling). 

Hällenes; Hällenäs Schatann 66, Hällenäs 
skatan 68; själafiske, (Nordmaling). 

Hällesand; Källesand 68, Kellesand = 65, 
67, 97; laxfiske; (Säbrå). 

Idegrundett; Iidegrundhen 97, jfr byn Id-
byn vid Idbyfjärden; själafiske, (Arnäs). 

Karesta sker, = 67; Karrsta skäär68; själa
fiske; (Nordmaling). 

Karskiaren 41; jfr Käring skäret, (Vibyg
gerå). 

Klösasker; Klöösöön 41, Klösan 44, Klössa 
skier 97, Klööså skäär 65; strömmings
fiske, Klösan, ö; (Själevad). 

Kärlingesker; Kerlinge skär 66, Kiäringe 
skär 68, Käringe skär 65 ; själafiske, Kä
ringskäret; (Vibyggerå). 

Lagnätsten 65; Långneisten 66; själafiske; 
upptages efter Rödenäs; (Högsjö). 

Lille holman, själafiske, Lillholmen; (Vibyg
gerå). 

Lille rothan, följer efter Bamnö 65, laxfiske; 
(Högsjö). 
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Store Rotann, före Ramno, laxfiske; (Hög-
sjö). 

Långeuallen; == 9 0; Långe vdden 65, 67, 
själafiske; (Nordmaling). 

Långzön; = 67, Långön 90; nu =, själa
fiske, utt. laggsön; (Nordingrå). 

Läclar holman; Lectar holman 67, = 65, 
Läctar holman 65, 68, 71, Lekter holmen 
97, laxfiske, (Nora). 

Malm klub 41, Malmö klvbben 42, 44 =, 
Malmöön, själafiske; Malmön, stor ö och 
invid denna MalmMubben; af malm, sand; 
(Arnäs). 

Storeholman, själafiske, Storholmen; (Vibyg-
gerå). 

Lungönn; Lungön strax norr om Hernön; 
(Säbrå). 

Lungo kalffuen, själafiske; en udde på 
Lungön kallas nu Kalfven; (Säbrå). 

Långeholman (med fiskare uti Örtra, nu 
Ultrå); Long holmen 41, Lange holman 
42 ; strömmings-och själafiske; Långholmen; 
(Grundsunda). 

Mielteholman; Mielta holman 67; själafiske, 
Mjältön; (Vibyggerå). 

Neröönn; Nerönn 70, 71 = , Närönn 66, 
Narrön 90, 97, själafiske, upptages efter 
Balck vijken; (Häggdånger). 

Nordanöö (med fiskare i Söderuåga, nu Sör-
våge); Nordannö 71; Nordman ö 66, Nord-
manöö 68, nu Normanö (Dahlm.) 1. Norr-
manön (Stj.), själafiske; (Själevad). 

Norde qualssiugö 41, Norre q valsingen 44, 
Hwensingen 57 ; Huesinge klubban 66, 69 ; 
Huessinge klubban 97, strömmingsfiske; 
Värnsingarne och Värnsingshlubbar, de 
förra långa och smala, de senare små öar 
i Nätra. 

Nääbbehellan; Nebbehellan 65, =* 70, Neb-
beholman 71 ^= 97; själafiske; (Nordma
ling). 

Nörredraffuelskatann; = 66, själafiske; jfr 
ön Drafleholm; af fsv. dra fl, drauel, usel-
het, smörja; (Högsjö). 

Södre draffuelskatann ; = 66, själafiske; 
(Högsjö). 

Nörre holman, själafiske, (Hernö). 
Söderholman, själafiske, (Hernö). 
Pinsön 97, laxfiske efter Ålder refland; 

(Nora). 
Päärsker; Pär skäär 66, fiere är med lik

nande former, men Piäske skär 90, nu 
Pärshär; själafiske; (Nordmaling). 

Quineskär 65, Quieneskär 66, Quienäsker 
67, Quieneskäär 68; Queneskeer 70, = 71; 
Quienesker 69 [ie osäkra; i liknar e med 
i-prick och e liknar ett ?]; strömmingsfiske; 
(Arnäs). 

Quig skeren 41; närmast följer Malm klub; 
Qviigs skären 42; i närheten ligger Nötbo-
landet (Stj.), Notbolandet (Dahlm.); (Arnäs). 

Quidlzleholman ; — 71, Quisleholman 67; 
strömmingsfiske; (Nordingrå). 

Quisteholman ; Kviist holmane 42, Kwist 
holmen 44; strömmings- och själafiske; 
Quistholmen, (Grundsunda). 

Reskelsön 41, Reskilsön 44; Båslcärsön, ö i 
(Själevad). 

Rödenäs 65, 66, efterföljes af Lagnätstenn; 
själafiske; (Högsjö). 

Sandskär, själafiske. (Nora). 
Skarpe Vdden; själafiske; Skarpevddan 70; 

Sharpudden i Häggdånger; (Säbrå). 
Skraffuelstengrund, själafiske, upptages efter 

Smörlösagrund; (Nora). 
Skottes Holman, Skötisholman ; Skottis-

5 
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holman 65, 67, 68, Skijttis holman 65, 
Skiöttes holman 90, Skotz holman 97; 
strömmings- och själafiske; (Nordmaling). 

Skrubön 41, Skrvben 44; Skrubban; ström
mingsfiske; Skrubban, ö i Nätra. 

Skåpet; 65 =, Skåpeth 41, Skipet 90; själa
fiske, (Nordmaling). 

Smörlösagrundh, själafiske; några bondgårdar 
i s:n kallas Smörlös; enligt kartan en ö i 
Nora. 

Storeöönn; strömmingsfiske; =? Ullon; (Nä
tra). 

Storeöön, Storön, N. om Hemsön; strömmings
fiske; (Nora). 

Strengönn, lax- och själafiske, Strängöarne 
(långa och smala); (Nätra). 

Strängön, själafiske; (Säbrå). 
Strömshell 52, med fiskare i byn Nordanö 

på Hemsön; (Högsjö). 
Strömsholman ; jfr Nora Strömmen, som ut

faller i Nora fjärden; strömmingsfiske; 
(Nora). 

Suarte mörkrett 67, = 65, 66, brukades af 
en bonde i Åbordh; själafiske, (Nora). 

Trijsundzön; = 68, 70, Trijdsundzönn 97; 
strömmingsfiske; Try sunda ön 1. Trysun 
(Dahlm.); (Själevad). 

Träningznäs; Tråningz näs 67, Treningz 
grundh 97, Trijhörningz grundh 90; lax
fiske; (Säbrå). 

Tärnäsgrundh; Tärnesgrund 65, Tärnis-
grundh 66, Ternings grundh 67, Terning 
grund 97, Törnesz grund 67; Träningz-

grund 71, Tränes grundh 90, = 97; ström
mingsfiske ; (Nordmaling). 

Viick skären 42 mellan Kviist holman och 
Lange holman; Vikskär, ö; (Grund
sunda). 

Vägnön; Vegnön 67, Wegnön 97, Wagnnönn 
65; Vägnön i Ångermanelfven; lax- och 
själafiske; (Nora). 

Vägnön; Vegön 67, Vengnön 90, (wid) 
Vägöna 71, (med fiskare i byn Nörrewåga, 
nu Norrvåge); strömmingsfiske, Vågön, ö i 
Själevad. 

Wärsön 68, 67, Wärsönn 65; Hvärsön, en 
halfö, med Hvärsöviken; lax-och själafiske; 
(Nora). 

Ågrundet; nu =; laxfiske, liten ö i Ånger
manelfven; (Nora). 

Ålder RäfFuelen; ÅlderräfFuelen 68, Ålder 
räffuelen 68; Ålder Räffiand 90, Ålder 
refland 97 ; af âdèr, al och högsv. refvely 

grund, som sträcker sig ut ifrån landet; lax
fiske; (Nora). 

Åstenen (med fiskare i Önska); själafiske; 
(Grundsunda). 

Önskeskäre 44; närmast följer Bösslan; Ond
skäret Ö. om Mjältön; (Vibyggerå). 

Öran, själafiske; (Vibyggerå). 
Ören 41, Örran 42, Örane 44; bland utöar; 

säkerligen = HalfFua Örann 69; (Nordma
ling); (af) Halffua Örann; Halffue örran 
97, jfr s. 30; bland strömmingsfisken nämnes 
(widh 1. af if) Alla Örann; själafiske; (Nord
maling). 
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Genom Kontraktsprosten, L. N. 0. Herr Joii. Christ. Huuths i Stöde benägna 
tillmötesgående har jag bli fvit i tillfälle att göra en af skrift af detta förtjänstfulla arbete, hvar-
till manuskriptet är Stöde kyrkas egendom. 

För att rädda det undan förgängelsen och göra det tillgängligt icke blott för o rtens befolk
ning, utan äfven för dem af den stora allmänheten, som intressera sig för allmogens lif och 
därmed sammanhängande ämnen, har jag till trycket befordrat den sträfsamme författarens 
snart 130 år gamla verk, i sitt slag fullkomligt enastående. 

Ur tillgängliga samlingar hade många tillägg, hänvisningar och äfven någon gång rät
telser kunnat göras, men af ekonomiska skäl har jag af stått därifrån. 

Stockholm den 25 Apr. 1894. 

J. N. 

STOCKHOLM 1894 
kÙNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Si SÖNER 



För berättelse 
til 

den Gunstige Läsaren. 

Åtskillige beskrifningar äro redan utkomne öfwer en och annan ort i wårt k. fädernesland, 
hwilka läses med nöje och nytta; I samma ändamål har jag fördenskull welat författa en kårt 
berättelse, om en liten tract af Medelpad, hwilken kallas Stöde. 

Afsigten är icke at göra min person namnkunnig med ett så litet verk, eller at inbilla 
någrom, det denna Socken hade något ansenligt företräde för de andra i landet. Jag har endast 
anwändt mina fristunder här uppå för effterkommandernes uplysning, så ock för exempel anfördt 
hwad märkvärdt wore i wår Socken, på det at om någre fiere Socken beskrifningar utfärdades 
innom wår division, de samma måtte anses såsom ett litet förlag, til en fullständig hela landets 
beskrifning, enär man får wänta en geographisk Charta öfwer alt sammans. Under det jag altså 
genomfarit det märwärdaste på detta stället, har min hufwud afsigt warit, at afskildra. åkerbruket 
och boskaps skötslen, såsom ortens hufvud näring, och därwid lagt de grunder samt dragit de 
slut, som jag trodt wara enlige med sunda förnuftet och en naturlig oeconomie. Man får intet 
sätta sig ned på ett ställe och prsesumtions wis, göra förslager och calculer; ty dermedelst kunna 
slott lätteligen föreslåss til upbyggande på luftens wingar. Man behöfwer tid at rätt känna en 
enda människa och en enda ört; dermed förfaller mig otroligt, at i hastighet kunna fatta alt det, 
som hörer til en stat, eller utgör dess ut- och inwärtes hushollning, ehuru man hade någre naturelle 
subsidier under ögonen. Practique och tid måste [lär]a oss mera och mera. Jag har effter handen 
samlat mine anteckningar och dem förbättra^ alt effter som man fått bättre besked på det ena 
och andra. Min tid och wilkor hafwa icke tillåtit mig, at anställa många husholls försök: för 
mig har det varit nog, at se på bättre och sämre bönders förfarande, och deraf sluta til det som 
mäst duger. En rik och lärd hushollare har råd att försöka både ett och annat som stora oecono-
niiske werk foreskrifva; fattigt folk äro glade, at finna någre genwägar, och at nyttja naturens 
hjelp utan kånstlande. Af sådana har jag hämtat många underrättelser, i tanka, at effter det 
altid gifves folk af liten förmögenhet, det skulle komma de flästa til måtta. För öfrigit äro desse 
antekningar gorde för effterkommanderne, hwilka i den händelsen denna skrift blifwer behollen, 
kunna se huru Soknefolket til denna tid burit sig åt, och huru det härstädes har sedt ut, til 3 a 
400 år för wåre dagar. Längre tilbakas har jag här intet funnit någre besked, ehuru flitigt jag 
sökt dereffter. Några runstafwar syntes för en tid tilbakas men inga runstenar har man här 
blifwit warse. Bland bonde folk äro också få, som hafwa wett. at förwara gamle documenter, 
ehuru nyttige de wara kunde; och nästan et lika öde undergå de handlingar, som pläga läggas 
uti kyrkor, eller hos Civile ämbetsmän, ty de warda med tiden på hwarjehanda sätt skingrade 
och fördärfwade. Är därföre bäst samla ett innehöll af altsammans, medan det fins, och förvara 
sådane register, antingen genom tryck, eller genom manuscripters inlemnande til Archiverne. 

Mera angelägen om en tydelig föreställning af mitt ämne, än at utstoffera det samma med 
någre borgade sirater, tänker jag i tu afdelningar afhandla saken och 

i första Capitlet beskrifwa 
Solenens naturliga belägenhet och egenskaper, med en och annan inlöpande husholls anmärkning. 

Men i det senare Capitlet eller stycket, författa Solenens historiska beskrifning. 
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Förra Afdelningen. 

§ i-

I anseende til naturliga belägenheten, så ligger Stöde Socken 46 milar ifrån Stockholm, och 
41/* milar från Sundswall, samt är för öfrigit genomskuren af landets södra älf, hvilken af sin 
begynnelse kallas Ljungan, men af sin ändalykt heter Njurunda älf. Soknens bredd norr och 
söder räknad är inemot 4 milar; längden i öst och väster effter Landswägen är 23A milar. Om 
Soknen äljest har någon behagelige situation framför andra orter, det skall man hwarken bejaka 
eller aldeles förneka: det är svårt at säga hwilket ställe i werlden är det bästa och täckaste 1 

emedan människors tycken äro så olika. Men om så är at ombyten förnöja snarast; så kan en 
nöjsam Jnwånare jämwäl finna sin ro i Stöde, aldenstund det emellan bergshögderne framlysa 
slätter, dälder, sjöar och ådalar, samt är hvarken för nära eller för långt beläget ifrån segelbara 
hafsjön och de större folksamlingar.2 När man lägger härtil, at orten är sund, och förfriskas 
med et jämt väderdrag effter stora ådalen, samt en skär luft på högderna, såsom ock at trefna 
arbetare finna här hemma de mästa och angelägnaste lifs fönödenheter; så kan denna Soken in
räknas ibland de orter, som naturens HERre intet har missbytadt. 

1 Det ser så ut som penninge förtjänster skola först och snarast locka folk til ställen, där de wankas : 
Sedan intages starkare sädes bygder: Och änteligen stadnar man på platser, d&r tilgång är på wildbrå och 
sofwel waror. På första rummet går wigast til at nära och pryda sig. På det andra är wissare om bröd
födan ; men på det tredje äro varieteter. Där skog, sjöar, slåtte lägenheter m. m. s. finnes, gifves redan 
något underhöll, intildess åkerland kan uptagas. Och änteligen kunna nödwändige medel inlösas för öfwer-
lops waror, för hvilka det som brister köpas må; och en sådan ort har i alla hwälfningar, altid någon und-
flykt. Stödes naturliga belägenhet visar, at det stått ungefär i denna tredje classen: Och så länge tilgång 
är på ängesland, mulbete åkerland m. m. så är hopp at folk nummern skall hafwa en jämn bärgning. 

2 Tempe i Thessalien beskrifves ej olikt denna ort; ty där voro fruktbärande slätter mellan berg 
och älfwar, samt berömmes, såsom bekant är, för den nöjsammaste ort. 

§ 2. Soknens gräntsor och råmärken äro följande: Emellan Selånger och Tuna Soknar 
samt Nedansjö by är SpecJc sjöbergs rået; dädan går man i ost lachen wid landswägen: så, sunnan 
älfwen från hemgrafs nacke til Nensjötjärn, sedan i Lång tjärn åsen och til Tallås Tjärnen. 
Här möter Wigges skog, som sträcker sig til Dyrhulltjärn, så til swarttjärn, vidare t\\ Malsjö 
bäch mynne, och sedan til Snåhullen eller det så kallade Wigges hörnet. Där tager Grantjärns 
skog vid, och sträcker sig emot Tuna och Attmar Soknar, uti lilla gissjöns bolma, i stora Oiss-
sjön och i stachberget. Nu följer lands rået emellan detta och Helsingeland, samt närmast Ulfsjö 
by, neml. i Herbergs sjö rået, til Gisssjö tjärn rået, til Korp åsen, och öfra Ulfsjö åminne. 
Dädan til Big swedjàn emot Torp socken, där Gransjö by äfven tager vid, och går til Ting 
tjärn, til hjeltans rå och sedan til stafwaholmen på stor myran. Här börjar Brattås utgods skog 
och sträcker sig til JRisås Hallen och til Klåfwa sten, norr wid stora älfwen. Ede by följer 
samma älf upföre, och eger från Wishans äng til Oseberget, dädan til holmen i Norrsjön, til 
Nyåsen, så til shofwel tjärns åminne och i Hollshrefwan emot Torp Socken. Men sedan emot 
Holms Socken, i et rå östan Hollshref sjön, där Källsta skog tager wid och sträcker sig til öra
tjärn. Hullsjö by eger därifrån til lilla Hullsjön, så til botten tjärn, til Nafw. .. sjön och Mos 
hällan, som ligger midt i långtjärn och lyktar i bladtjärn, som ligger emot Sättna Socken. Här 
tager Lill ströms by wid, och går med sin skog öfwer högsta åsen till Ull burtjärn, och i en 
annan bladtjärn, äfwen som Stormyra gårds skog, emot Sättna, går ifrån samma tjärn til Swart 
tjärn, och slutar i Speck sjöbergs rået, som först nämdes. 
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§ 3. Innom sådana skiljemärken finnes Soknenes område, bestående af åker och änges 
land, skogar, berg, sjöar och älfiver, af hwilka man will beskrifva hwart och et särskilt. 

§ 4. Åkerlandet fram på Soknen, består merändels af lera1 eller ler-mjöla; men en del 
af mo jord med lera eller stenör in under, och utom andra jordblanningar, kallas det här Gråp-
jord, som består af Lera, mjöla, mylla och gröfre sand, och hwilken blandnings jord lättast står 
at upbruka. På finnmarkerne är däremot sand-mylla eller mjöl jord, med en myckenhet små 
eller större stenstenblanning. Som denne senare jorden fordrar sin särskilda ans och skötsel, så 
blifwa åkrarne på sjelfwa Soknen på annat wis brukade. 

1 Allestädes fram på bygden fins lera, hwaraf utom andra bruk, slåss tegel til husbehof. Beqwämast 
sker det i Ede, hwarest tjänlig sand är strax bredde wid at ärnå. På Finnmarkerne är, däremot icke så 
lätt at finna lera, och den de änteligen träffa wid sjöstränder eller myror, är sällan skild från andra 
jordarter. 

§ 5. På fininarkerne trades hälften om året, och andra hälften af utsädet gödes ganska 
tjokt, om det skall mägta bära frukt. Plögningen sker med den så kallade finska plogen, som 
består i en machin med twe klufwen plog bill. Denne nedmyllar hvarken halmstubbe, gödning 
eller fet gräs, utan förer det i småningom til renome, och ser det åkerbruket ut ungefärligen 
såsom swin bökning. I Jämteland är också stenig åker, men upköres med plog, som har en 
krokig ås, och liknar äljest den Medelpadiska, som räknas bland de bästa. Ty den plog som 
brukas på wår bygd, skall, om han är rätt gord, liksom sjelfmant holla sig til behagligt djup 
ner i jorden, och stjelpa goda och jämna fåror, hwaremot en odugelig plog hoppar och swänger 
hit och dit, samt gör de så kallade landbonde-fåror.1 Al eller ålder brukas och på denna bygd, 
i skiftewis med plogen, och förmenes lossa gräsrötterna, på det harfwen, som elfter kommer, må 
kunna fora dem af åkren. Sådant behöfs när åkren trädes;2 men harfwans pinnar böra vara så 
stälde, at ingen fläck wid härfningen må warda förbigången. Vält brukas af somliga, och det 
wissaste man wet om dess nytta är, at åkerlandet af honom göres jämnare til skörd, och at 
kokorna endels kråssas, endels nedpackas, til sädeskornets och halmrotens bättre betäckning. 
Fiere åkerredskaper hafwa ej härtils kommit i bruk, ej eller brådd vält, som dock effter platsregn 
och påföljande torka, är oundgängelig. Somliga sätta då å nyo an med harfwen, ändock åkrarne 
begynt grönska: en desperat cur! Det twiflas intet, at ju bönderne härstädes togo effter, om någon 
funnes som hade tid och råd, tillika med weit och lust, at införa nya och nyttiga åker och hu s-
holls redskaper. Exempel och winningslystnad göra mer än påbud och föreställningar.3 

1 Uti det frågomålet, om det är bättre plöga djupare eller grundare fåror, är man här af den 
tanken, att när åkren upbrytes til trädnings om wåren, så kan han upköras så djupt en förmår, af orsak, 
at den lera och grus som då upwändes, har tid hela sommaren öfwer, at draga fetma öfver sig; men när 
åkren lägges i höst får, holla de plogen til måtteligt djup, til ungefär 6 tum eller mindre. Har trädet 
icke länge förut warit upredt med al, och fördenskull intet kan häfta plogen, utan måste alas på nytt i 
winter läge, och hwilket man tror göra samma gagn, så sätter man ock albillen icke för mycket djupt, 
utan ser mäst effter, huru fårorna må erholla goda kantiga ryggar. Sjelfwa twisten om plögningssättet, 
synes bäst slitas, när man anser det at wäxterna genereras i ytan eller mullbrynen, och at frön qwäfvas, 
som komma för djupt neder. Jorden har tyngd at packa sig, köre henne upp så djupt man will; men 
allenast så mycken matjord finnes, som oundgängeligen fordras, så är obekant, h wad den underliggande 
grunden werkar. Semiramidis hängande trägårdar boro ju blad och frukter, ändoch de woro anlagde på 
hwalfbogar: och wåre bonde-gummor få kålplantor, i sina mot någon wägg för solen upsatte lådor, med 4 
a 5 tums gödnings blandad jord, och det ungefärligen lika wäl, som uti en ordentelig drefbänk. 

2 När åkren trädes, lägges han här mäst öfwerallt öppen och för fäfot: och som det är säkert at 
sjelfwa åkren förbättras genom trädande, så tros ock at de däromkring liggande slotte-renar, winna något 
genom det de ibland skonas för lidan. En fråga är, om det är bättre träda inom hägns eller för fäfot? 
De som bejaka det förra, holla före at åkren blir fet genom flitigt ärjande och wändande, och at jorden 
således effter handen skall blifva impraegnerad af en fetma, som på dess yta fastnar, af sol warmans, luf
tens och regnets werkan. Här är man åter af den tankan, at jorden winner med stillaliggande ; emedan 
hon i så måtto utdunstar minst, och det lilla som får och swin bårtplocka af trädes gräset, det ärsätta de 
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aldeles genom spillning; ty om kreaturen allenast ligga och swettas en stund på åkren, förmodas det wara 
så godt som gödsel. Trädet upplöges här effter sädes anden, eller åtminstone innom midsommars tiden: 
sedan alas och härfwas det en eller fiere resor, alt effter som det året är regnagtigt och gräsrikt; det 
öfriga afbeta kreaturen. Mycket häste-arbete bespares genom detta trädnings sätt, i jämförelse med inhäg
nade träden på hage löterne: så holler det sig och friare för ogräs, och gifwer jämnare afkomst. 

3 Twångs medel anses wäl nödige för sorglöse lättingar; men de fordra tillika en jämn Pådrifware, 
och ändå är werkan owiss. Man säger, at hungren lärer Lappen skjuta; men at den hunden ej upsöker 
många djur, som twingas at gå på jagt. 

§ 6. Fram på Soknen, som man tala plägar, äro åkrarne lagde i tre lägge, det är sagt, 
at 1/3 trädes; */3 är trädes utsäde, och V3 är halmåker, på hvilken halmstubben nedköres, då 
åkren läggs i höst får, och kan fölgakteligen besåss 2:ne år å slag. Ordsaken til denna indel
ning är först den, att gamla skatte åkren är å fläste ställen alt för trång, och hwarföre man 
menar, at tredings sädet eller halman bör ärsätta bristen. Detta skäl är doch ogiltigt, när man 
ju merändels har utrymme til ny åker, och det är klart, at trädes sädet gifwer nästan dubbel 
säd och halm, men fordrar föga gödning mot halmåkren, som oundwikeligen gödas skall, men 
bär långt mindre. Dock anföres här til hufwud skäl, at halm-sädet är nödigt i anseende til år
gångarne; ty om det icke särdeles kastar af sig i torra år, så är det doch desto säkrare i våta 
somrar, och hwarföre wåra hushollare sällan sälja eller utgifva något af sitt halmåkers korn, 
emedan det är långt hwitare uti mat redning, och som man tror, kraftigare; men til utsäde,1 will 
man icke så gerna betjäna sig däraf, ty det skall gifwa smärre halm och ax än trädes korn, och 
wara redeboget til at medföra ogräs. 

1 Till sädes korn väljes icke grof, doch frönyttig säd, och det ser så ut, som skulle korn och bjugg 
äska et eller annat års hvila, innan det nyttjas, och hwarföre det bör warsamt gistas och förwaras. Ny 
och ogistad säd spricker wäl fortare ut til brådd, men den andra sorten står bättre emot wårköld, samt 
gifwer gröfre halm och större ax. 

§ 7. Sjelfwa sädesslagen som här utsåss, äro det mästa af horn samt något åker rog, och 
litet ärter. Hampa och linsädet skall nämnas när inclosurerne komma at omtalas, och hafran, 
när nyristninger widröras. På Korn sädet ankommer det mästa, emedan det å norra orterna 
gifwer mäst, och är tjänligt til det tunna brödet, som i Norland brukas. Af åker rog har til-
förne någon Bonde sällan sådt öfwer V4 eller V2 tunna, ty den säden nyttjas här nästan endast 
til heders bröd, och misslyckas det utsädet ofta, antingen däraf at marken intet väl fryser om 
hösten, eller af kalla wår windar och stark väta om sommaren, eller af ett öfwerhanden tagande 
gräs, som här kallas jegel, (Poa vulgaris,) och hvilket ibland utgör det mästa, särdeles på wåt-
ländig och wäl upgödd mjöla jord. Til ärtsäde är soknens jord icke så aldeles tjänlig; ty i 
torkan förswinna ärterne, och i wätan wäxer ärthalmen utan at mognas. Någre få ställen har 
man sedt tjänlige til ärt-sådd, och är af den tankan, at de borde i skiftewis nyttjas år för år, 
heldre än at effter gammal sed, instänga en tract här och där af den åker som trädas skall, 
hwilken i så måtto skall besåss 4 år å slag innan han får hwila, och hwarigenom han ofta 
får knäk. 

1 Om en åker i hög grad blifwer skämd, står han ej lätteligen at botas, hwarken med plögning 
eller gödning. Det säkraste är at. lägga honom i linda par års tid, och sedan öpna honom å nyo, såsom 
annan nyristning, och skötan bättre, så skall han innan kårt blifwa nyttig igen. 

§ 8. Sokne folkets utsäde kan wäl igenfåss på de uptekningar, som utaf Konungens Be-
fallningshafwande blifwit infordrade; men om gemene man intet så noga skulle upgifwa alt, så 
kan det tagas effter häfd. Et sträcke mål är effter skattläggning V* tunland; bör altså såss 1 
tünna på hwarje 4 mål, och den räkningen är den wissaste* Men hwad det brista kan for en 
Bonde med obrukade utgods och widlöftiga intagor, dem han ej hinner bestrida, det ärsätte$ af 
mindre skatte bönder, Båtmän, Torpare, etc. I Soknen äro skatt och tiond-skyllige jorde mål 
omtrent 1340. På de samma skall effter ofwannemde häfd såss 335 tunnor; men när V3 afdrages 
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som ligger i trade, så är utsädet 223 tunnor. När nu i medelmåttiga år faller det 7:de kornet, 
så gifwes häraf 1561 tunnor. Tionden af dem är 156 tunnor; men när tertialen afdrages återstår 
något litet öfwer 100 tunnor. Och således drager skatte talet och utsädet tämmeligen öfwerense 
med tiond längderne. 

§ 9. Man har warit angelägen at utwidga åkerfälten, alt effter som folket har förökat 
sig; men det är wärdt at betragtas, om afkomsten swarar emot widden och bemödandet. På half 
tredje hundrade år finnes åkerfälten på de fläste ställen fördublade, men knapt faller spanmål i 
proportion däreffter; så at slutas kan, det en Norrländisk åker icke gifwer effter widd och up-
plögning, utan effter bruk och godhet. För exempel anfores följande: I början af 1500:de talet, 
hade Stöde kyrka i årlig inkomst, ifrån 5 til 8 a 9 pund korn, och 2 a 3 spänn råg. (Se Munke 
kladden eller räkningen, som namnes i 2 stycket § 10.) Jämnast infoilo 7 pund, som gör 28 
tunnor, 4 t:r å pundet räknade. Men rågen, effter Uplands spannen, räknas til 17« tunna. Nu 
borde kyrkan enligit gamla kirkobalk. Cap. VII. ega tredingen af tionden; däraf synes följa, at 
här i Soknen redan den tiden föllo til 80 eller 90 t:r årlig tionde, eller åtminstone någre och 60 
tunnor, när Socken Prästens del afdrogs. 100:de år däreffter föll intet mera; ty 1621 gordes i 
tionde 10 kannor hwete,1 IIV2 t:a råg, och 557« t:a korn, effter då warande pris och mått.2 

1689 war kyrkotionden rotunde räknad 93 t:r; men på hårda året 1695 allenast 3772 tunna swag 
säd. Är 1706 war det 60 t:r, men 1733 et det ömnigaste år 1207a t:a. 1744 års wäxt war också 
kåstelig på stark jord, såsom i Ede och sunnan älfwen, feck man då mäst 72 t:a effter hwar skyl. 
I desse senare år har det stigit omkring 100 tunnor. Med wiss tionde sättning har ej ännu 
kommit til slut, ehuru den warit omtalad;3 men af ofwan anförde kan slutas, dels h wad förkof-
ring sädes åkren wunnit; dels om det gagnar utwidga åkren utan at tillika wara angelägen om 
mulbetets, slottemes och gödselens tiltagande; dels och änteligen hwad afkomst man skäligen 
förwänta kan af någre mål jord, innan de effter arfs rätt utbrytas, eller köpas och förpaktas.4 

1 Jag har icke haft tilfälle at se om hwete förr eller sedan blifwit tiondadt härstädes. Hafra har 
desse senare år begynt intagas i tionde längderna, som doch förut skall blifwit inräknad bland kornet, 
nemligen 2 sky lar emot en. 

2 I början på 1600:de talet såldes 1 tunna korn för 10 marker och för 3 daler. 8 fjerdingar räk
nades på 1 t:a kyrkoherbergsmål, pä hwar fjerding 4 fat; men i proviants mal räknades 12 kannor på Mer
dingen, och l1! 2 k :a på h wart fat. 

3 Af en del sine tilägnade kyrkoherbergen, har Upsaia Academiœ stat knapt l1/s t:a af mantalet. 
Se beskrifningen öfwer Delsbo Sockn p. 151. Med så ringa qvantum vore man intet belåten på denne ort. 
Man wille sätta 31/2 högst 4 tunnor på mantalet, gör a 28 mantal 112 tunnor; men effter finmarks byar 
och utskatter, icke mägta upp med den summan, utan kunde beräknas til hälften, så blefwe det åtminstone 
något öfwer 90 t:r i wiss årlig kyrkotionde af denna Socken. Därmed synes både Jndelningshafwaren och 
utgifwarena vara tämeligen belåtne, hälst om någon billighet brukas i grymma misswäxt år. Det ser så ut 
som skulle Bonden blifwa mera hågad för åkrens utwidgande, när man icke räknar honom så noga utur 
händerne, och man får det på flere sätt igen, af en wälmående Bonde, hwad man i Aere afseenden tappar 
på en betrykt och utblottad. På enahanda grundläggning kunde äfwen accord ingåss om tertialen, om det 
ock endast skedde på 10 år i sänder, för at holla saken i jämn vigt. 

4 När Riksdalern gälde samma som en plåt eller 6 d:r, då war Soknens cours 2 Rd:r målet 
Syskon emellan. Så war det omkring år 1678 och det stod en lång tid med 14 d:r målet. Sedan 
stegrades bördlösen til 24 a 30 d:r; och under senaste förhögningen, snart sagt til 100 d:r målet. Sätt 
nu at hwart mål jord, Syskon emellan, skulle kasta 2 Rd:r à 9 d:r Rd:rn räknad 
gör för 72 mantal 432 d:r 
utom afgångs penningar, som tillika pläga påståss. Nu sår man på 1/2 hem wid 472 t:a om år, och det 
gör 27 t:orv när 6:te kornet räknas anno communi ; häraf går i utsäde 472 t:a, i arbets lott (: när arf års 
wäxten bärgas i hus, pläga Syskonen lemna 4:de hwar skyl:) det gör altså 63/4 tra. I tionde och utlagor 
utgår wäl lika summa eller 63/4 t:a. Således afföres .... 18 t:r. Af de öfriga 9 tunnor, skall man 
altså holla sig föda, samt heders och wederqwecknings medel, för andra hälften af året, samt göra sig 
betald för en laglig ränta för inlösen o. s. m. hwartil de näppeligen försträkte, så frarnt icke flere reve
nuer, såsom Boskaps afvel, fiske m. m. äro at göra räkning på. 
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§ 10. Om hösten, så snart litet snöföre kommer, utförer man på slädar den gödning1 

hwilken legat sommaren öfwer och sammanbrunnit. Man fordrar 15 goda lass på 7* tunland, om 
det skall wara wäl, och bör hela halmåkren härmed förnöjas, så ock det magraste af trädet. 
Somliga bruka föra gödsel på den tredingen som trades, och anföra till skäl, at gödning kommer 
föga til måtto, förr än året påföljande, och at hon på halmsädet skall vara til helfften förspild. 
I wåta somrar gör hon doch strax mon. Som Tuna och Torps Pastoraters inwånare räknas för 
de bästa seminanter i landet, så kan man här få 7 eller 8 tunnor, effter en i goda år, men i 
sämre, antingen ofmycket sljö säd, eller ganska litet.2 

1 Frågas om det är bättre göda på sommar eller winterföre: Här holler man med det senare, och 
förmenar at snöwatnet uplöser och nedsilar gödnings musten i snölossningen. 

2 Jorden gifver ej altid effter bruk och bördighet, utan i medarbetande af de andra elementerne. I 
de bästa årgångar och när säden watnas, wärmes och beblåses i jämna omskiften, är icke owant, at få 10 
à 12 tunnor god spanmål effter en; men däraf följer icke, at. marken skulle med mänsklig kånst, kunna 
upodlas til sådan afgäld år för år. En brände någre sammanhängande myrstackar och sådde öfwer ask
hopen 72 stop råg, men feck 72 tunna igen; tilfället är icke altid sådant, och kåstar det twinga naturen 
och tråtsa climatet. Nog af at se sin jordtorfva gifwa effter ytersta förmåga. 

§ 11. Aldenstund wäderleken har så mycket inflytande uti åkermäns werk och arbeten, 
så har jag tänkt mig göra mine Landsmän tjänst och nöje, om jag lemnar en kårt berättelse 
öfwer de märkwärdigaste luftens förändringar, som här en tid tilbakas, och särdeles på 7* seculum 
förefallit, på det däraf må ses när sånings och skörde tiderne warit, samt om Guds försyn så be
hagar, gifwa anledning at formera någon probabel wäderleks systeme. Sädes tiden är effter som 
wåren fogar sig. Wår synes icke wilja blifwa, innan luften och molnet, som af winterkölden 
wore sammanpackadt under norra polen, warder dädan drifwit med häftiga och kulna Wäst- och 
N. W. wäder, samt under iEquatorn upwarmadt. Winter blifwer icke eller gerna, utan at luft 
eller moln eolumnen åter drifves tillhakas, och hwarföre man får se, at det snarest fryser til på 
en snö, som kommit med sunnanwäder. År 1714 och 15 war föga snö hela wintren här i Nor
land. År 1721 var den såkallade fattigmans wintren, för sin blidhet skull, ifrån år 1749 til 
1767 woro här torra år: liten snö om vintren, och föga regn om somrarne. Watten tröt altså i 
bäckar om sommaren, och i brunnar om winteren. Den säd som upwäxte, war kåstelig, men 
syntes ej gifwa så godt hull, som man sig föreställa wille; ty hon war af torr art. Säd upwuxen 
med någon wätska uti solwarman, inneholler mera must och socker-lim, samt närer bättre än en 
torr kärna. I anledning af Herr Archiaterns och Kiddarens von Linné åstundade observationer 
om löfwens utsprickning ; |: se disputationen de vernatione arborum år 1753. :| hade jag tilfålle 
at förfara, det den beqwämaste sädes tiden är på wår ort, när björkens knoppar utbrista: Och 
om än åkren förut låter reda sig och såningen sker, skall man doch märka, at unga löfwen hollä 
sig innom sina knoppar, til dess snö och köld i det närmaste uphördt, och dess förinnan spricker 
icke eller sädeskornet.1 Den wisaste ibland Konungarna i sin tid sade: (Pred. B. 11: 4.) Den 
som på wädret agtar, han sår intet, och den på skyarna skådar, skär intet upp Min mening 
är altså intet, at bjuda någon holla uppe med alt arbete, til dess han wore säker om fördelagtig 
utgång. Bäst är, som samma konung strax därpå lärer oss, at så något om morgonen och något 
om aftonen, ty man wet icke hwilket bättre lyckas kan: och om båda delarne lyckades så wore det 
dess bättre. Här upåt landet få vi så ibland några dagar, ibland hela veckor, för dem som bo 
wid sjösidan. Detta härrörer af haf isen, h wars kylnad genom af blåsten öfwer berg och skogar, 
här förminskas. Altid är det om wårarne kallare, medan is flyter i Stöde sjön, än efteråt, som 
det jämwäl är et hårdårs märke, när wår-isen går allsammans utföre genom Hemgrafs ström fall, 
ty blåsten är då ifrån ljällen. Torps och Stöde Soknar ligga så til sägande i wäderlekarnes 
moderamine eller medelstånd: wästan wädrets nederbörd förminskas i Torp, och östanwädrets i 
Stöde: wåre berg klyfwa skyarne om wåren och skingra regnet; men wåra ådalaa* h afwa liksom 
en attractions kraft om höstetid. Nederbörd af snö är ömnigare på högderne, och holler sig lika 
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som effter en wiss longitude och sträckning i W. N. W. ifrån haf sjön. Til exempel : den begyns 
åt Gnarp sidan i Hällsingeland, och går åt strömmings torpet samt finnmarken upföre och til 
jämtsJcogen. Åter ett nytt snöhvarf begyns ät Hässjö sidan, mellan Krånged och Marh öfver 
Stigsjö fjällen, til Graninge skog o. s. v. Åt desse omrörde tracter är, som man har sedt, dubbel 
snö emot den rymd, som är dem emellan. Wid denne wår ådal äro wästliga och ostliga wäder 
såsom periodici. Års förändringarne hafwa warit sådana på 26 år, som häreffter i summevis up-
teknat finnes. Andra instrument har jag icke haft tilfälle at betjäna mig af til desse observatio
ner, än syn och känsel: Dagräkningen är stäld effter nya stilen, och någre små anmärkningar 
inrykte. 

1 De gamla hafwa hollit före wara bästa wår and, när man fått så hälften för Philippi Jacobi 
dag, och hälften effter, det är nu at säga, omkring den 12 Maii. 

§ 12. År 1742 Jan. godt winterföre. Febr. ibland solsken, ibland snö. Mart. dito. Apr. 
omskiftelig effter wanligheten; snön gick af genom blåst, I början af Maii såddes: sedan kalt 
och snö då och då, med nordligt wäder. Den 31 sunnan. Den 5 Junii starkt wästan. Den 12 
och följ. regnade ljufligen. Julii den 15 kalla nätter: frös af säd i Jämtelands skog bygd til 
hälften. (Snö uti unga löfwet bebodar sjukdom). Aug. regnaktig, kulen och den 20. sq åter 
köld och snö, i Jämteland särdeles. Skörd här begynt d. 9 Sept. Den 24 dito en snö som låg 
qwar et dygn pä bergen. Octob. solskens dagar, men kalla nätter. Den 27 stodo ännu korn
skylar ute i skogbygden. I början af Nov. lades is: sedan regn i ådalen och snö på högderna. 
Den 22 sq tilsatte kölden skarpt. Dec. snö, som doch aftögade. 

1743 började med tö och litet snö. Feb. lagom snö, blid winter. Mart, äfwen litet snö; 
kalla nätter, warma dagar. Apr. 3. regnboga; sedan regnagtigt. Maii 6 såddes i kåsteligt wäder. 
Den 19 syntes kornbrådd öfwer alt, Junio skyndsam gräswäxt: löfwet wäxte och fort. Rödsoten 
begynte grassera. Julio, nog regn, men bra hö i ladorne, fast icke alt så tort. 13 Aug. skörd i 
upholls wäder. Sept. lungt och wackert, hälst i början. Oct. 26 lades is, som åter uptögade. 20 
Not. et slink före. Dec. 5 et häftigt N. W. wäder. Den 23 en tarfwelig doch måttelig snö. 

1744. Jan. effter tö och mulit, en lagom winter. Den comet som begyntß sess för jul, 
feck nu en lång stjert emot söder. Martio nog snö, särdeles wid sjösidan. Apr. godt wårwäder 
och snön d. 25 mäst afgången. I början af Maii såddes. Den 21 wårflodens liögd. Junii 29, 
syntes kornax. Jul. regn och solsken. Den 8 aug. skörd. Sept. i älfwar tämmeligit utfall, ehuru 
något regn kommit i sommar. Den 15 sqq en myckenhet Ijärillar i marken: de woro hwitgråa 
fined swarta ögon, förmentes härstamma af löfmatkar, som denna sommar skadade löfwet. Fjäril-
lame blefwo til slut sjöfarande, och blefwo godt byte för fiskar. Oct, kulen snöagtig. Höstflod 
i älfwen. 6 Nov. litet snöföre. Dec. Ibland kalt, ibland mulet, 

1745. Jan tämmeligen kall winter. Febr. snö och ur. Mart, mulet, kulit. Apr. solsken 
och smältwäder. Maii 11 såddes. Den 18 wårflodens högd. Jun. skönt gro wäder. Åter mycken 
löfmask: de wToro gråare än i fjol: sades betyda en gråare säd eller af regn skämd. Dictum, 
factum. Jul. ömnigt regn, den 14 liksom skyn öpnat sig med stor regnflod. Göken hördes länge 
och öfwer Jacobi tid: sades betyda lång höst. Aug. 13 skörd. Sept:r, Oct. wackert höstwäder. 
Nov. 18 tilfröso sjöarne. Sedan lagom winter. 

1746. Jan. något kall. Febr. urwäder och mera kalt. Mart, blidkades. Apr. tempererad 
med regn. Maii 6 såddes. Åkren jämntorr. Jsen 7 qwarter tjock, begynte afgå d. 12 och 14. 
Sedan warmt. Skogs eldar yppades wid månans slut, och d. 27 war någon slags jordbäfning i 
W. S. W. Junio, torka. Den 11 och 12 kalla nätter. Julio regn och solsken. Aug. 12 skörd 
begynd; men hindrades af regnwäder, som mältade mycken säd på åkren. Sept. började med 
hård blåst. Oct. regn och solsken. Nov. snö och kulet. Dec. snöslask och lagom winter. 

1747. Wintren ordinair. Sädes and begynt den 3 Maii. Kalt effter åt. Brådd synt den 
20 Maii. Den 21 Junii syntes snarp på kornet. Om midsommarn kalla nätter. Den 40 Aug. 
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begynt skära. Kornet tunt och kårt. Sept. regnaktig och kulen. Oct. ofta lungt och wackert. 
Nov. snö och urwäder, särdeles d. 19 wid hafsidan. Dec. tämelig jämn köld, med töagtigt 
emellan. 

1748. Jan. kalt, mulit; tö med stark N. W. den 29. J Febr. lagom winter, tö, regn tak
dropp. Den 21 Mart, kulen, snöagtig, tempereradt wäder. Apr. 8 föret afslog genom stark O. 
wäder och solsken. Kulna nätter, men blidt om dagarne. Maii 4 såddes. Den 15 snö helt. 
Sedan regn och solsken. Junii 25 stod åkren kåstelig. Snarp syntes. Jul. 6 hårdt W. N. W. 
sedan tämeligen warmt med mulit och regn ibland. Sept. upholls och qwarnwattns brist. Octob. 
stark N. W. med regn af östan. Nov. snöagt. tö och grå köld. Dec. kalt och kulet, regn 
och snö. 

1749. Jan. i början kalt tämmeligen, sedan blidt och snöagt. Febr. kalt och drefsnö, med 
tö ibland. Mart, kulet, snöagtigt. Apr. östanwäder, regn, kalla nätter ibland. Maii d. 7 såddes. 
Nog snö i skogen, men torra åkrar. Den 23 woro åkrarne gröna. Säden bleknade i Junio til 
äfwentyrs af stadan eller den gulgröna ärgen som denna årstid hindrar wäxterna, samt lägger 
sig såsom frätande insecter wid gräsrötterne, när det är litet regn. Medio Julii gick den bårt, 
och säden repade sig genom bättre regn. Aug. 13 skörd. Sept. qwarnwatten felade. Nov. 1 
ingen snö i ådalen, men tö och regnwäder til månans slut. Dec. snö och köld til skiftes. 

1750. Blid och töknig winter. Folket sjukt i hufwud och bröst. Föret sin wäg medio 
Martii. Den 27 älfwen öppen. Den 31 grönt gräs. Apr. 13 is i sjöar lossnad, och sädes and 
af en del begynt. Junii 7 syntes rågax. Den 26 korn ax. Aug. 6 skörd. Sedermera nog regn. 
Nov. 7 lades is. Dec. snöagt. och kulet. 

1751. Mart. 27 kl. 4 e. m. V2 regnboga synt i O. N. O. hwarpå folgde blidt wäder. 
Tjock och dimbug luft denna winter. Apr. 14 afgick föret. Den 27 såddes. Maii 11 ännu snö 
och is på utmarkerna som warade öfwer d. 23. Junii d. 18 rågax, men en swår frostnatt på Fin
marken. Jul. d. 10 kornax. Aug. 24 skörd. Nov. 7 mycket Nordsken: Snö ur och kalt fölgde 
därpå. Den 13 redan V/2 aln snö i skogarne, som afgick med regn i början af Dec. då och isarne 
nästan å nyo resolverades. 

1752. Jan. 19 sq. kalt och nordsken fiere nätter å rad. Snö därpå. Apr. 10 lossade 
snöföret. Maii 1 sädes tid. Den 13 korn brådd. Junii 26 snarpen synt. Warma och skogseldar. 
I Julio dödade kopporne mycken ungdom. Aug. 2 skörd. Nov. åter Nordsken, kalt och snö. 

1753. Den 21 Mart, mera snö på et dygn än hela wintren öfwer. Apr. 26 såddes. Junii 
26 kornax sedde. Aug. 13 mycken regn flod, d. 20 skörd. Dec. kalt så at barn sjuknade däraf: 

1754. Febr. 8 Nordsken: kalt litet snö och sedan blidwäder därpå. Maii 2 såddes. Watten 
felade i brunnar elfter kalla winteren. Den 9 Jul. kornax. Eegnagtig höand. Aug. 22 skörd. 
Säden endels grön. Nov. 14 kunde man ännu gå wall med boskap, d. 27 litet snöföre. En 
epidemisk böldsjuka denna höst. Dec. 13 morgonrådnan i molnet förespådde tö, likasom någre 
dagar tilförene. 

1755. Halfwa Febr. tämeligit urwäder. Dito d. 22 kl. 8 e. m. upkom moln östan effter, 
som delade sig i ränder från östan til wästan. Med blotta ögon räknade jag här 40 dylika' 
skilda wågor. Om sommaren plär sådant moln spå oss warmt wäder; nu blef först kalt och klart 
par dagar; sedan mulet och blidt, och änteligen snö i fiere weckor. Maii 10 sädes tid. Sedan 
härligt gro wäder. Säges wara bättre märke, när sädes åkren lyser grön, fram för åker renorne, 
än twärtom. Hög wårflod detta år. Junio gick kikhostan. God gräswäxt på hårdwall. Aug. 
18 skörde tid, sedan en ny flod warit i älfwen. Nov. 13 knädjup snö. 

1756. War något snö om wintren. Maii 14 såddes. Junii 11 hög wårflod, så at hon 
somstäds gick in på åkrarne. Därmed gick mycken och stor fisk upp i wikarne, som lät fånga 
sig, effter wäderleken ock war tjänlig. Snön låg ännu i tjocka skogar d. 23. Den 30 Aug. skörd. 
Kårt halm med stridt korn. Hösten ljuflig och ibland regn. Dec. blid och jämn winter. 
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1757 infoilo Påls och Mattsmässo urwädren, medelst liten anticipation. Apr. 20 tjock land-
rök. D. 21 solwäder, och röken slog neder. Den 25 såddes. Medio Maii kalla nätter. Ang. 6 
skörd, d. 7 om natten gräselig* ljungeld. I Nov. tröt watten i brunnar. 29 litet snö. December 
kulmulet, hastig köld d. 18 men slog åter om til blid winter. 

1758. Jan.1 25 en häftig doch kårt orcan. Sedan ombyteligit winterwäder. Maii 3 såddes, 
d. 24 sq skaddes plantor af frost, d. 29 en sko djup snö och kul. Nordan. Jun. 9 hördes åskan 
första gång i år. Den 15 IS. W. wäder. Stadan begynte änteligen gå af, som länge stått. Aug. 
23 skörd, d. 28 drog dimba och moln in från hafvvet och upp åt landet; därpå fölgde effter wan-
ligheten regn. Boskap ute på bete ända öfwer all Helgona dag. Nov. 17 klart och kalt på 
högderne, i ådalarne stod en dimba, hvilken såg ut som ett werkeligit moln, när en stod och såg 
den samma från en bergs rygg. Feber och bröstwärk yppade sig. I Dec. war ibland kalt och 
litet snö. 

1759. Jan. 7 rätt kalt, så wäl som något förut. Märkeligit war tillika at när det om 
mornarne blåste lindrig wästan å södra sidan älfwen, så blåste det östan å norra sidan. På hög
derne war östligt och drefwäder: men i ådalen wille det västliga prédominera. Hädan war 
hwirfwelen. Blida och tö fölgde änteligen. Apr. 2 flöto snö-bäckar, d. 30 såddes. Maii d. 15 
7* aln snö, d. 28 åter en snö på utmarken, hwarpå frös til. Medio Junio öfwergick fjäll floden 
detta års wårflod. Aug. 15 skörd. Sept. 20 kl. 8 f. m. 2 wädersolar och en ring kring om 
månan: stark frost natten förut, klarnade effteråt och blef sydligit. Oct. regn och snö ilar. Nov. 
och Dec. oiûskifteligit mulit, kulit och liten snö. 

1760. Jan. 6 en ganska skarp köld. Apr. 20 war älfwen öppen. Första dagarne i Maii 
kalla. Is frös til å nyo, d. 7 såddes. Frost wisade sig om nättren ända til medium Junii. Aug. 
19 skörd. Sept. 22 wid hafs sidan ömnigt regn; här klart. Wintren blef snöagtig. 

1761 i Jan. stod snön under armarne i skogsbygden, d. 22 solens refraction på molnet med 
gul och grön färg bebodade tö blåst. I slut af Mart, begynte den djupa snön slå tilhopa. I 
Apr. foder brist i landet, effter förleden sommar war kuligt och regn i höanden. Maii 1 såddes. 
Snö på utmärker ännu, men föga käle i jorden. Senare hälften af Maii kalla nätter, torra sol-
wäders och blåse-dagar. Jun. 21 skogseldar uppåt landet, som släktes af regn. Aug. 6 skörd. 
Åkren nu förr til reds där östanwädrets torkande kraft känts, än i sol-lid. Skyltalet blef litet. 
Sept. mulit och duggregn. Oct. snö-rusk. Nov. dimbog och tjock luft, d. 25 och 26 visade 
sig moln stodar så wäl väster som öster ut; här förblef kalt och klart. Dec. åter töknig 
och kulen. 

1762 om wintren mulit, snörusk och ombyteligt. Apr. 3 ny snö, 3/4 aln, d. 30 sädes and. 
Sist i Maii kom snö. I Julio föll regn då och då, men aftorkades strax med N. O. och N. W. 
Aug. 18 skörd, d. 23 wädersolar wäster ut, regnilar påfölgde. Årswäxten ömnigare än förra åren, 
men med gröna sljöa ax blandad. Nov. 5 frusen mark, men ingen snö. Sör wid hafsidan 
war snöföre, d. 21 stormwäder som afkastade tak. Wid årets slut ännu flen före, ja ock i 
Jemteland. 

1763. den 13 Jan. om aftonen, det märkeliga luftskienet som wisade sig och gick norråt, 
med ljungande och buller, såsom af tordön. d. 27 dagsmeja och soldrop å takens södra sida. 
Den 19 Febr. kom änteligen nog snö. Mart. 10 sqq märktes något käl skått under byggningar, 
som swarade emot kälskott i Nov. och föreställer jorden såsom medwerkande i tilfrysning och 
uptening. I Maii låg ännu snö. d. 16 begynte man alra först at så: åkren wåtagtig. I Junio 
kalla nätter och torra dagar. D. 20 Jul. en regnflod: Hö flöt bårt wid älfwar. Aug. 25 skörd. 
Sept. duggregn: flod i älfwrar. Oct. 19 sqq. stark blåst, som kastade mykna trän öfwer ända. 
Nov. 3 ny snö, men ofrusen jord. Träsken okörbare. Dec. snö ruskigt och kalt. 

[] Otydligt till följd af ändring; har ursprungligen stått Febr.] 
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1764. Jan. 25 klart i ådalen, mulet wid horisonterne, och det war tö på högderne. Febr. 
snö och tö. Apr. 16 V2 djup ny snö. Åter klagan öfwer foderbrist allestädes. Maii 10 såddes. 
Den 16 Gök och swala, wår warraans bodbärare, syntes och hördes. De komma sällan förr än 
den 11 Maii. d. 24 dito, war snön hård på utmarkerne liksom på fjällen, at, man kunde gå på 
honom utan skidor. Junii början: åkrarne tunna och skorplupna. d. 26 stodo de ännu glesa och 
bara i regnlösa och torr blåst. Julii 3 syntes snarp. Aug. 7 effter åskan litet godt regn och det 
första denne sommar, d. 20 skörd, litet skyltal, kårt halm; moget korn. Wår köld och sommar 
torka woro medel därtil. No v. 7 halka. Sedan måttelig snö. 

1765. Jan. mulit och kulit. Mart. 20 bief första snö djupet i år, men d. 18 April skedde 
snö lossning. Maii 11 såddes åkren jämntorr. Spanmåln blef dyr. Det trägna Nordan wädret 
torkade jorden och hölt luften kulen i Junio. Folket war mat-friskt och äljest hälsosamt, men 
födan knapp för somliga. Trädes sädet upwäxte i det kulna regnwädret i Julio. Insjöfisken hade 
begynt aftaga på några års tid; strömmings fanget war desto bättre. Aug. 27 begyntes skörden. 
(100 år här förut eller 1665 såddes har och i Torp omkring den 24 Apr. och skars i slut af 
Junio, effter gamla stilen). Detta års korn war grönagtigt, i anseende til kulna sommar wädret, 
men i Sept. blef luften warmare. Den 17 dito stod ännu skogs råg omogen och en dels affrusen, 
hwilken nu först upskars. Oct. 30 uptenade jorden och boskap wallades å nyo. Nov. 18 barmark 
och öpna sjöar. 

1766. Jan. litet snö och gråköld, d. 29 hårdt före, snön afgången. I Febr. lagom winter 
här, när doch i Spanien, Frankrike och Tyskland war ganska kalt. Mart. 13 flöto wår-bäckarne 
redan. Apr. 15 och följ. redan diniba om nätterne. Den updrefs från haf sjön med östan wäder 
och den 21. som war en warm dag, såg det ut såsom landrök. Hafsjön war föga tilfrusen i 
winter, och detta war ungefärligen en ånga som gick från honom. Apr. 28 såddes i ljufligit 
wäder. Maii 21 gröna åkrar. Jul. 3 kornax och rågblomma. I denne månad mera husflugor än 
nästledne år. d. 21 brandrök som förmodades komma ifrån Finland. Continuerligt östanwäder. 
Aug. 5 skörd. Halmsädet hade lidit af torka och rotmask; trädet bestod sig. Oct. vattulösa i 
små älfwar. Nov. brist på bruns och qwarnwatten flerestädes. d. 22 marken nästan å nyo up-
tenad. Dec. 7 litet slädföre, drägelig winter, till årets slut. 

1767. En jämnkall winter effter Jul, som blidkades medio Febr. d. 27 Febr. det mästa 
snöfall i år, doch icke öfwer 1/é aln djupt. Mart, mulen och ruskig. Apr. 1 begynte föret afslå, 
men natt frosten bibehöll det något när til månans slut. Maii 2 om morgon, rimfrost. Den 8 och 
11 såddes. Junii 4 stort utfall i stora älfwen: flödde upp d. 17. Den 6 Julii syntes korn snarp. 
d. 13 upholls effter långvarigt regn. Liten höwäxt på somliga ställen: jorden war nu owan wid 
mycket rägn, liksom förra åren wid mycken torka. Gökgal hördes til d. 20 Julii; hwilket är 
sällsamt: säges betyda god höst. Watnet som förra året warit tjockt och osundt, stod nu i älfwar 
och sjöar spegelklart, förmedelst regnet; men dess mindre wille det fiskas. Jorden begynte änte-
ligen wisa at hon druckit sig otorstig. Aug. 25 skörd. d. 27 de warmaste sommardagar i år. 
(Fä eller inga swidje fall kunde brännas denne sommar, och nu war det sent). Sept. 4 inblåste 
dimba och lös moln med östan wädret, och man wäntade regn; men om afton syntes en ljus rand 
wäster ut wid horizonten, och innom et dygn kom wästanwädret och rensade luften. Sept. 12 
ladorne fyldes med mycken säd, men ej särdeles strid. Nov. 5 effter blid höst begynte nu frysa. 
Uptenade åter d. 18. I Dec. jämn winter med lagom snö. 

1768. Jan. i början klart och kalt, sedan mulit och flygsnö och tö. Febr. lagom winter 
med något urwäder ibland. Mart, kulit med snö ilar och änteligen wår-wäder. Apr. afgick föret 
och föll wåt snö, särdeles wid slutet. Maii d. 4 begynte en del at så; jorden uptorkade, isarne 
afgingo. Mot d. 161 en kall natt samt en wecka framåt. Den 21 tordön och litet regn. Nord

1 [Senare siffran skadad och därför otydlig.] 
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liga wädret, som pr&dominerat denne sommar, begynte. Jun. tempererad och regnagtig. Jul. 
kul. regnwäder. d. 23 började sommarwarman alraförst kännas in i rummen. 26 platsregn med 
åska och wästan, sedan god höbergning. Aug. strömulit och grumligt. Topp-skyar beboda tor
regn. En tjock molnsky i S. W. warma sommartiden förespår ofelbart regn. d. 27 regnade 
mycket. Sedan kulit regn. d. 30 upblåste til en god skörde dag. Sept. 2 visade sig snö bland 
regnet. På finmarker och i Jemteland snögade i säden. d. 14 åter snöglop. d. 15 upklarnade. 
En ljus rand under mörkt moln wid norra horizonten förespår starkare eller swagare nordan-
wäder, som rensar luften. Säden som i år föll, war ej sä mycken som i fjol, men gaf mera til 
späns. I slutet af Sept. kulit, mulit med regnilar ibland. Octob. war tempererad och kom ibland 
litet flygsnö. Nov. begynte frysa til, men blef åter ganska lindrig. När Stöde sjön warder is 
beränd, plär gemenligen komma en liten snö; nu kom tö och bröt upp isen. Decemb. började 
med lindrigt och lungt wäder, och man körde på halkan til årets slut, samt hade en ganska 
dräglig winter. Isarne blefwo änteligen nog stadige, men genom det de lågo bara och utan snö, 
sprucko de mycket sönder, i synnerhet på Stöde-sjön, hwarest sjösprång fiere resor, och egente-
ligen mot d. 21 Dec. och årets sista natt, gorde stora öpningar. 

§ 13. Ifrån luftens betragtande, komma wi åter til wåra åkrar. När säden mognat, up-
skärs hon med hand skäror, i synnerhet kornet; doch hugger skörde-mannen såsom med en lie 
hela linien framåt. Han går til höger och förer den afhuggna säden effter med wänstra handen, 
til dess han samlat en så kallad gris, och 3 sådane manipuli göra gemenligen et godt band. Sex 
eller 8 skylar, 10 band å skyl räknade, bör en person upskära om dag. Kan hända det ginge for
tare om skördefolket fingo hwar sine afstakade mälingar, såsom det brukas i Jämteland (Se H. 
Doct. I. O. Hagströms Oeconomiska beskrifning p. 20.) och om man, såsom hos dem, skulle börja 
af sjelfwa morgon gryningen, och låta grisarne ligga obundne tils daggen wore af sol warm an 
uttorkad. Här begyns icke förr än det är skjördt, som de säga, det är kl. 9 eller 10,1 och an
kommer det då på hwars och ens flit, ty de gå i wiss direction om hwar andra. Säden sättes i 
knäpp skyl om aftnarna, och updrages på stång om mornarne, då 4 baind eller 5 sättes til stol 
omkring snesen, men de öfrige slåss ofwan på til betäcknings. Onekeligit är at detta skylnings 
sätt medförer äfwentyr, när långwarigt regn ansätter, ehuru det kan hjelpas, när allenast 8 band 
sättes på hwar snes, då säden i någon liten blåst säkert torkar in nom någre få uphols dagar, 
och långt fortare än på hässjor; men för befaradt owäder, synes hässjorne tryggare, och hwar-
före H. Herr Landshöfdingen och Riddaren P. A. Ornschöld, utom många andra gagneliga och 
lofwärda husholls anstalter, har förehollit allmogen nyttan och nödwäridigheten af hässjors bru
kande, äfwen som det sker i Ångermanland och på wåre finmarker. Den swårighet möter alle
nast, at hässjandet sysselsätter fiere personer än skylningen, som förrättas af en enda, och at til-
förslen af rå säd från afiägne åkerstycken, förefaller hinderlig, för den som har widlöftig åker, 
och liten hjelp. Doch ser man at goda hushollare altid sätta så mycket i hässjor, som behöfs til 
sädes korn och til föda främst på hösten. 

1 Härmed äro doch desse morgonstunder icke förlorade. Goda hushollare hafva altid något för 
händer. Man upskär åker-råg och ärter, man utbreder hampa til rötnings m. m. s. och det är et nöje at 
se, huru en rätt bonde wet regulera sysslor i alla årstider och så laga at det alt går i behagelig ordning. 

§ 14. Ofwanfore i § 7 har jag nämt wåre inclosurer eller Gärdor: desse äro i senare tider 
uptagne af hage-löterne, och utgöra nu 1/å mer eller mindre af hemmanens åker. Fordomdags 
fikade Jnvånarena effter fisk och djur-fänge: Nu är det födomedlet aldeles otilräckeligt. Nya up-
odlingar genom rot huggning,1 utdikning,2 och sådant mer, gifver vissare ränta. Man har sina 
täppor mästedels afstängda ifrån grannens at få bruka dem fritt, nyttja betet ensam om höstarne, 
och at ega en af skild plats til små säden. 
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1 På stenbunden jord, i synnerhet på fmmarkerne, och emedan jern icke räckte til för rot hugg
ning, är påfunnit, at med häst hjelp rycka upp smärre träd och buskor, enär desses toppar böjes ned, häftas 
i skakeltågen, och så påköres. 

2 Diken äro egenteligen nödige för at afieda öfwerflöds watten, och at göra sig gagn af kärr och 
moras. Men en fattig bonde har intet råd at dika prydeligt eller lägga sin åker i små tärningar. Nog af 
at polar afledas eller igenfyllas, och at åkren så plöges, at han får en jämn sluttning. Naturen hjelper 
därpå, så wäl at beholla en nödwändig must, som at utdunsta det öfwerflödiga. I torkan skulle det kåsta 
bära watten på åkren, såsom på en kålgård, och öfwerswämmande regnwatten kunde knapt afhollas, om 
man än inrättade rännilar på hwarje tre alnars distance. 

§ 15. Små säden, som nyligen omtalades, kallas här gemenligen utsädet af hampa,1 ärter, 
råg, lin, hwartil lägges kål och rofwor. För sådant äro täpporne anslagne, och af hwar sort 
slår man sällan mera uppå än til husbehof. Goda lindar til'linsådd gifwes här icke på alla 
ställen. Soknens jord är nästan för hård til lin-säde, men desto stadigare til kornsåning. Det 
är försökt, at et litet åker stycke alstrat så mycken ren säd, at man genom byte i Korn kunnat 
få mera tilberedt lin, än sjelfwa stycket förmått in natura kasta af sig. Hwar lands ort vill 
blifwa wid sitt naturliga lynde, och när det följes, sker genom Guds wälsignelse, at tilräckeligt 
lin fåss i Helsingeland, tilräckeligt korn i Medelpad, och så i ordning annorstädes.2 

1 Hampsäde har af ålder warit idkat härstädes, och såss det omtrent V2 t:a om år, för hwart större 
husholl, hwaraf fåss ungefär 30 så kallade binnen, af hwilke 6 gå på et lispund. I anseende til skogs gång 
och groft arbete, som här wankar, härda hampekläder längre ut, än linnet, och det är orsak at linet warit 
i mindre bruk, som doch på duglig jordmån stiger ansenligt emot hampe-sädet. 

2 Ehuru nödigt det wara will för en landthushollare, at förse sig med något af hwarje, aldenstund 
han i hast icke har Hökare och Kryddbod, Hall eller Källare at tilgå; så angeläget är däremot at agta 
sig för mång slögd. All jord bär icke alt, och hwar en människa eger . ej gåfvor at göra all ting. Nog af 
at drifwa sin antagne hufwud näring med besked, så är hopp, at den ene kan göra beqwäm försträkning åt 
den andra. 

§ 16. Uti de omförmälte inclosurer och ifrån gamle skatte åkren, har man effter handen 
begynt flytta sine hus och gårdar, för ät enskilt nyttja sitt afflöde, bewaka godset bättre och at 
gamla åkren skall befredas för getters inhoppande, m. m. Här har man altså äfwen sine humle
gårdar. De bästa af dem äro de som stå på stenbunden grund, emot Syd eller S. O. och den 
som har tilfälle at hafwa dem wid badstufwur eller andre rökhus, ångrar det intet, ty rök och 
sot synes bekomma humlegården hel wäl. Wid hemgrafs älfwen har jag någon gång sedt wild-
humla omkring träden, och föreställer mig at god humla äfwen skall trifwas wid bäckars steniga 
stränder. För öfrigit och medan det är så ojämn afgång på humla, finnes det näppeligen mera 
än 1 eller 2 förfarne humlegårds brukare i hwardera af desse öfre Soknar, hwilka lejas til denna 
plantage, när så behöfwes. 

§ 17. Näst detta böra ängar komma i betragtande, emedan man säger här: den som eger 
äng, får altid åker. På swal hö har denna Soken icke mycken tilgång. Man får något litet af 
sina renor hemma wid åkrarne, och utaf fäbowallar.1 Wore wäl om medel påfunnes til fiere 
hårdwallars i stånd sättande, af orsak at et lass hårdwalls hö är snarare bärgadt och kraftigare, 
än 2 a 3 lass af det allgemena änges och myr-höet. Man torde tänka at. ändamålet skall winnas 
genom ny plögning, gödning &c. Men det är til wetande, at Norlänska jorden behöfwer mycken 
gödsel, om hon skall göra skäl, och råda gamla hushollare, at en icke må uptaga ny åker, med 
mindre han eger nog gödning, äljest tappar han i bol by, det han winner på ny bruken.2 Men 
om man än med myrgödning, med sand på lera,3 med fägårds bruk, eller annat ty likt, skulle 
upgöda någon bar backe och mjöl-mo, så warar doch gräs wäxten icke länge, utan består i för
stone i stjelkar, som aflösas effter handen med smärre gräs, och til slut af swal-mossa. Den som 
eger tilfälle til wattudämning, kan wisserligen göra steril lerjord gräsbärande, särdeles när 
watnet får arbeta jämte solwarman, och när tilgång gifves på godt sediment och fruktsamma par
tiklar, som sätta sig åt botnen. På sådant sätt gödas äng wid älfwar, genom gammalt löf, gräs, 
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sågspån och mera smolk, som stadnar qwar. Emedan gräs gerna trifwes där älskog är; tänker 
jag at al-plantering, tillika med alträds och qwistars nedmyllande då nyristning sker, skola 
lättast anskaffa swartmyllan, gräsens moder. På förslager är gerna god råd, men naturen ut-
wisar de dugeligaste. Wår werld är kär uti förändringar;4 men skogsängens förbytning uti 
närbelägne hårdwalls slotter, och de förres utläggande til mulbete, borde blifwa et hufwudmål i 
wår hushollning, så i anseende til höets olika kraft, såsom redan sagt är, som och för matsäck-
ning och löpande hit och dit i bergningstiden, hwaraf wåre husholl blifwa ganska mycket 
beswärade. 

1 Den gödning som faller i fäbodarne, är den bästa ; ty dess grundämne är grönt gräs och blommor. 
Starka hushollare och de som nå så til, föra den samma med fördel på sina hemåkrar. Mästedels lägs hon 
doch ner på fäbowallarne, doch utan på sjelfva swalen. Detta går någorlunda an på wåtländig botten, så 
framt gödnings saften stadnar qwar; men äljest felas trefalt; ty l:o ligger gödslen til hinders i höberg-
ningen, ja och följer in i ladorna, om den ej med mycket arbete söndergnuggas under bredningen. 2:o 
affrätes swalbandet där hon kommer at ligga för tjokt: och 3:o komma de små myrorna, som draga göd
nings och sandhögar tilhopa effter deras natur, hwilket skämmer lidorne. Bäst är rista och ordenteligt 
göda, ty då blifwer gräswäxten ömnigast. Qwior eller kyor, som de i Norland kallas, äro goda; män här 
äro de komne utu bruk, likasom man jämwäl låter fåren hela sommaren gå för drift. Somliga finmarks 
bönder förstå saken bättre, som antaga andras kreatur til wård, föga för annan lön, än at upgöda sine 
jord egor, och den uträkningen är icke så dum. 

2 At hafwa åker och ängar widsträktare, än at de kunna häfdas och göra skäl för sig, är stor miss
räkning. Hwad är det annat än betaga sin flitiga och husvilla nästa dess bärgning, om en af sine många 
tunnors utsäde, får 3 eller 4:de kornet; och på sina äng[ar] bärgar idel skuggegräs och i brå fång? Är icke 
bättre at hafwa mindre rymd, men skotat wäl, och hafwa större gagn? Man betänke hwad en Chinesare, 
en Japonist eller Fransk man? gö r sig för afrad af sine små jordegor, och döma om widsträckta jordegods 
båta i Norland, i proportion mot de små. Myckenheten synes draga, och man kan ibland bärga et större 
hem med litet folk; men i längden lärer det finnas annorledes. 

3 Det är förut bepröfwadt, at sand uplöser leråkrar och gör dem tjenlige til frukt; men när grofwa 
stenar effter handen skjuta upp i lera genom kälskott; så sjunker små sten och sand i småningom neder, 
och behöfwer således oftare påföras. 

4 Tider och tycken äro ombyteliga. Landtbruk är snarast lärdt, medan det skötes på det gamla 
sättet; men werktyg, arbetssätt, lägen &c förändras med tiderna. Climatet blifwer ock annorlunda, effter 
som skogar uthuggas och myror aftappas. Ser äfwen så ut som wille det snarare bära frukt, när den ena 
jordarten föres, flyttas och blandas med en annan: såsom ock när sädes frö bytes wissa Soknar och byar 
emellan. Äljest händer ofta, at ledsnan wid det wanliga, och ny hog för ombyte, drager människan in i 
göremål, som mera hindra än förbättra, om ej högen gör lust, lusten ifwer, och ifren drifwer til dubbel 
snabbhet. 

§ 18. Uppå nyristningarna såss effter wanligheten hafra och blandsäd. Men af den grund 
och orsaker, som ofwanföre nämde äro, slår man ej mycket på, för hwart år, af sådan ny åker. 
När wåta somrar infalla, då är tid at omwända magra swalar och beså dem, ty wätskan ärsätter 
hwad som felar i gödsel eller fetma. Wår 1er jord är annars hård brukad. Ut wid hafssidan 
tyckes hon wara gräsbördigare, anten därföre at hafs watten fordom stått öfwer, eller at salt 
partiklar1 ännu i småningom såss däröfwer, utaf hafs dimban. 

1 Man har sedt sägas mot och med om Salt duger eller skadar i jordebruk. Det anföres bewis af 
Skriften (Dom. B. 9: 45. jämfört med Zeph. 2. 9. och 5 Mos. 29: 23.) at saltsåendet war et teken af 
ewärdeligt öde och stérilité. Ater säger en annan skrift (Luc. 14 ult.) at salt som mis tat sin sälta, duger 
icke ens i gödning ene. När man agtar på östan eller hafsjö wädrets werkan på wäggar, stenar m. m. 
När man ser, at en osaltad Lappe är späd och klen, emot en Swensk som ätit saltad mat: och at komma 
närmare saken, när man betragtar at tomtgödning ju är kraftig, och det för dess saltpeteragtighet skull; 
så följer at åker- och slotte-jord, icke försmår en medelmåttig blanning af salter, för hwilken orsak sam
lingen af urin m. m. ej borde ansess så föragtelig, såsom det gemenligen sker. 

§ 19. Aldenstund hårdwalls beredningen är befunnen kåstsam, så äro änges land upsökte 
i dalar, wid älfwar och bäckar, hwarest naturen undertiden gordt något stycke gräsrikt och slätt; 
men det öfriga måste förbättras med uphuggning.1 Bästa ängesbotten är, hwarest lera fins under 
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dyn eller måssen; På stenig grund äro ängen sällan waragtiga. I rå-land, det är sumpige platser 
bewuxna med gran och löfskog, uthugges äng, som göra gagn medan stubb-syran räcker, men 
blifwa med tiden måsslupne, om botten ej är dess bättre. I myror wid bäckar och älfwer, där 
Ragatufwor2 finnas, är teken til fet botten; men ehuru beswärlig höbergningen är på slike ställen, 
sä måste man doch låta raga tufworne stå och sjelfmante sjunka tilsamman: Huggas de bårt i 
förtid, så är ängswallen skämd. Jag har sedt en liten och god slottholme i Torps älf wid Gim, 
som effter gammal sägen tilkommit af en ditfluten raga tufwa, hwilken fastnat på grund och 
effter handen utwäxt och förökat sig. Will någon försöka, at fästa sådana tufwor här och där 
wid stora älfwens stränder och lerbotnar, hwilka stå nakna sedan wårfloden affallit. så föreställer 
jag mig däraf en fördelagtig uplandning. 

1 Skog bewuxne fält göres, som bekant är, tjenlige til slotter och åkerland genom rothuggning, men 
fattigt och hjelplöst folk kommer ej långt härmed. Desse hugga fördenskull träden af på deras stubbe, och 
låta tiden arbeta på förruttnelsen däraf. Furustubbar räcka 20, 30 eller fiere år, om de äro rätt feta: 
stubbar af gran 8 eller 16 år alt effter som landet är torrare eller wåtare. Björk och fiere löfträns 
stubbar rutna fortast, allenast man af början dämpar de nya utskott af telningar, som deras rot förfriska. 
När gröfre träns gröfsta rötter igensökas och afstympas, så befordras deras tidiga fall genom stormwäder, 
och tillika är en lätt rot huggning gord, hwarpå den småa skogen, effter hand kan bårtplockas eller 
afbrännas. 

2 Ragatufwor äro sådane jord kiörtlar, som icke äro bundne med swal band emellan, utan stå åt
skilde på gyttjig botten och runka, när man rörer wid dem. Effter mitt tycke, härflyta desse af starr-
och myr gräs toppar, som på wissa ställen tilwäxa i äfjan, samman rutna år för år, och änteligen formera 
feta tufwor, hwilka med tiden, och när öfwerflöds watnet afföres, gå tilsamman och göra en jämnare 
gräs wall. 

Hwad för öfrigit wore at påminna om ängarnes lynde och skötsel, torde widare ihogkom-
mas, när man fram man före genomser hwarje byss särskilda egenskaper. Men effter wi redan 
handlat om äng, och äng skötes för höbergning, och den åter är för Boskapen skull, så kommer 
nu ordningen til samma husholls gren. 

§ 20. Åkerbruk och Boskapsskötsel är det, som egenteligen sysselsätter wårt Soken folk 
året om. Flitige husliollare samla tallbark, asp-skaf och Kärf-löf, starr och annat foder, til dess 
skördetiden tilökar med halmen, slutande med sammanläggning af gran och tallbarr, och härmed 
fortfares, utan at i förtid tro sig hafwa samlat för mycket. Ungefärliga antalet af Kreatur i 
Soknen kunde wäl upfåss ändoch en del onödigt låta räkna sin afvel; men det samma är effter 
tiderna föränderligt.1 I anseende til ömnigare mulbete om somrarne, och någon rundare winter-
föda, är boskapen större och frodigare på finmarken än fram på bygden. Hästar i denna Socken 
är gerna bullige och af god art, hwilket de resande lära besanna. Detta ankommer på behag
ligt sommarbete, och på god ans om winteren. Får födas endast af landets egen art och afwel: 
Man har skaffat sig tyska får, men afwelen har gått ut, och ändrat sig småningom effter climatet, 
och det desto förr, när man nödgas sammanblanda Hjordarne, eller at fäwårderskor förändra 
naturen.2 Af sådana dödas lamb och kid jämwäl ganska ofta och månge under förewändning, 
at de ej kunna framföda dem alla på gröngräset; hwartil kommer, at de ibland icke nog bewakas 
om somraren: härigenom förspilles många hundra lif på landsbygden, men borde doch göra up-
märksamhet, hwad desse små kräk skulle bidraga både til et och annat förråd, om de blott wår-
dades 1/2 år; eller ifrån fastlagstiden och til hösten. Om swin och höns så mycket gagna på wår 
ort, skall jag icke för wisso säga. Födas och gödas de med spanmål, så äta de upp sig sjelfwa, 
det will säga, de äro knapt wärda hwad de förtärdt. Ollon fins icke i Norland: här söka swin-
kreatur effter lingon bär och annan tjänlig föda, et godt stycke bårt i marken. Sker icke det, 
utan de blifwa gående i trädet, så är om sommaren sällan någon hemma i bondegårdarne, som 
ger dem något: där med äro de merändels magra. 

1 Effter gammal grundsats är ordenteligt och wäl, at föda et nöt på hwart jorde-mål och 2 små 
fäkreatur: den som sträfwar at jämt underholla detta antal, har jämn syssla, hans jord ware rummare eller 
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trängre. Lägges 2 dragare til på hwarje 12 mål, och 3 på hwarje halft hemman, oberäknadt något föl 
eller unghäst, som lägs wid då och då, så hinner åboen icke widare upodla ny äng eller förbättra de gamla, 
til sin afwels framstillning; Men om hus män, Torpare, Båtsmän m. fl. s. tilsättes för många på ägorna, 
så måste wäl bonden omsider sjelf afkårta sin boskaps räkning. 

2 Om boskapens skötsel och afwelens förbättring, är af andra skrifwit. Jag will här nämna något 
sällsamt. Det är kunnigt af Skap. B. 36: 24. huruledes Ana lät frambringa mulåsnor. Tilfälligtwis har 
man förspordt, at fäwårderskor, i brist på gumsar, admittera bockar at bestiga får, hwadan afwel säges 
fåss, men med sträf ull och med tekning af bock, i synnerhet när hornen begynna synas på han-lambet. 
Gement folk nyttja och roa sig med hwad som förefaller, ändoch det icke altid är så skickeligt. Desse äro 
och snare at skylla hwarandra för häxeri, när något misslyckas. Onekeligt är at Kokleriets qwarlefwor 
finnas har och där; men den trållar sämst, som illa bärgar i andetiden, samt wansköter sitt fä om wintren. 
Släppes icke kreaturet ut med någorlunda hull på wårbetet, så kan det lätteligen förgåss, och en utmager 
ko behöfwer lialfwa sommaren at reparera sig sjelf, hwaraf följer, at bonden har endast hälften gagn af 
densamma. 

§ 21. Med samma födo medel som hemmans åboerne sysselsätta sig i större partier, til-
bringa äfwen sin tid, de i desse senare åren tilkomne Torpare och Nybyggare. Desse medföra 
åtminstone den nyttan, at folk nummern ökas genom dem; men det tyckes som borde ingom 
tillåtas nybygge, som icke hade ärft eller forwärft något oundgängeligt förlag. Nödgas sådane 
nybrukare genom process skaffa och förswara sina rum, eller skola de föda sitt husholl och drifwa 
sin föresats utan förråd, så är fara wärdt, at de effter handen förwandlas til tiggare. 

§ 22. Hemmans egare äro mästadels begärige på skog, och hwarfore de missunna androm 
at upbruka, det de intet sjelfwa hinna med. När firmarne kommo och gorde första inkräktningen 
til sina nu warande hemman, så böd gamle odals mannen til at hindrat, ehuru han aldrig handt 
bruka det, och sjelfwa Fin-bönderne kunna knapt lida en granne på 1 a 2 milars afstånd. Effter 
skogs afwittringen, som effter handen skedt, äro Soknens skogar något när swarande emot skatte 
talet. Wore altsammans dugeligt land, så utgorde widden et Härtigdöme; men när man afdrager 
stenig, oländig och odugelig mark, så blifwer räkningen intet så stor. I medeltid har man här 
tilgång på löfbärande trän, såsom björk, asp, al, sälg, vide, rönn, hägg, ja ock på några få ställen 
af lönn, lind och hassel, samt smärre löfträn såsom winbärs buskar brakwed etc. Äfwen wäl 
finnes nödigt bygnads timmer, såg stockar och annat dugeligt träwirke, hwart effter sin godkända 
art och ställning.1 På wed kan intet sägas wara brist, ehuru man ibland körer x/2 eller 3/4 mil, 
blott för att hämta torr furuwed. Gamla bönder, såsom til bewis af förmögenhet, hafwa flera 
lider fullstoppade med en 50 eller 70 års gammal wed, hwilken omsider är mindre nyttig. De 
påstå doch at detta förlag är nödigt, i påkommande epidemiska sjukdomar. Skada at så många 
trän, i synnerhet furur, skola stå, torkas, rutna och förfalla til flere hundrade, i brist på afsätt-
ning. Skogarne nyttjas fördenskull det mästa til mulbete och svidjande. 

1 Man känner trädens godhet af rummet där de upwäxa. Til exempel Tall och furur på ler-moar 
äro täta och friska, men på myror och hol-berg äro de kårta, krokota och rutnade in uti. Deras täthet 
märkes, utau at hugga dem neder, af blotta ljudet, när man slår på dem med yxhammaren. Deras räthet 
(enär de åstundas til klyfnings) ärfares, när man afhugger en liten spån, och ser safsidan gå rätt, eller när 
qwistarne stå raka ut från stammen. Utom sådane kännemärken kan mångt träd nedhuggas i otid. 

§ 23. Mulbetet är otilräckeligt wid stora ådalen, därmed nödgas man mästadelen af som
maren hafwa sin boskap i fäbodarne, hwilka gräntsa emot finmarkerne. Betet är därsammastäds 
godt och mäst öfwer alt, tilräckeligt. Men ehuru man får därifrån något smör, ost och så kalladt 
mes-smör, så hafwa doch hushollen den olägenheten, at hafwa föga nyttning af mjölken året om. 
När et Finnmarks husholl, är öfwer sommaren något när bärgadt med */% t:a så kalladt kok-mjöl, 
så kan et tylikt husholl fram på bygden intet hjelpa sig, under 3 a 4 tunnor. Hwaremot som-
marafwelen netto swara skall. Man har gifwit förslag til betes och ko hagar hemma wid byarne, 
i hopp at bekomma något smör til salu, utom dagelig mjölk mat; men gammal wane öfwerwinnes 
icke, utan genom öfwertygande exempel. 

3 
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§ 24. Om det icke wore för mulbetets rensning och halmens skull, så förtjänas sällan så 
mycken skogs råg på swidjefallen, som man har arbete til.1 Fordomdags och medan möjorden 
war i behöll war detta utsäde indrägtigt: effter afbränningen fäldes sädes rogen då neder i en 
djup aska,2 hwilken gaf 20 fall frukt. Nu mera är jorden bårtbränd och af nött ned på sjelfwa 
stenören.3 Om någon påfunne utwäg til mulbetets befrämjande, annorleds än medelst swedning, 
så wore han wärd belöning; doch gifwes den föga. At underqwista skogen och upbränna sådant 
byske, medan kale är i jorden, skulle til äfwentyrs updrifwa några gräs strån ibland mossen, 
men icke tilräckeligt: til förtigande af det äfwentyr man satte boskap uti, om han skulle endast 
wallas innom mörka skogslundar,4 wild djurens nästen. Den egenskapen har swedjnndct, at måss-
lupna grankälar förwandlas i gräs wallar och löf lundar på 12, 20 eller fiere års tid, och intil 
dess de nederfallna löfwen hafwa så gödt landet, at gran skog å nyo tilwäxa kan.5 

1 Genom anstälda försök är befunnit, at skogs råg kommer nästan så wäl på nyristningar som hafra, 
allenast något regn wankas. En hade en med tufwor beswärad mager äng: Han afhögg tufworna och sådde 
skogs råg öfwer, samt feck effter råg skörden, en god gräs wall. Står widare at försöka, om et nyland får 
förr gräs botten effter skogs råg eller hafre säde. 

2 Af gammal wana brukas ännu at utkasta sädes rågen på swidjor, utan at nedmylla honom. Men 
på det wiset förgås en del genom aftorkning, och en del genom skogsdufwors infall. Af desse foglar finnas 
här en myckenhet. De äro så warsamme och skygge, at skyttar sällan träffa dem; doch synas de kunna 
betala omaket med en stek, effter de äro så wäl gödde, om någon påfinner medel at fånga dem. 

3 Gemena folket i skogsbygden har en ogemen lust, för at antända eldar ock se kasar och wind-
fällen upbrinna. Dels för det at marken skall rensas, dels at ohyran som härunder gömer sig, inå för
göras, dels för boskaps fria dref och bete. Härmed afbrännes jorden effter handen, hwilket doch blifwer 
en nödwändighet, så länge inge andre renings medel finnas. 

4 Här får iag rum at antekna, det wallhjon wägleda sig genom tjocka skogar och i töknigt wäder, 
med ingen annan Compass, än de weta at qwistarne på träden äro tätast och tjockast emot söder, men 
glesare emot nordan. Deras urwärk i willa marken äro åtskillige märken, til exempel. När Alchimilla, 
trifolium pratense m. fl. örter sammanlägga sina blad, dömes at solen är i nedergång. At det är midnatt 
märkes, när sommarfoglar afstadna med deras sång. Denna Chor piar ock ibland pausera litet omkring 
kl. 9 eller 10 om morgon, då den hwilar på sin morgon ward. Ja sjelfwa get ögat är deras ur: När 
sjelfwa spegeln eller swartögat wisar sig aflangt, så är det dag; men det blifwer ju mer och mera trindt, 
när det lider åt aftonen. 

5 Genom uträkning huru stor omkrets et träd nödwändigt behöfwer, huru länge det tilwäxa kan, 
och hwad det änteligen är wärdt då det säljes; men däremot huru mycken säd eller gräs samma jorde-
tract, under de åren af sig kasta må, lärer finnas, om skogs förwaring eller om upbruk af landet har före
träde. Naturen har fördenskull satt de importantaste trän på berg, sandhedar och på sådant land, där 
andra vegetabilier föga trifwas. 

§ 25. Den nytta man gör sig af skogarne, medelst fogel och djur fänge, bör jämwäl på 
detta ställe ihogkommas. I gamla bref har man funnit förbehöll gorde, om andelar i älgs graf-
warne wid stora ådalen; men desse gropar behöfs nu icke mer, sedan de arma älgsdjuren blifwit 
landsflygtige. Björnar fångas då och då, särdeles om winteren, samt lo djur, räfwar, mårdar och 
harar. Sällan otter och bäfwer, ty de utödes lättare än andre willa djur; men upkomma ibland 
ifrån haf sjön. Fogel skjutes ock när årgången är sådan at han stadnar här: meningen är, när 
behagelig föda för honom är tilfinnandes och blåsten så fogar sig i dess flytte tid. Fordom fäldes 
ansenligt [fogel med båge och pilar; krutet har sedermera anten för snart utödt eller bårtskrämt 
foglar och djur. Troligit är at wilda fänaden mera tilökades och bättre trifdes, om skjutgewär 
något indrogos, och wån werken i det stället anlades. I annor händelse ärfares, at wåre skyttar 
litet winna på deras skog gång, ehuru dyrt de wille sälja sina warur,1 så framt hushollet icke 
är så folkrikt, at gårds sysslorne warda tillika bestridde och fullkomnade. 

1 Omkring år 1585 uphandlades skinn waror til följande priser: 
Loskin effter godhet och sort från 5 til 40 m^r. Bäfwer från 1 til 10 m^r. Järfskiu 2, 4 a 5 

m£T. Utter från 1 til 3 m^r. Räfwar från 2 til 16 m^r, men fjällrackor, såsom de sämsta räf skin, 
såldes för 3 a 10 öre. Ulfskin för 3 a 10 m^r. Björnhudar för 3 a 9 m^r. Hermeliner för 2 a 5 
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mj^r timret. Klokewerk (lärer wara det samma som Jckorn,) såldes från 1 til 4 m^r timret. Älgs hudar 
til 4, 6 a 12 m^r. Fogel lärer ej den tiden blifwit utförd, utan här hema uptärd. 

§ 26. Berg finnas allestädes i Norland: här ock på ömse sidor om ådalarne. Kan hända 
någre mineralier finnes uti och bredde wid dem, men eges männen hafwa härtils warit rädde för 
Grufwor och Bruk, i fruktan at dermedelst förlora sina hemwister, och ingen har sä noga försökt 
b wad wåre berg inneholla. De märkwärdigaste ibland dem äro Borg och Skants berget, Jänsätt 
berget, hwarest står wårdkase, Skals bergen, Klacken hwarest midnatts solen skall synas, Fly gg 
berget hwarest är skönt gråstens brott til husbygnad och källarhwalf, Brän berget hwarest kalk
stenar, men ej flerestädes i Soknen, säges warit sedde. Kärfsta hög åsen är det högsta stället i 
Socknen; därifrån sess ända til Helsingeland. Från Hivithällorne i Ede och från Brattås berget 
syns hela Torps Socken. Från Stormyra ås syns Sundswall och haf sjön, när det är klart i 
luften. Kråkhäll bergen heta de kala klipporne ofwan Nedan sjö by. Äljest gifwes det många 
smärre bergshögder, som wore onödigt at här med sine namn upföra. 

§ 27. Nästan hwar by har del i någon sjö eller tjärn; men fiskandet idkas intet särdeles, 
om icke på finmarkerne och i de så kallade utsjöar. Somlige föreställa sig at insjö fiskerierne 
skola aldeles wara i aftagande.1 Det är sant at ifrån år 1760 har det blifwit mindre och mindre; 
men årgångarne hafwa en dels warit sådana, at fisken hollit sig på djupet, en dels hafwa fiere 
mat lag begynt flitigare söka honom på wanliga ställen, hwaraf han flytt undan. Stöde sjön, 
genom hwilken stora ån löper, upföder och hyser wisserligen en mängd af allahanda fisk; men 
han är på somliga ställen 30 til 50 famnar djup, utan holmar; och på grunden nyttjas nog småa 
wonor. Stora watten fordra widlöftiga kläder, jag menar not och nät, som äro någorlunda til-
räckelige. Här försöktes för någre år tilbaka med de så kallade Grisens krokar, och feks en 
sommar wackert nog, men sedan syntes det blifwa twär-alt. De större utsjöarne i denna Socken 
äro Wigges och Pal- och Rå-sjön, Gimsjön, Hällsjön den södra, Lomsjön med Ulf och Här
bergs sjön. Gransjön: Edes sjöarne. Stora Hullsjön, stora Naf war sjön och Gissjön^oove Hull-
och Gransjön. Orawattnen och Hollshref'sjöarne, samt Hammarsjön. Utom åtskilliga träsk, som 
mindre förtjäna nämnas. 

1 Hwarföre äro de större ådalar ej öfweralt så rike på fisk, som tilfället synes wara? Fisk stiger 
upp från hafwet; men går ock förmodeligen dit igen. Fiskslager flytta också utur små watten och andra 
komma i stället, effter som de finna sitt bete. Betet är af fjärilar och mygg om sommaren, och af de 
maskar, som blifwa på de i watnet nedfälde trän och syren. 

§ 28. Utom den stora ådalen, som stryker midt igenom Soknen, finnes här åtskilliga 
smärre älfwer, såsom Fanby älf, hwilken eger jämt wattudrag, emedan hon får tilökning af 
Brattås älf, samt är såsom et dike för hela södra division af Soknen. På norra sidan rinner 
watnet neder genom Edes älf och Kärf'stads, som bägge äro småa, och i synnerhet genom Hemgrafs 
älfwen, som består af fals åns och Speck sjöåns sammanlopp. Det endaste bäfwerfånge är nu för 
tiden i denna älf: deras werk äro annorstädes förstörde. Wid sådana älfwer, så wäl som wid 
bäckarne, hafwer soken folket sine mästa änges slotter, såsom redan nämt är § 19. men ärfara 
ofta den olägenheten, att desse canaler, af någre regn skuror flöda upp, bårtföra det nedslagna 
höet, upfylla det oslagna med mjölsand och grus, samt undertiden stiga upp i sjelfwa ladorne.1 

I somlige af desse älfwer finnes pärle musslor,2 såsom wid Pal-sjön, men egenteliga nyttan har 
man af dem, at drifwa sqwalteqwarnor och enbladiga såg werk, med hwilka senare hwarje by är 
försedd, i synnerhet fram på Soknen. 

1 Uti skogsängarne fordras många hölador. Mången bonde har 20 a 30 stycken. Orsaken är, at 
man på sanka slotter icke kan nyttja hästhjelp, utan måst bära in höet uti de så kallade swega bördor. 
Twå karlar göra härmed en snabbare inladning, än med lässning på och af en hösläda. 3 fång gå uti en 
mansbörda, och 6 bördor göra et lagomt winter lass. 

2 En man som idkat pärlfiske i förenämde å, innan ordentelige Perle fiskare utnämdes i Norland, 
har, såsom han berättar, wadat uti älfwen, samt uprätt stående dykat under watnet, och i djupet med tåarne 
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uptagit de bästa parle skalen. Han har sagt mig, at musselskalen stå inborade uti lerbotten, och at de är o 
ju större och rikare, ju mer en dristar sig ut på djupet. 

§ 29. Sedan jag i föregående paragrapher har egenteligen upteknat det som ej så allmänt 
förekommer, gående sådant förbi, hwilket man har gemensamt med andra Soknar; så skall jäg 
nu til beslut af förra afdelningen, genomfara Soknens byar, och anföra de husholls omständigheter 
och anmärkningar, som tjäna antingen til exempel, eller til förbättring. 

I. By: Nedansjö. 

Har sitt- namn af belägenheten. War fordom fäboställe, men nu en af de största byar i 
Soknen. Eger utrymme til åker och hårdwall. Man ser här solwarmans wärkan försällskapad med 
watten och god jord. Den skogtract som ligger jämsides älfwen och weter mot syden, fogar sig 
effter afhuggning, snart til gräs wäxt, så at den kan öfwer faras med lide, hel annorleds än på 
andra ställen, och sedan wäxer granskog igen, at man får swedja och wänta råg å nyo innom 
50 år. Et söderland, med wattukällor, är et Calebs land, (Jos. 15: 19) som i alla tider warit 
begärligt; men en torr hårdbrukad och aflägen ort, är et Cabuls land, (1 Kon. B. 9: 13.) som icke 
fallit i allas tycke. 

II. Lo. 

Ar så kallad antingen af Lo, ladugård; eller af Läge, Låe wår-tid eller Lä, lå, något som 
ligger i lugn och warma. Egenteligen är här en sol backe, som är frost fri; ty om det i lo intet 
fåss sädes frö, så lärer det frysa af öfwer allt Norland. Sådant ärfors 1694, då endast här blef 
något litet behollit. Byn ligger mot syden, beskantsad med berg för alla Nordliga wäder, och 
med stora sjön utanfore, som absorbera de tilblåsande frost partiklar. Men däremot af det byn 
ligger brant til, skär mat jorden bårt effter hand, uti hastig snö lossning och genom häftiga regn-
skuror. Plogmånen blifwer alt därföre grund och åkren mindre durabel i torra år. Så har en 
hwar sine olägenheter jämte sina förmoner! Förtimring är nödig där jorden bårtskära will, annars 
warda de dägeligaste åkrar med tiden kala bergsryggar. 

Denne by fördelas nu uti öster och wäster Lo; men fordomdags woro 5 åboer 
sittande på östra andelen, af hwilka 4 stycken mådde wäl, men den femte, som hete 
Jåp och war egenteliga egaren af wästra andelen, war en lat man: därmed gick det 
ut med honom, och hans gods upstyckades emellan 3 bönder, som satte sig ned i 
wäster Lo. 

III. Kärfsta. 

Synes bemärka samma som Kärve stad eller båtlänning. Denna by är snart nog under
kastad frost, förmedelst en liten ådal åt W. N. W. hwilkgn ifrån sumpiga platsar medförer köld. 
Dess åkrar, äro de irregulairesta fram på Soknen, ty de ligga omkring steniga hamrar; men 
såsom af lös jord bestående, äro desto bördigare, särdeles i wåta år. Man bekommer då många 
skylar, mèri sljö säd. En flitig jordbrukare, som fördt ömnig myrgödsel och annan brukning på 
sin åker, befinner effter regn somrar, at måttan i alt är det bästa, och at en stadig 1er botten 
ordenteligen gödd och beredd, består sig bäst i alla wäder. 

I denne by woro i början endast 2 grannar, nemligen Sjul i Kärfsta och Jöns 
i Jöns sätt. (Det utsäges nu för tiden Jernsätt; men är egenteligen Jäns slätta, eller 
Jönses fält.) Desse 2 män voro myndige i sin tid, och pådrefwo den förre wår Socken 
kyrkas upbyggande. De woro bröder: deras Syster hade undfått Esta på sin andel 
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såsom V3 part af intagorne. Sjul är begrafwen uti högen östan för Esta grind, hwilken 
ännu kallas Sjulshögen och åkren därwid kallas Sjulsta åker än i dag; men dess 
hustru Signil, ligger i Signilds hög, som finnes et stycke sunnan före. 

IV. Estad. 

Af denne by har Socknen fått namn, som här nedanföre wisas skall. En del af Edstads 
åker består af en mjölsand, som här kallas bråna jord; ty han bränner eller aftorkar alt som 
grönt är, och utan at regn wankas, kommer här ingen säd fort, förutan råg, särdeles wår råg, 
som här wärnings råg kallas, ändoch den samma ock ibland torkar bårt fläcketals. Kan hända 
denna jord wore tjänligare til plantering af tobak, potatoes etc. eller kunde förbättras med Leras 
påförande. Belägenheten gör ofta, at sämre platser upbrukas, när bättre ställen ligga öde, där
med at man så ogerna will gifwa sig ut ifrån grannskapet. 

V. Källsta. 

Byn har namn af Källor, som rinna från klippor genom sandräflar och gifwa et berg fint 
watten. Åkerjorden är bördig, och de mästa slotter hemma, wid byn. En ansenlig förmon i 
jämförelse mot dem, som måste nyttja skogs slotter. Genom täfling är här mycket upbrukadt i 
senare tider, och än mera kan gifwas, om råd wore til utdikning af träsk och myra. Många 
hafwa önskat, at en fond måtte uphittas, til at utdela lysande prsemier för jordbrukare af första 
rangen, samt til lån och förlager. Somliga hafwa mycken hog för nya upbruk, men medlen fela, 
och betalte de gerna et Capital i småningom af sin upodling, om de finge det samma utan högt 
intéressé. 

VI. Ede. 

Har bekommit namnet af Heden hwarwid byn ligger anlagd, eller däraf at stora älfwen 
där nedanföre gör et så kalladt ede, det är löper i hwirfwel tilfeakas wid landet. Denne bys 
ägor bestå af en jämt sluttande åker plan, doch något hård lerjord; med alt det räknad för en 
jämn sädes bygd. Afflödet^af åkren kommer til måtta på ängen nedanföre, hwilken åter är om-
wallad med en sandhed. När naturen underhjelper kånsten, är lätt at arbeta. Men på det at 
bördige äng[ar] måge underhollas genom afflöden, lärer man här at befästa dem med jordwallar, 
på det fetman icke må stadna i sjöar eller älfwar. 

VII, VIII, IX. Ökne a, Gräfte b, Fanbyn c. 

Äro 3 byar, något när åtskilde i skattåkren, men äljest i skog och mark samfälde: a har 
til äfwentyrs namn af aulcenaud, et öke gods eller ökeskatt; b, synes fått namn af älfwen som 
gräfwit rännilar och gropar där nedan före: c skrifwes i gamla bref Fornbyn och forne byn, och 
är förmodeligen hollen för en af de älsta byar i Soknen. Jorden har åt detta byalag, mera än 
annorstädes i Soknen, utbredt sig i jämna fält, på det hushollens antal skulle ega tilgång på 
åker och äng. Hemman äro wäl intet här så upstyckade såsom i Dalarne, ej eller wore det nyt
tigt. Stora byalag hafwa trängsel och olägenheter. Små bönder kunna räknas med tiden, för 
andras dagswerks karlar. Samfälda egor äro ofta trät äplen. Den mår bäst som har sin afskilda 
del, fast han än måste holla längre gärdes gårdar och ensam bota sine far wägaiv 
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X. Östanå. 

Så kalladt af sin belägenhet. Är et af fiere utskatter sanimanbytadt och til enstaka gårds 
lynne förwandladt hem, doch utan at wara aldeles ledigt från fiere delägare. Som det å ena 
sidan är otilbörligt at förminska skattskyllig jord, så wore det åter för trefna arbetare godt, at 
få sina strödde jorde-andelar sammanlagde på et ställe. Sådant kan beqwämast ske genom fri-
williga jorde byten, enär det behagas, allenast lagar och jorde ransakningar underhjelpa saken. 

XI. Böle. 

Det will säga en bolstad. Har hittils warit enstaka gård, nära belägen til sjön så wäl 
som til sin tilhörige skog. Bestod i början af 2:ne små gods, det ena kalladt Toiue-böle, det 
andra Matte-bole-, men Towe, som ock ägde nogon jord i Usland, dräpte Matte, och måste därpå 
taga til flygten: Därmed ödelades bägge godsen i början af 1500:de talet; men när de warit 
aldeles utan brukare i 9 års tid, så inlöstes de af någre män ifrån Kärfsta 1512, hwarifrån det 
sedermera är söndradt, genom brödra delning. Denne bolstad har sine fördelar. Gårds tomten 
är jordfasta hällor, hwarigenom undanwikes rubbning genom käla skott, samt husens nedsjunk-
ning, såsom i löss jord händer. Man har sedt träbyggningar på sten grund anlagde warat i par 
hundrade år, särdeles af de timmer stockar, på hwilka; effter förfädernas vis, all ytan aftäldes 
och ståcken skafdes slät och jämndragen, såsom med hyfwel, innan han sattes i wäggen, samt 
sedan bewarades med goda tak. Böle är också med goda springekällor försedt. Ingen bygge 
sig gård innan han är säker at finna godt watten nära; ty i dageligt bruk rönes wäl dess godhet,1 

och wid eldswådor dess ömnighet. Hwad formon det för öfrigt är at hafwa afskilda jordegor, 
behöfwer nu icke tilläggas. J synnerhet är det gods för ståndspersoner med hemmansbruk.2 De 
undwika därmedelst åtskillige ledsamheter; men för täfian skull emellan ordinaire bönder, är 
ibland så godt at de hafwa någre få grannar. 

1 Med samma at watnets godhet nämdes, ärindrar jag mig, at här klagas på fiere ställen at watnet 
skall wara mindre tjänligt til klädetwättning, omkring Jul-tiden. Linnet blifwer då rödagtigt i twätten, 
som doch strax effter åt, och wid Kyndels mässo tiden, låter wäska sig hel hwitt utaf samma brunn. 

2 Iordebruk för Ståndspersoner är gemenligen et nödwärn, effter lönerne äro merändels nätt anslagne. 
Deras egenteliga kallelse och syssla lemnar dem intet det rådrum, som en Bonde eger, at sköta sitt. Hwad 
han gör med en daler, måst Ståndspersonen uträtta med 2 eller 3, och när Herren är förhindrad samt 
dess folk förströdde i hwarjehanda bisysslor, så kan bonden i godt mak bewaka sine fördelar. Det är en 
särskild öfning at uprita goda linier på papper och göra goda fåror: Hwart och ett ämbete fordrar en 
hel man. Bäst när husbonden sjelf går med ; Goda Rättare äro swåre at finna, och kåstsamme at underhålla. 

XII. Uslaiid. 

Tyckes härkommit af Aust-land, det är öst på landet wid sjön Denna by är belägen i 
bak lid, men äljest begåfwad med god åkerjord samt tilgång af skog och skogs äng. Naturligt 
wis bär jorden senare frukt när bergen hindra solstrålarna. Man måste så senare än andra, och 
man säger hos oss: at så en dag senare om waren, är at skära en wecka senare om hösten. Så 
grönskas ock marken och löfskogen senare på sådane ställen, men warar desto längre om höste 
tid, enär gräs i sör lid skyndar til aftorkning. Den som bor i Maon, men har sitt wäsende i 
Carmel, (1. Sam. 25: 2) eller får ömsa qwarter emellan Ecbatana och Babylon, har sommaren 
dess längre. När man här wid stora ådalen har skarp winter emellan all helgona och Kyndels 
mässo-dagar, så hafwa de på Finmarkerne boende sällan någon köld; men om wåren wändes det 
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aldeles om. Orsaken är at. solstrålarne skjuta öfwer wåra berg om w intertid, men sammanhämtas 
om wåren uti dalarne. 

XIII. Wigge. 

En gammal bolby1 belägen til skogs. Har namn af iviggen, det är bergs-kammen som 
ligger N. ostan före, eller at det fordom kan hafwa hetat Wäg heden, emedan här om lärer warit 
någon stråk wäg i forna dagar* När eil liten beswärlighet af 6 eller 7/4 mil. Kyrkowä-g undan
tages, så kunna de som här bo, göra sig gagn af den sanskylliga bonde-lyckan: De hafwa de 
fläste sine egor for ögonen om dagen och sin bo-ting i godt förwar om nätterne, wetande föga af 
något alarm, utom de få resor at hunden skäller och tuppen gal. När man undantager at salt 
måst tilköpas och jern, så fins här andra ting, som wår natur egenteligen behöfwer.2 De som bo 
afsides och äga tillständiga lifsmedel, kunna framför andra lefwa roligt, om de så wilja; men af 
barndomen äro de gemenligen mera skygge än de, som på bygden blifwit upfostrade. 

1 För någre hundra år sedan hafwa sju bönder warit på den negden, hwilka haft sine bolstäder å 
ömse sidor där wid Wigges sjön. Efter diger döden skall ingen mer warit behollen af dem alla, än Pal 
eller Pulne. som bodde Pal böle, och war samtida ined Brätte i Brattås, och den fattiga i Lo böle, som 
nämnes 2 Cap. § 17. 

2 Sir. 39: 31. Människan behöfwer watten, eld, jern, salt etc. 

XIV, til och med den XIX:de byn. 
Tjernsiön, Ulf sjön, Gransiön å södra sidan, och Hullsiön, Lillström och Stormyra å norra 

sidan, äro Finmarks byar, i senare tider bebygde, och nästan af enahanda lynde. Ulfsiö och 
Hullsiö by äro bland desse de älste. De fingo sina åboer från Tawastland, i Drottning Christinse 
tid, eller ock något tilförene, ty de suto i många år ospejade, i anseende til skogarnes widd. 
Namn fingo deras bolstäder af den sjö eller annat hwarwid de anlades. Kalla widlöftiga gran
åsar, med kärr, myror och stenbunden mark, äro deras adpertinentier. Man började här icke 
med åkerbruk, förr än swidje landet war i det närmaste åtgånget. I början gorde de sig rier 
och uttröskade rogen i willa marken, upbrännande halmen, och de lefde öfwerflödigt af sitt råg
bröd och bränwin, af fisk och willbrå: Nu mera icke så. Deras åker bruk är ofwanföre omtalat 
§ 5. At utdika sine widlöftiga myror äro de icke i stånd, och dessutan bestå de mäst af sten
grund och måssa. På det så kallade brännåret eller 1703, då det hela sommaren intet regn kom, 
gingo skogseldar öfwer alt, och många myror blefwo då öfwer swedda, som lång tid därefFter 
boro ömnigt myrgräs; men med watnets tilhjelp, äro de å nyo af mossa öfwerwäldigade. Fin
marks byer hafwa sin fördel af boskaps afwel, swedjebruk, samt något fiske- och djurfång; men 
hafwa ock sina olägenheter af långa oländiga wägar,1 och infallande frost år. Lycklig den som 
wet och får spara något i goda tiden; ty uppå sjelfwa fjällen gifwes och tå något til öfwerlops. 

1 Såsom at i synnerhet nämna deras lik-färder om sommartid. De måste då betjäna sig af släpor : 
de samma göras af 2 stadiga granstänger, om 8 eller 9 alnars längd, på hwilkas stor ända slåss hoi, at 
fästas såsom skaklar wid seltyget. Par alnar bakom häftas de tilhopa med en slåd, och åter par alnar 
längre tilbakes, med en annan slåd på fjättrar eller stolpar. På desse slådor fastbindes likkistan, och hwad 
öfrigt är af granspirornes ändar, det släpar »da såsom medar på marken, och böjer sige ffter wägens krokar. 

XX:de byn blifwer Wästanbäck, wid norra finmarken belägen, hwarest et nybygge på
börjades wid år 1765. Och det ankommer på tiderna, om fiere öden upodlas eller å nyo öde läggas. 

§ 30. Åtskilligt wore ännu at nämna, såsom anledningar til surbrunnar, berättelser om 
fargegräs och läke böters ämnen, förslag til plantager, bruk, fabriquer, m. m. Men alt sådant 
befinnes egenteligen, när Naturens Forskare och förmögne förlags män lägga därvid hog och 
hand. Åkerbruk och Boskaps skötsel äro i medeltid det hufwudsakeligaste. Och ehuru Nordens 
luft och behofwens margfallighet alla tider sysselsätta wåra hushollare, så bor man doch i trygghet 
under bergens skygd, och kan i jämna sysslor, med frediga sinnen, gagna sig af sine lefnads medel. 
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Senare Afdelningen. 
Socknens Historiska beskrifning. 

§ i-

Uppå en stilla och enfallig landsbygd, förefalla wäl sällan sådana ärender, som göra någon 
särdeles upmärksamhet, och hwarföre man wille beräkna det masta ibland små saker; men när 
vi läsa med nöje om det gamla Mantua, Andes Apona1 så och fiere små byar, ändoch föga annat, 
förekommer, än landtmanne wäsende och det, som den tiden ansågs för hwardags göromål: När 
man hämtar ljus af gamla fragmenter om lekar, kläde-moder och fiere ringa mål, hwilka i sin 
tid föga blifwit agtade af de alfwarsamma, men någre hundra år effteråt, äro nyttjade såsom 
hjelpredor och uplysningar i hwarjehanda disputer; så lärer det icke wara effterkommande okärt, 
at det är något skrifwit om hwar ort, på det historien därom icke må aldeles råke i mörker. 
Jag skall bjuda til at uplysa denna Socken, så godt jag kan," och i stöd af de säkraste under
rättelser; men gissningar, dikter1 och obehörige tillämpningar utaf andras antiquiteter, är icke 
mitt tids fördrif. 

1 Af sådane wore också här et förråd, om någon vore betjänt därmed, til exempel om man anförde 
en munk saga oin en höstacke, som fordom skall hafwa blifwit bärgad på en Apostel eller kyrko Patrons 
dag, och hwilken blef, til hämd, förwandlad i den sten, som än i dag wisas på stachmjran nedan för 
Nedan sjö. Tylika sagor hafwa intrykt högre wördning för små helgder, hos gemena hopen, än den wigtiga 
lagen om Sabbathen. En annan saga må tilläggas om en käring upp åt kyrkslätten, som hade så godt 
wäder-korn, at hon kunde säga folket när nors kom i sin gångstid i älfwen. Jag wil sluta denne anmärk
ning med berättelse om en löjelig distinction, på de så kallade hamp lärfts hufwudkläden, i förre seculo: 
Desse woro af en liten fyrkant, och nyttjades af gifta qvinnor med sperellen upp, (som de sade,) eller up-
satta hörn; men af ogifte med nedsläpt sperei. 

§ 2. Enligit en wördad och lärd mans utsaga, at Soknar hafwa fått namn af den by där 
kyrkan bygdes,1 har ock Stöde kunnat blifwa utaf Estad by, på hwars gamla ägor kyrkan är 
belägen. Jag föreställer mig, at Estad är härflutit af West-aud eller wästra ödet och jordagodset, 
(cfr. Cap. 1. § 29 n:o 111.) och däraf får man lätteligen Stöde (West-öde,) igenom et samman
drag, som afkårtat städers och byars namn effter handen.2 Somliga hafwa föregifwit, at Soknen 
fått namn af de stöd, som i förre seculo befunnos emot den lutande kyrkans wäggar, (Se kyrko
räkningen för år 1695 fol. 47.) ock hwilka hade stått där en rund tid; men detta wederlägger 
sig sjelft. Som kyrkan effter gammal sägen bör ligga midt i by, så är troligit, at det af början 
gofwos några gårdar omkring Gudstjänstens rum eller de Capell, som nedanföre nämnes; men alt 
effter som Jnwånarene utsträkte sin ägande rätt öfwer skogarna,3 och effter som de samma fingo 
nya och nyare besittare, så kom man at ligga närmare beh fjärmare Sochen kyrkan, och hwadan 
den olägenheten mångstäds här rördt, at somlige byar hafwa längre til sin egen än andra 
kyrkor.4 

1 Doct. Er. Benzelius in Collegio hist, patriœ secundum meum manuscr. Cap. V. § 18. 
2 e. g. Alwastra pro Alfhilds mm, Wåsterås pro Westra Aros. 
3 Socken sigillet, som af ålder haft til inskrift 2 yxor med sine skaft i kårswis lagde, utmärker, at 

ortens gamla inwånare funnit nöje i detta werktyg, till ägors uprödjande. 

[' Möjligen Aporia.] 
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4 Tillfälligt wis kan näranas, at en del af Torps finmarks bönder, hafwa långt närmare hit än til 

sin egen Soken kyrka. Lika så förholler sig med wår Hullsjö by, och dess närmare belägenhet til Holms 
Socken. Gösunda egor i Torps Socken, lydde fordom under någre bönder i Stöde; men när de såldes utom 
Soknen, så fingo åboerne med samma en tre resor längre kyrko wäg. 

§ 3. Föör än denne Socken egde någon kyrka, berättas för wisso at här har warit några 
stycken Capell. Et wid östra Wigge, hwaraf stensättning och radera1 ännu synas, och hwilket 
nyttjades af Wigges byämen, samt några naboer, som nu höra til Atmars Socken, såsom Hassel, 
Långed och Linsjö. Detta synes hafwa blifwit ändradt effter diger döden, då de få qwarblefne 
af Wigges by begynt gå fram til Socken kyrkan, som ungefärligen den tiden blifwit anlagd. 
Det andra Capellet har warit i Nedansjö på den ännu benämde Capels backen. Man har int.il 
desse senare åren, haft et litet hus i en bondegård där i byn, såsom en qwarlefwa af detta Capels 
wirke ; men en plats östom byn kallas än i dag Präst hus, där rudera syns effter prästens boning. 
Det tredje skall hafwa stått på det så kallade Bagg näset,2 någre stenkast ofwanför nu warande 
kyrko plats, och hwarifrån gudstjensten förmenes wara flyttad wid pass i XIII Seculo; doch synes 
här nu intet teken, hwar Capellet har stått, utan ankommer uppå en gammal sägen, at klockan 
härstädes under en ringning fallit neder och dödat en karl, hwarföre hon effter påfweliga lagen 
skall blifwit nedsänkt i största djupet af älfwen nordanför Killingholmen, utan at sedan wara 
uptagen, ehuru fornfäderne säges i lungt wäder hafwa sedt den samma, på bottnen. 

1 Längden är 18 alnar, bredden 12 alnar. Stapelen har stått wid 200 alnar från Wigges sjön, och 
warit 7 alnar i quadrat. Altsammans har warit öfwerwäxt och afswidjat fiere resor. Grafställen och högar 
äro därwid ännu at se. Uti en af dem, som på speculation blifwit upgrafwen, funnos allenast någre rad-
bands stenar, som sedermera äro bårtkastade. 

2 Sitt namn skall detta wäl hafwa fått däraf, at et Norskt partie där nedergordes, men hwad tid, 
wet ingen säga. De Swenske berättas hafwa legat här bakom något bröstwärn fördolda; men när de Norske 
stigit skantsen förbi, hafwa de fallit dem i ryggen, och drifwit dem hals öfwer hufwud i Gräfte ström. 

§ 4. Den gamla stenkyrkan, som bygdes effterhanden medan förenämde Capell ännu 
warade, hon war liten och mörk, lämpad effter den tidens bruk och folkmängd, af grus och kalk 
med stenar yterst af wäggarne sammansatte, men utan annan grundwal än någre i 3/4 alns djup 
grop nedmyllade kullerstenar. Choret ännu mera sammansnörpt och mörkt, befants wid nedrif-
ningen wara påbygt efteråt. Sedan folkhopen tiltagit, satt den samma i mycken trängsel, utan 
at wilja däran til at bygga et rymligare hus. Stenarne begynte lossna och norra wäggen skred 
ut. Ar 1674 söktes hjelp til kyrkans reparation, men det stadnade uti en så kallad hopa skruf-
ning af wäggarne år 1694 och 95. Hwarpå Choret som började skrida ifrån kyrkans mur 1699, 
som snarast sammanlappades. 

§ 5. Anteligen och effter månge föreställningar kom det där til at kyrkan skulle nybyggas 
och förbättras; och effter församlingen intet wille ifrån det wan liga stället för kyrkogården skull, 
såsom ock för att få nyttja något af gamle muren, om det gått an, så måste man förblifwa wid 
gamla tomten, ehuru den ligger på en sand udde, som undertiden hotat med utskärning, genom 
älfwens flod försällskapad med Stöde sjöns stormwågor. I medeltid och til dess någon förmur 
göras kan, är denne udde befästad med någre friska tallar och deras rötter, samt åtskillige löf-
trän. Grunden til nya kyrkan lades til någon del 1757 om hösten. Byggnaden fullbordades, på 
20 weckors tid, med murar, tegelhwalf och alt tilbehör, och war färdig 1759 om hösten, warande 
nu til längd innom murarne 42 alnar; men til bredd wid pass 20 alnar, i ottkantig figur, såsom 
den beqwämaste för taklag och fönsterlufter. 

§ 6. Det skulle til äfwentyrs synas onödigt, medan det ännu är i friskt minne, at be-
skrifwa en Norliindisk Bonde kyrka, hwilken blifwit updrifwen, genom en Bonde ifrån Dalarne 
och Lexan Soeben, benämd Olof Romberg. Jag holler doch wärdt at antekna för wår effter-
werld, at hinder och afskräckelse mötte här i början lika som i Esrse 4: 4, 5 läses, och at man, 
i brist på de sedermera utkomne lagar, utan ryggwärn af människlig myndighet, med tålamod 

4 
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och fogeliga föreställningar, likwäl handt förbyta stridige sinnen uti samnade händer, så at alt
sammans omsider slöts med nöje, och utan at det kunde klagas, öfver någon afsaknad. War det 
2 stycken nordan älfwen, som lade sig winning om förra kyrkobygnaden,1 så upwäkte Gud denna 
resan 2:ne män sunnan älfwen, hwilka hade omsorgen. Huru stort förlag de förra egde, wet man 
nu intet; men denna gången begyntes allenast med par tusende daler kopparmynt, och likwäl är, 
utom dagswerk och hemfångne materialier, wid sjelfwa werket åtgångne ungefärligen 9,000 daler 
och dessutan i wissa delar, som genom påfölgder fordrades, elfter rummets utwidgning, är utbe
talt wid pass 3,000 daler, til hwilken summa man haft hjelp af collecter innom stiftet 400 daler 
k:mt, ankommande det öfriga på Soknefolkets sammanskott, hwartil de effter råd och ämne 
warit willige. 

1 cfr supra § 29. 

§ 7. Ehuru små Soknar äro på många ställen i Norland, så skall man doch se dem täfla 
med hwarandra uti kyrkoprydnader. Af lika anledning, och utom kyrkans förra meubler, som 
bestodo i 2 nygutna klockor, 3 metall ljuskronor, mässhake af sammet, kanna och kalk af silfwer 
etc. etc. så hitskaffades efter nybygnaden, genom byte och mellanlag, en gammal, doch i sin tid 
prydelig predikstol, ifrån Sundswalls gamla kyrka. År 1763 blef altartaflan gord med nytt schil-
lerie och förgylde sirater: Den samma betingades til et den tiden drägeligt pris, nemligen 3480 
daler k:mt, hwilken summa intet är inräknad i det ofwan nemde, utan kommit an på nytt sam
manskott. Den soin älskar Gud och Fäderneslandet, finner altid utwägar at stoppa den gäld man 
wore nödsakad at göra, för Guds ära och folkets wälfård. 

Någorstädes har jag läsit, at collect pungar kommo aldra först i bruk omkring 
år 1680. Effter mitt enfalliga tycke, skulle sådan insamling ske på något lämpeligare 
sätt, än at under predikorne, med en omgång med stör och bjälror, hjelpa til at for-
störa andakten. Om hwar och en Församlingens ledamot lade af et wist i wissa tider, 
och utdelningen däraf altid skedde effter ärkänslan och behofwet, så ginge det jämnare 
til i bägge tilfällen. 

§ 8. Intildess at den nu brukeliga träwerks stapelen med tiden tarfwar flyttning och re
paration, är bogården eller kyrko balkarne effter handen upsatte af gråsten, enligit Kongel. Maij:ts 
nådige bref därom, och t/s af den arbetshjelp återgulden, som man af näst gräntsande Soknar 
benägnast ärhölt under kyrko byggnaden. Mera har en liten Socken icke hunnit med på 7 eller 
8 års tid. 

§ 9. Förrän wi begifwa oss ifrån kyrko-wallen, wille man bese någre få antiquitets saker 
som äro behollne: De samma bestå uti en hoper små, och wäl gorde bilder, ifrån Påfwe tiden, 
hwaraf en del äro med munkstil intitulerade på piedestalen. Här fins ock en qwarlefwa af en 
munke kåpa, rökelse karet med dess foder och processions fanan, som tilsammans tydeligen wisar, 
at fattigdomen gör det samma med trä och blaggarn, som rikedomen med guld och siden. Et 
missale in folio, fast med defect åt bägge ändar, Guillermi Expositio super Evang:a et Epist. dom. 
Basil. ap. Furter 1513 samt annat smått från Påfwetiden har legat i wrak, och föga kan nämnas. 
Men en gammal stenfunt, med uthuggne bilder af swin- och människo-anleten, par om par, nedan 
omkring, blef wäl til hälften inmurad wid sacristie dören, när kyrkan ombygdes;1 men stora 
trälocket med et agnus Dei ofwanpå, effter bildhuggare kånst, är sönder gångit. 

1 Man lät slå et hol genom botten af denna funt, för at effter dop-acten, låta watnet rinna neder 
under golfwet. Funten är i början skänkt til kyrkan, af den i § 11 här nedanföre omtalade Gudmunds 
broder, hwilken hetat Jngemar och warit boende i Wåsterås. En annan af den slägten benämd Andreas Petri, 
blef död i Arboga 1619 d. 20 oct. effter hwilken dess bror' Gudmund Pärsson här i Kärffsta, förärade til 
kyrkan, såsom i testamente, en not-bok eller latinsk liber cantus. 

§ 10. Utaf kyrkans skrifter och handlingar är twifwels utan mycket förloradt: Det lilla 
som qwarblifwit låg uti oreda, int.il dess jag samlade sådant tilhopa, at inbindas uti en documents 
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bok. Holler också rådeligit, at alla de strödde skrifter, som finnes i kyrkor, borde altid häftas i 
band och registreras, då de icke så snart förkommo wid vacancer och ombyten, utan kunde be-
qwämligen inventeras man ifrån man. Af den lilla samling' som jag således kunnat göra, skall 
det wara min fägnad, at meddela utdrag af det älsta och märkwärdigste. 

I. Et pergaments bref, dateradt 1425 d. 21 febr. begynnes således: Nos fräter Johannes 
DE i gratia, Archiepiscopus Vpsaliensis, Dilectis filiis Curato et Parochialibus in Tuna, Stödha 
et Otman, (i. e. Attmar) salut em in Domino. Innehollet är för öfrigit, at aldenstund Församlin
gens ledamöter under Visitationen besvärat sig, öfwer Gudstjänstens olika fördelning, så borde 
Curatus antingen sjelf eller Coadiutorie laga så, at hwar Socken feck gudstjänst hwarfwet om, 
de tre stora års högtider. I synnerhet nämnes, huru perageret patrocinii solempnia apud Stödha, 
et ut administrait sacramentimi euclcaristiœ ibidem, in die paraseeves et dominica quasi modo 
geniti, samt nödwändigt impenderet divina ipso die pentecostis. 

II. Äfwen på pergament, är et indulgentiœ bref, gifwit af Arcke Biskop Nicolaus, år 1440 
d. 16 Febr., hwaraf en del så lyder: cupientes igitur, ut ecclesia parochialis Stödnce congruis 
honoribus veneretur, et a Christi fidelibus frequentetur, omnibus vere poenitentibus et confessisr 

qui ad dictam ecclesiam = = = singulis dominicis Quadragesime ipsoque festo dedicationis (i. e. 
festum Michaelis,) devocionis grada accesserint, seu pro ipsius ornatu et fabrica manus porrexe-
rint adjutrices, vel qui cimiterium ibidem pro quiescentibus orando circumiveritì — — = toties XL 
dierum indulgentias elargitur. 

III. Pergaments brefwet in originali, är också et indulgenti^ bref, gifwit af Arche Biskop 
Johan 1462 die conversionis Pauli, liwilket bjuder och försäkrar, at eho som besökte ecclesiam 
parochialem Stöda in Mädilpadia, på wissa upnämda fester, Lars mässa, Olofs och Mårtens mässa 
ej förgätne, vel pecuniam pro ecclesice conservatione intestetur etc. skulle åtnjuta 40 dagars 
indulgentier. 

Det lV:de är likaleds et indulgence bref, lemnat af Arche Biskop Johannes Magnus år 
1503 Dominica septuagesima, apud parochialem ecclesiam Stödhe. Originalet är förkommit, under 
det documenterne flyttades undan i sista kyrko byggnad. Copien wisar doch, at Johannes Magni 
lofwat 40 dagars syndaförlåtelse åt alla dem, som inför beläten, cum genuflectione, pater noster, 
Avi Maria, credo aut aliis orationibus devotis—oraverint, seu laminaria accender int. 

Ifrån denne Arche Biskopens tid lärer ingen Biskops visitation wara hollen in 
loco, intil dess at Herr Doct. och Biskop Ol. Kiörning år 1767 Midsommars dag, be
hagade behedra denne församling med formelig visitation. Wid sådane tilfällen, hafwa 
församlingens ledamöter annars blifwit inkallade til Tuna moder kyrka. 

Utom ofwannämde bref finnes jämwäl et hit hörande, aftrykt i H. Magisterns och Probstens 
C. Genbergs disputation de Medelpadia p. II:or, pag. 75, hwartil originalet nu är förkommit. 
Detta war utgifwit år 1418 Dominica Lcetare, af Arche Bisk. Johannis Jer echini Vicarius, enär 
han in loco hölt visitacionis officium. Af samma bref finnes, at Socken kyrkans invignings dag, 
som förr blifwit firad ällofte dagen effter Jul, skulle med Broder Johannis Haquini tillåtelse, 
dädan effter få hollas på öfwer ängelen Michaelis dag, och at de, som den och andra omförmälte 
helgedagar besökte denna kyrka, ärhöllo 40 dagars indulgentier. 

Näst detta följer et utdrag af en munke kladd aller kyrkoräkning, den jag af en händelse 
igenfunnit: Den samma begyns af år 1501 och slutar med år 1532. Rubriquerne äro år för år 
nästan enahanda til exempel: 

Anno D:ni MDXII. Levata 
item VII pundh korn, ij spänn rogh. 
it:m testamente XII öre. 
it:m ij öre stockeoffer. 
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Erogata 
Jteni XIIII öre för wax. 
item VIII orth för rökilse. 
it:m I öre crismali«. 

Hec racio Anno MDXV. Levata 
Jtem primo VI pdh korn. 

unius modius siliginis. 
Jtem ex trunco1 III! solidos. 

testamentum XVI öre. 
Summa XI mark VIII orth. 

Erogata 
Primo pro cera et ture IUI mark. 

Crismalia 1 öra. 
subsidium pallei 1 mark. 

Sublevata Anno D:ni MDXVII. 
Jtem VII pdh Corn, spannen för 1 öre. 
Jtini III m^ i ta3stamente. 
Jtem IUI orth i stokkse offer 

Summa 1 orth och VII öre och XII mark. 
Erogata 

Jtem Corkapan LX mark. (Han hade skrifwit LXXX, men 2:ne X äro sedan 
raserade.) 

Jtem III mark för wax och rökselse. 
Jtem 1 öre pro crismalia. 

Suma Levatorum VIII m^. erogatorum lxxx. xx intus. 
Effter år 1520 införes denne Rubrique: 
Anno primo, (anno proximo) post Visitationen! venerabilis Domini Magari Johannis, Can-

cellarii Exellentissimi Gostaui, och finnes utom wanliga års utgifter wara utbetalt år 1521 
för byrsthn XV öre. 

Jtem pro imagine st:i korgii VI m^ XX. (öre forte.) 
•/. Detta Jörans belate med sin häst stod fordom hos en kyrkowärd i Nedansjö, men skall sedan 
blifwit transporterat til Lögdö bruks Capell •/. år 1519 teknades up för Aflaefs taflan ij öre, men 
1522, de erogatis, finnes 

för V m^ wax XX öre 
item för röchilse VIII orth. 
item för j forning . VII m^. 

item för kyrcheness maalning IIIXL m^.2  

item pro crismalibus I öre. 
Jtem för fwnttdhijn V m^. 

1 Man beholler här ännu det namnet duk-stump, som är lådan där communicante!* lägga sine sina 
skriftpenningar, til kyrkans bästa. 

2 Elfter berättelse, har gamla kyrkans wäggar och tak warit fordom anstrukne med en wattufärg, 
som afskildrat åtskillige Påfweliga historier. 

Årtalet 1528 är skrifwit med siffror, och är då intagit bland erogata, pro ijmagine S:ti 
erusis . . . . . . XXVI mark. År MDXX1X namnes subsidium regis XV orth eller öre. 

Åter MDXXXI anföres: 
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— ad subsidium regium, campana ii skeppidh, hwareffter en kårt anmärkning' är gord, som icke 
är så tydelig. Räkningen är intet widlöftigt eller rent skrifwen; men märkwärdigt är, at Bok-
hollaren warit husagtig, och esomoftast bland erogata, äfwen affört pro scriptore 1 öre, ehuru 
hela års Conto utgorde 6 eller 8 rader. 

Wore någre fiere märkwärda skrifter at tilgå, så skole de på sine bestämda rum 
här nedanföre opnämnas. 

§ 11. Ordningen fordrar at här uppå aflemna berättelse, om prästerskapet i denna Socken 
ifrån första början; men beklagar at de fläste besked därom äro oss utu händerne. Det ser så 
ut, enligit Chronicon ecclesiœ Upsaliensis, utgifwet af Scheffero, som Stöde warit et särskildt 
Presbyterium år 1316, då subsidium pallii skulle insamlas. Lätt är det jämwäl til at sluta, huru 
som kyrko jordarne liärstädes äro tilkomne, under de Påwiske Curatis; och hwilka af Westerås 
recess tyckes blifwit orubbade. Kyrkogodsen äro desse. I Gräfte lì1!* mål. I Esta 6 mål, 
kyrkobordets afskilda åker och slott inberäknad.1 I Kärfsta 3 mål.2 I Nästbyn, som ock i 
somlige bref kallas Prästbyn, 8 mål. Härtil komma någre små anges tegar på Ön, starsnäset 
Killingholmen och Brattås, samt slott gods Prästöhne kalladt, hwarest fordom warit både åker 
och äng i fullt bruk, och wisar, med en stenläggning på en behagelig kulle, at en ansenlig gård 
fordomdags stått därsammastäds, som til äfwentyrs warit et munke näste, medan Capellet stod 
där gent emot på Bagg näset. Om de catholske Fädernes namn och bedrifter, har man äljest 
ingen berättelse. Jag har endast hördt sägas, at en munk, som under reformationen måst ge sig 
bårt från Torp Socken, skall hafwa stadnat här til at betjäna Församlingen; men samme man 
hade föga begrepp om sin förra religion, och ännu större möda at lära och framföra det som 
hörer til den Evangeliska. Han nödsakades fördenskull gifwa sig i bekantskap med en man i 
Kärfsta, benämd Gudmund, hwilken hade studerat, men förestod nu sitt hem där i byn, hwarest 
Gudmunds gården ännu omtalas. Af densamma utfrågade munken hwad han borde predika 
hwarje instundande helgedag; men när han kom igen för ofta frågande effter samma och samma, 
och wille icke uptekna eller minnas hwad han hade hördt, så måste han af den gode Gudmund, 
som war sysselsatt med sitt hemmans bruk, holla någre skrapor til godo. Efter denna tiden 
skall en Präst som hetat Johan, hwilken hade tilholl i Tuna, hafwa predikat här, tredje hwar 
söndag. Men denne räkning blef snart öfwerskriden, och hwarföre Stöde Församling, år 1609, 
sände bref och fullmägtig til Upsala Dom Capitel och beklagade, at de hwarken Jul, Påsk eller 
Pinges fingo någre predikningar, och sällan dess emellan. Häruppå utfärdades sådant utslag,3  

at Capellanen skulle predika i Stöde, när Kyrkoherden gorde tjänst i kyrkorne där nedre. Men 
när man ärfor, at 3 milars wäg och afstånd har sine olägenheter, både för Präst och åhörare, så 
måste man änteligen stadna uti en lämpeligare författning. 

1 Så här som flerestädes, äro sjelfwa fondations brefwen af kyrkostommarne förkomne. Jag har 
doch öfwer kommit par bref af år 1555 och 58 och dem ibland kyrkans acter copialiter förwarat, hwaruti 
tydeligen förmäles, huru Kyrkoherden Carl Hinriksson och Esta män sammanbytat egorne med hwar 
andra, så at Pastor feck sin andel när och omkring kyrkan, men de däremot på andre ställen. 

2 Angående denne jord finnes et pergaments bref, som Sal. Prosten Lidman räddat ifrån under
gång, och ehuru det är något långt, kan jag doch icke underlåta, af wördnad för ålder och häfd, at jag ju 
införer det samma. Det lyder så: 

»Jag Staffan Sasse wollhafwande öfwer Mädilpadh, uppå högmäktwge Förstes wägna Konung Göstaf, 
minom nådighasta herre, ath Anno efter Guds börd MDXXX, tå jag räth lagtingh hölt med almogin i 
stödhe sonkt, i godhi mans naerwarilse Knut Person, wnderlagman i Mädilpadh, uppå Äluge mans wägna 
Axel Andersson öfwer lagman i Vplandh, kom för rätten Paul i Edhista kärande til Hr Pär kyrkiherre 
i Twna och Stödhi, om en half giärd jord i Stödhe, liggande twå delarna i Edhistadi akir, trijdwngen i 
sijwlsta (Sjulsta) åker, hwilken jord som war fordom gifwen till stödhe praestebol, och för:de Paul i Edhi-
stadhi willae sig then inrymma för bördheman, hvilket hserinde Jak till mig togh och satte Jn i rätthin för 
the XII i nämpdin sathi, och satthe them före widt theris edh ath granneligha ransaka om fö r:de paul Wal
ther bördhraan till. The ransakade aefter sitth ythersta samveth, och ater i edin stedhi och sadhe fran 
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sigh sijiiii ransakan, ath the och theras fädher och föraldrars kännis män aldrig annat wisthe, än förenämdc 
halfwa giserdh hadhe legghath wnder stödhe praesthebol, och Ingen wiste jordens bördhe man. Thet 
witnade the XII upå theras edh och sworo upå lagbokin. .ZEfter så war ransakat och repaendhteradh, 
med XII edsworni man, tha dömdi Lagman the jord under Stödha praesthebol t il ewärdeligha ägho, ohindradh 
och oqwanthath för allom i skog och skjwl, akir, aengh, när by och färra, inthe endantagandes som ther 
aff aldhir tilliggat haffuer, för föddi och offödhi, förbijwande allom, hvar widh sinna XL mark för konungs 
dom och VI mark för lagmans dom, ath ingen hinder göra vpå samma jordh, och hvar ther om mer 
för rapar, böthe som för är sakt utan nadhi. Thesse sathe i nämden: Sone person i förby, Olof Olson 
ibidem, Jöns Andersson ibid. Pär i Kärfwista, Måns ibid. Joan Hansson i Kaelsta, Nils Olofsson i edhista, 
Anders Nilson, Pär sijulsson i Wigghe, Olof jonsson i naensjö, paul i wsland, Sjwl Karlsson i förbij. Till 
ytter mere wisse lathom wii förskrefna män witterliga hänga war insijglen naedan för thetta bref, som 
skriffvidh är år och dag som förskriffuid star. 

3 Utslaget är underteknat af Claudius Opsopates, Samuel Andrew B. Sigfride s Aronus Fors 
och Nicolaus Myliander, Pr of essor es och Capitular es i Upsala, hwilka härmedelst ändra den nyligen 
afledne Erche Biskopens författning om gudstjänstens uppehollande, emedan de funno at han blifwit förledd, 
genom osanfärdig berättelse. 

§ 12. I Arche Biskopens Doct. Paulini tid, år 1639. gordes den författning, at Präst 
skulle ständigt finnas i Stöde, och tilförordnades då såsom förste Capelian härstädes. 

Eric Logius. Den samme war infödd, nemligen uti lo by, och skall hafwa studerat i 
Wästerås och Upsala, hwarpå han blifwit Prästwigd och sedan befordrad til sin födelse ort. Han 
blef gift med Margreta Eriksdotter, Prästdoter från Njurunda, hvilken war ofärdig, så hon måste 
nyttja träben. Doch lärer Logius med henne fått penningar att köpa hemmanet i Esta, hwilket 
nu är Påst-hemman; (Caplans bord fins här icke.) och dessutom en brudkrona om 130 lo silfwer, 
m. m. På inventarium har jag sedt 60 stycken böcker antecknade, som Logius ägt och nyttjat 
i sin tid, hwilka woro af de medelmåttige auctorer. Han feck i början intet mera i lön än 1 
skeppa korn af hwar rök. Har doch warft en bra mann, såsom man effteråt utfördt dess äre 
minne. Kär dess son tilträdde hemmanet, har Landshöfdingen Herr Grefwe Sparre, på gord 
ansökning, utslutit Logius och dess hustru af qwarntulls längden. Det skedde år 1667, hwarefifter 
han icke många år har lefwat. 

2. Joh Ash född i Ässja i Ullånger Sochen i Ångermanland, blef Logii effterträdare, men 
feck tilstånd att göra byte uti en af Nordingeråds sacellanierne, och där med kom Pär üogzelius 
til Stöde. Detta tildrog sig år 1679. Hogzelius war född i Jude i Gudmunrå Socken, (ändoch 
dess fader Hinric olson, skall ock en tid bodt i Högsjö.) Han war gift med en Cathrina Grå, 
född i Stockholm, men uppfödd hos sal. Biskop Stench. De hade många barn som ströddes 
omkring, utan at man säga kan om något synnerligt blef af någondera. En oordentelig lefnad, 
jämte fattigdomen, war til hinders. Hogzelius war ofta beswärad af wåtländighet och Cathrina 
af brånad. 60 år gammal dödde Han och begrofs 1698 den 14 Aug. 

3. Nils Brebelius, war född i Brebyn i Anunsjö Socken. Han egde godt snille och nog 
tämmelig beläsenhet; men swårare at utföra sina tankar, och hwarföre han, särdeles i ålder
domen, begynte inskarfwa några löjelige liknelser och utspråk i sine predikor, hwaraf blefwo 
widt omkring strödde historier: Här til kom at han såsom ogift och utan redig hushollning, gick 
owålig, och ofta råkade ut för Bacchus på sine bygdresor. Hos Pastor Porseli i Torsåker, war 
han först Adjunct Sedan Nådårs präst i Hammerdal: Capellan här 1699, och död 1726. 

4. Hans Sandberg, jämväl Ångermanlänninge, född i Gerresta och Nordingrå Socken år 
1680. Han bragtes til at gå i scholan, genom fruktan för krigstjänst, hwartil han intet egde 
courage, men war öfwer 20 år, då han inskrefs i prima Triviali, och kunde då knapt läsa svenska 
i bok. Likväl drog han sig genom wako och trägenhet så långt, at han blef student i Upsala 
1712. Men hans beständige följeslagare, fattigdomen, nödgade honom at fara hem igen 1713 
om wåren, hwarpå han, i anseende til sin stadiga ålder och jämna wäsende, blef Prästwigd 
samma år i Nov. månad, och tjänte såsom Adjunct i Nordingrå i 6 år, och såsom Brebelii 
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coadjutor ifrån år 1719. Gift med Justina Hornœa, Comministerens doter i Wibyggerå år 1720. 
Hade en Son och en doter. Död 1753. 

5. Magnus Nord- eller Nordenström, (til åtskilnad ifrån andra familier af det namnet,) 
en Länsmans son född i Refsund 1722. Kom i Scholan 1732, blef student 1741, och aldenstund 
hårda år, med inblandade krigs utgärder sammanstötte, som beswärade landet, hwar af hans 
understöd jämwäl blef ringa; så måste han effter kårt tid fara från Academien, i tanka at et 
annat år komma bättre försedd tillbakas; men försynen anstaltade så, att han blef Adjunct i Torp 
1743, transporterad til Comminister Sandbergs biträde 1748, med liwilkens doter han sedermera 
blef gift, och succederade honom år 1753. Widlöftigare underrättelser i desse biographier, finnas 
i kyrkans böcker och acter, hwaraf detta utdrag gordt är. 

§ 13. De kyrkoherdar som denna församling haft gemensamme med Tuna, och Attrnar 
efter reformations tiden, äro följande: 

1. Hr Pär, nämnd supra in literis membraneis de anno 1530. 2. Carolus Hinrici. 3. 
Carolus Broms, filius. 4. Johannes Caroli, af samma stam (En Andreas Matthice blef Caplan 
effter honom.) 5. Jacob Holst. 6. Magn. Sim. Blix. 7. Mag:r 01. Lidman. 8. Mag:r Pet. 
Kiörning. 9. Mag. Jonas Granholm. 10. Mag. Joh. Wallander. 11. Mag:r Petr. Tigerstedt. 
12. Mag. And. Söderström. 13. Mag. Joh. Löfmark. [14. Nordström. 15. J. Dillner. 16. D. 
Backman. 17. Doct. J. A. Säwe. 18. Joh. Thélberg. 19. J. A. By din. Detta i kanten af 
skilda händer]. 

Som desse männens lefwerne och förtjänster, på sitt egenteliga ställe, antingen redan, eller 
häreffter, warda anteknade, så har jag bespardt at införa, hwad jag til en och annans åmin
nelse haft uti mine samlingar. 

§ 14. Emedan kyrkor och Prästerskap äro til för församlingen skull, så kommer man 
åter tilbakas, til en besigtning af sjelfwa Socknen, i anseende til byarnes ålder, hemmanens 
natur, röktal och folkrikhet, m. m. 

§ 15. Huru tidigt denna Socken feck inwånare, kan icke sägas. Af någon gammal 
härmelse har man hördt, at boskap för detta skola hafwa slekt jorden upp wid Edes ström, såsom 
en salt-klut, och at något salt fartyg hade där strandat, samt at hafsjön fordom gått dit, af 
af hwilkens stormwågor heden däruppe blifwit formerad; men med någon större wisshet berättas, 
at, wår Nedansjö by i förstone nyttjades allenast såsom fäbo ställe af dem, som egde gårdar 
upp i Soknen. Usland skall lika så i början hafwa warit en bowall; hwaremot Wigge, som är 
belägen söder på högden, war bebodd för fiere hundra år tillbakas. Finmarkarne äro bebygde i 
början af 1600:de talet. Förut war där en wild mark, genom hwilken någon människa sällan 
färdades, om icke de som idkade fiske och skjuteri. Byarne närmast kyrkan täfla i öfrigit om 
åldren, ty på båda sidor om älfwen synes ätthögar. Wid lo och åfVanföre träffas sådane grift 
platser, både af mull och kuller stenar sammanlagde. Fanbyn, som å gamla bref kallas forbyn 
och will säga fom by eller furuby, hyser åtskilliga högar, ja ock där nu skog är, som man 
jämwäl träffar grunder af eldstäder o. m. s. på utmarken, til bewis at folk tilförene bodt här 
och där. Fordom blefwo hemmanen upstyckade Syskon emellan, men på 1500:de talet lära 
rökerna begynt minskas, intil dess de nu åter genom hemmans klyfning, torpställen o. m. s. 
tilltagit. 

§ 16. Alla hemman i Soknen, undantagande några få Fin torp, äre skrefne för skatte 
jord, och man räknar för heder och god ordning, at älsta brödren blifwer sittande å gamla börds
jorden,1 såsom det äfwenwäl anses för en lycka, när åboens namn blifwer successive detsamma, 
eller när det annan hwar gång återkommer. Hela mantal gifwes här nu icke, utan äro sönder 
delade: och man ser tydeligen, at en rask arbetare på V4 hem, mår rätt så wäl, som en owulig 
och hjelplös på 3/4:'ar- Men om man åter upstyckar jordarne i alt for småa lotter, och byalagen 
nödgas skifta sine samfälda skogar, så bor den lilla skattägaren trångt, och måste understödja 
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sine nödtorfter genom andre närings medel, hwaraf torde följa, at han til slut hwarken vore det 
ena eller det andra. 

1 Ehuru barnen ega lika rätt, och den yngre brödren kan wara af så god frägd som den äldre, så 
har doch denna sedwanan sin goda grund i hänseende til Föräldrarnes aflösning i behagelig tid, och til 
upmuntran för älsta barnet, at ifrån början til slut, arbeta på hemmanets bästa. 

§ 17. Mantalen i denna Socken, utom kyrko- och Präste bols jorden, som förut § 11 är 
omtalad, äro inemot 28,1 hwilka nu finnas fördelade mellan 77 rökar.2 Under detta skattetal 
inbegripas jämwäl allahanda utskatter, som de här kallas, d. ä. andelar i andre byar, och i 
synnerhet i gamla ödes bölen. Desse senare synes hafwa kommit, i skattewrak dels under diger 
döds åldren, dels i krigstider och månge påkomne frost år, til ex. Loböle, hwarest ännu synes 
teken effter åkrar och diken, där skall förrådet warit så smått, at en moder, när hon gick iil 
skogs på arbete, afstillade sina små barn därmed, at hon strödde någon näfwe hampfrö uti 
håren på en utbredd skinn fåll, hwilka korn barnen suto och igenhämtade dagen igenom, utan 
at ega någon större delicatesse. Gårdwiken där ofwanföre, är ock et ödes gods. Afwenså 
Brattås.3 Därsammastäds har en i sin tid rik och ansenlig man samt god smed bodt, hwilken 
hetat Brätte, på hwilkens ankomst man skall hafwa måst wänta, innan Prästen feck holla 
tidegärd, och skulle man intet få lof at ringa, förr än dönen af Brättes resetyg hördes ifrån 
Ölcne bro; skedde annorledes, så for Gubben, i ifwer förbi och satte af ända til Tuna kyrka, 
såsom det säges händt en Jul-morgon. Brätte gick om wintren, klädd i en mudd af bäfwerskinn. 
En i sitt kön lika betydelig gumma, benämd Lucia, har sutit gent emot Brattås i det fordom 
uprögde, nu skoglupne Lucice-böle. Hon är ryktbar af en inbördes gästning någon gång om år, 
henne och en gumma emellan, boende i Wi-byw i Tuna Socken, något öfwer 4 milars rese wäg. 
I sagan förtäljes, at Lucia bar med sig kött af en hel elg, när hon gick at gästa gumman, som 
skall hetat Wi; hwaremot den andra bar förskörtet fullt med stora laxar, när hon gick hit: 
altsammans på hjeltinnors wis, och att byta mat och wälwiljoghet inbördes. Aljest säges både 
Brätte och Lucia hafwa kördt med älgar. Et jordagods war fordom i bruk nordan Pal sjön, 
som på 1300:de talet ödelades, men förut beboddes af den ofwannämnde Paine,4 som warit rik 
man och gått med silf sporor på sine stöflor. När grannarne i förenämde tid utdödde, berättas 
Palnes 2 Söner hafwa intagit alla Wigges ägor. Smidje-slagg och bårtrostade werktyg af jern, 
äro fundne i jorden efter desse. Ofwanföre Edes by äro åtskilliga gamla byar, såsom Nästbyn, 
Wästans byn och öfwer byn, som endels bestå af mager åkerjord och swag utmark. I Brattwall 
åter utan för Lo är skönt och frost fritt åkerland, med bergshögder omgärdad! Desse upnämde 
byar äro nu icke ordenteligen bebodde, utan mellan Soknens bönder uppstyckade, och brukas 
til torpställen och slotter land. Skattetalet tiltager under tiden genom öke skatter, som naboer 
till skogstracter tilfälligt wis påtaga sig. 

1 Eller 27 mantal 433/4 mål utom nya öke skatter. 
2 Redan år 1580 woro 50 rökar i Stöde. Röklängden börjades då i Ede och slöts i Nedansjö; 

nu twärt om. 
3 i slutet af 1400:de talet, war Brattås skoggånget. 
4 Af h^nom har det namnet Pal-böle. 

§ 18. Ibland andra jordegendomar, skulle man äfwen något nämna om urminnes häfden. 
Af utbyes män, hafwa desse i fiere mans åldrar blifwit nyttjade, sedan de i början och under 
penninge brist warit gifne, dels i bördlösen och mellangift, dels i faddergåfwor och annorledes. 
Nu nekas intet, at ju de fem laga fång ega lika rätt; men när man betänker, at en utbyes åbo 
i fiere 100 år, dragit nyttningen af en annan byss kanske bästa änges stycken, utan at gifwa en 
halföre i skatt eller afrad därföre; så förekommer den upgiften, om icke billigheten fordrade, at 
sådane egor effter handen finge af bol byarne inlösas, häldre än at de genom tylika pantegods, 
skulle alt framgent räkna sig wara lidande. 
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§ 19. Sjelfwa folkhopen, som af Soknens jordar bar sin möda och föda, war år 1766 876 
Personer, hwaraf funnos 396 manspersoner och 480 qwinkön. Och ehuru detta antal syns 
tilräckeligt, i jämförelse med skattetalet, så klagas doch ännu öfwer folkbrist, särdeles i goda år 
och under bergningstiden. I Wäster Norland har altid behöfts mera folk än på södrige lands-
orterne; ty som åker widden är mindre än hemmanens i Upland, Skåne m. fl. och kan här intet 
utökas, utan at boskaps afwelen skall tiltaga i proportion, och den åter intet kan underhollas, 
utan mycket foder i en lång 6 månaders winter, hwilket elfter ortens läge ej kan samlas af få 
personer i en hast; fördenskull är folkhopen befunnen oundgängelig. Man har sin emellan en 
fråga, om det är wisligen uträknat, at inlägga så mycket folk i hwar bondegård för sommar 
bärgningen skull? Man finner ibland 10 a 12 personer på V* hem, hwaraf hälften kunna hetas 
arbetsföre: Inga betydande bi-näringar och förtjänster göras: En dräng kan näpligen födas med 
16 öre om dag, och l ikwäl gör det öfwer 182 d:r om å r, och om en pigas dag trattamente wore 12 öre, 
gör det doch ungefär 137 d:r om år, och detta skall förutan lega, lön etc. utläggas egenteligen för 3 
sommar månars arbete? Härpå plär swaras, at det är ojämt til at leja för hvart dagsverk, ty wåre 
husmän äro inga Haijdamakare, som bo i kulor, utan hafwa i andetiden något at för sig sjelfwe arbeta 
på: at det är bättre det folk fins, än at de skocketals skulle fly bort i brödlösan, och at folket wore 
nu icke så långlifwadt som i forna tider. I anledning af detta sista, har jag på prof genomsedt 
kyrkoboken, och funnit at innom hälften af detta seculo, eller ifrån år 1710 äro härstädes döde 

Manspersoner öfwer 80 år 22 styck, dito qwinspersoner 33 st. 
. . . . och öfwer 90 år 2 » » dito 6. 
. . . . och öfwer 100 — allenast qwinnor 3. 
nemligen Anna i Stormyra, död 1727, 102 år gammal. 

Appollonia i Esta — 1728, 100 år g:l. 
Sara i Ulfsjön — 1765 105 år. 

§ 20. Utflyttningar göra mycket til folkhopens förminskning. Desse hafwa wäl blifwit 
emotständne här i landet i långliga tider, såsom at beropa mig på Ljustorps härads protocoll för 
år 1641 samt Siöns dito år 1633, som indraga tjänstefolks afresor, vid 40 m^r vite, på den grund, 
at när utskrifning skedt af manfolk, det måtte finnas qwinspersoner, som hemmanen brukade. 
Detta oagtadt. äro månge utgångne äfwen ifrån Stöde, som hafwa stadnat i städerne och annor
städes inom riket, ja ibland gått ända til Pensylvanien. Till uplysning af genealogien, och til 
at bibeholla Människo kärleken, genom åminnelser, har jag icke låtit mig falla beswärligt, at i 
kårt begrepp uptekna det märkwärdaste om de män som härstammat från denna Socken, begyn
nande med 

Boklärde Män. 
I. Mäster Olof, Canile och seholœmâstare i Upsala, war förmodeligen född här i Soknen, 

hwilket jag slutit af köpe bref, af honom utgifvit 1523, däruti han uplåter beshedlihan Man 
Peder Siwerson i Wigge x mark jord, liggande i förenämde Wigge och Stöde Sockn, för Sex mark 
pändja, och hvarföre han sig samme jord afhänder. 

II. Mag. Petr. Kierfstadins, Past, et Prsepos. i Njurunda 1609, war född här i Kärffsta. 
Dess Son lärer hafwa warit Borgmästare i Hudvikswall. 

III. Sven Gravelius född i Ökne by 1686, blef student 1715. Adjunct i Siön 1718. Gift 
1. gång med Brita Bure från Hernösand, hvars son sist blef hög Båtsman: 2 gång med 
Christina Högberg, Caplans dotter i Sidensjö, dess 2 söner äro Wäfware. 3 gång gift, med 
Ingeborg Steclcsenia ifrån Burträsk, som war beryktad; men Gravelius, som blef Ca plan i Anundsjö 
1722, dog 1739 d. 7 Maii. 

IV. Mag. And. Nensén, född i Nedansjö 1693 blef student 1714, disputerade 1 gång de 
Dyarchia 1718 och nästa år pro gradii, de malo vietoriœ, samt samma år promoverades til 

5 
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Magister i Upsala. 1720 Prästvigd och Constituerad til Collega tert. Scholse Cl ar. Stock h. Bief 
1723 extraordin. Predikant wid Kongl. Lif gardet; men 1725 Rector wid S. Clara. År 1732 
philosophise theoret. Lector i Hernösand. 1736 Kyrkoherde i Sunne, 1743 Probst öfwer södra 
contractet i Jemteland och Inspect. Scholse Frösöensis. Död af en feber 1765. Giftade sig 1726 
med Fru E. M. Eckman från Westmanland, som dog 8 månader effter honom. Af 14 barn lefwa 
3 st. Sonen Magister And. Anderss. Nensen Predikant wid Jemteland,s Regemente. Dotren Maria 
Elisabet gift med V. Häradshöfdingen Joh. F. Wasell, och dess Syster är Eva Ulrica Nensen, 
sedan gift med Doctor N. Aman.1 

V. Doctor Petr. Nensen, den förenämdes brorson, född i Nedansjö 1711 den 24 Jun. stil. 
vet. fölgde med sin Farbror til Upsala och begynte penalismen, samt blef bland Studenterne 
inskrifwen 1722. Studerade sedermera i Stockholm, och kom 1730 tilbakas til Upsala, at studera 
på egen hand. Disputerade därsammastäds 1. gång 1738 de legibus supposititiis, och i gradual 
disput. 1740 af handlade detta ämne: an crescens vicini Principis potentia, justam belli caussam 
prœbeat? Samt blef Magister samma år. Wid fransöska kyrkan i Stockh. blef Han Comminist. 
1743, och år 1748 åtog sig, at såsom Legations Predikant resa ut til Constantinopel, tagande 
vägen ifrån Ystad til Stralsund, Hamburg och fiere Tyska orter; for sedan igenom Frankrike, 
och steg til sjöss i Marseille, beskodande under passagen Cagliari, Palermo, Schylla & Charibdis, 
samt åtskillige öar i Archipelago. War 1750 i 8 månaders tid i Smirna, men kom sedan tilbakas 
til Constantinopel, där han både förrättade Präst sysslor på Fransöska, Tyska och Swenska, som 
ock något inpå tredje året, nyttjades såsom Commissions Secreterare. Fullmagt på Kyrkoherde 
beställningen wid Fransöska församlingen ärhölt han wäl 1753, men måste stadna, til dess en 
ordinair Secreterare anlände, och begaf sig på hemresan 1755 om hösten, blifwande effter sin 
återkomst hugnad med Theol. Doctors wärdighet, genom diplôme ifrån Gripswall, år 1756. Huru 
Herr Doctorn hedrat sitt stånd, och gordt sine förrättningar til Högre och ringare personers nöje 
och upbyggelse, är wärdt at läsas af Riksens Höglofl. Ständers föreskrift år 1756.1 Aret påföl
jande trädde H. Dock och kyrkoherden i ägtenskap med Jungfru Margareta, afledne Brukspatron 
Siöhergs dotter, och har blifvit fägnad med arfwingar. 

1 Stormägtigste Allernådigste Konung! 
Hos Riksens Ständer är anmält, huruledes Kyrkoherden wid Fransöska Ewangeliska församlingen 

harstädes, Mag:r Petrus Nensen gordt sig af det allmänna förtjänt, i det at han för mer än 8 år sedan, 
och då han här i fiere år sutit i ordinaire Präst-ämbetet, åtagit sig en lång och äfventyrlig resa til Turkiet, 
såsom Legations Predikant, hwartil han på Eder Kongl. Maij:ts och Riksens Cancellie Collegii specielle 
tilstyrkande blef i nåder utnämd: at. han i det aflägna landet, på tre särskilda tungomål predikat, och på 
egen kåstnad gordt en resa till Smirna, h wärest han såsom den förste Ewangeliske Prodikant i den delen 
af Asien, både i lära och öfrige sitt upförande, upbygt Församlingen samt hedrat sitt stånd och sin lära, 
ibland de månge wilsefarande religions bekännare som där i landet finnes: Hwartil kommer at Han, så 
wäl innan Commissions Secreteraren ditkom, som ock sedan denne uti Rikets wärf däd an reste, warit brukad 
til correspondancen hos Ed. Kongl. M:ts Envoije, och jämwäl därwid å daga lagt den nit och insigt, 
hwarmed han förwärfwat sig Ministrens förtroende och de fördelagtige witnesbörder, hwilka i Cancellie 
Collegii protocoller, så wäl som i Ministerielie correspondencen, om honom finnes anteknade. Til belöning 
för sådane hans i sju års tid uppå fjerran aflägne, och i många afseenden mindre behagelige orter, för
rättade trogna tjänster, har härtil intet tilfälle warit; ty, at han blifwit til dess innehafwande lägenhet 
befordrad, därtil war han utom dess dels så oundgängelig, at ingen medsökande fants, dels ock berättigad 
effter sin tour här hemma såsom Comminister wid församlingen, men berörde lägenhet kan näpligen kallas 
befordran, enär man anser den derwid warande ringa utkomst, hwilken är knappare än den han haft 
såsom Legations Predikant, och icke swarande emot den hans medbröder, de öfrige Kyrkoherdar och 
Consistoriales här i staden åtnjuta, aldenstund utom den penningelön staden betalar honom, inga pastoralier 
honom tilfalla utaf en Församling, som består af någre fattige främlingar, och någon del af stadens ungdom. 
Hwarwid äfwen förtjänar att behjärtas, det Fransöska Kyrkoherdens wilkor i senare tider blifwit mycket 
förwärrade, emot det de för detta, eller enligit första inrättningen, warit. 

1 [Dessa 6 ord tillskrifna af annan hand.] 
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Riksens Ständer hafwa därföre funnit ej mindre billigt, at Kyrkoherden Nenséns förtjänster warda 
ihogkomne, än det är ömmande, at han likwäl skulle sakna en nödtorftig utkomst, och anse således de 
andragne omständigheter för nog bewekande och fullgiltige, at så medelst förbättra hans wilkor, at han 
måtte försättas i någorlunda jämnwigt med sine wederlikar, på sätt som för Kyrkoherden wid Finska 
härwarande församling wid denna Riksdag skedt. I anseende hwartil Riksens Ständer funnit för godt, at 
bemälte Kyrkoherde personelt tilläga et årligit understöd af 600 d:r S:rmt utaf Stats medlèn, intil dess 
han til någon bättre lägenhet kan warda förhulpen. 

Riksens Ständer framhärda med djupaste wördnad 
Stormägtigste allernådigste Konung 

Eder Kongl Maij:ts 
Allerunderdånigste och tropligtigste 

tjänare och undersåtare 
På Riddersk. och Adelens wägnar På Prästest. wägnar På Borgare Stånd, wägnar På Bondest. wägnar 

Axel Fersen Hinrie Benzelius G. Kierrman 01. Håkansson 
h. t. Landtmarskalk Taleman. Taleman. Taleman. 

VI. Nils Geting född i Källsta, war Präst i Stockholm och kanhända wid håfwet, ty här 
ligger et resepass for honom, med konung Johans stora Sigill utfärdadt, år 1592 d. 13 Jan. 
däruti han kallas Herr Nils, och befalles at Öl, mat och skjutshästar skulle stå i beredskap, i 
dess framresa til Norland och i dess återfärd. Han lärer doch ej långt däreffter blifwit död, ogift. 

VII. And. Geting född i Böle, war student omkring år 1684. Blef Cantor wid Kungsbolms 
kyrka i Stockholm samt änteligen Collega Scholz, död ogift. Denne mannen har hämtat åtskilliga 
gamla Curieusa bref här ifrån, såsom huru munlcarne Jcommo til lägenheter här i Norland, 
hurudan ed de då sworo etc. Ett ark om Sundsivalls stads fundation, de bönder som där 
tilförene suto, och med hwad wilkor de lemnade Stadsboer rum, m. m. ss. 

VIII. Ahr. Grafström, en son af Länsman Er. Grafström i Gräfte, hvilken utom annan 
activité lade sig vinning om senaste kyrkobyggnaden elfter sin förmåga. Sonen som namdes är 
född 1718, blef Student 1737, Präst och Adjunct i Sjön 1744. Socken Präst i Timrå 1747. 
Comminister i Arnäs 1760. I sitt ägtenskap med Bruks Insp. Wahlmans doter Catharina, 
lemnar 2:ne Söner effter sig. 

IX. Petr. Sandberg, Comministers Son här i församlingen, född 1722, blef Student 1742. 
Disputerade en gång, de obligatione hominis naturali ad ctiltiim DEi, hwilket skedde år 1749. 
Och har sedermera, i conditioner och civila förrättningar, uppehollit sig på de södra orterne. 

Utom fiere som i forna tider kunna hafwa gifwit sig här ifrån til Studier, och af hwilka 
ingen mer än den förr omrörde Eric Logins återkommit, kunde man ock i anseende til extraction, 
inräkna Comminister Lars Edvall i Brunflo, samt Edströmerne, Eric, Inspector och Propriétaire 
af Horneströms pappersbruk, och Peter, Stads Notarius i Upsala, hwilkas Fäder äro ifrån Ede. 
Men efter den förre föddes i Sundsvall, och de senare i Borgsjö, så warda de härmedelst allenast 
med tilfälle upnämde. 

§ 21. Desslikes äro andra fiere härifrån härstammade, hwilka i andra stånd och hand-
teringar gordt sig namnkände, såsom 

Olof Siöberg, brukspatron och Grosshandlare i Stockholm, war född i Nedansjö 1692, och 
sedan han tjänt ut sina år och blifwit handlande i förberörde stad, hade han af sitt ägtenskap 
med Margreta Norman, en Son, som blef Notarius i Commerce Collegio, men sedan inföll i opass-
lighet, och en doter, som förmäldes med Prost. Doctor P. Zetterling. I senare giftet med 
Jungfru Maria Grœta Svenner, effterlefwa endast Sonen Anders, Handelsman och Bruks Patron, 
samt dotren Fru Doctorinnan Nensén, som förut nämd är. Han hade äljest haft 20 stycken barn 
med bägge sine giften, och gort sig namnkunnig i synnerhet med updrifwande af Buldans fabri
quer, til ärhollande af god inrikes segelduk, som ock at förmå inwTånarena til Tysk hampas ut
säde, som skulle lända Riket til ansenlig besparing, andra dess husholds anstalter at förbigå, 
effter hwilka han blef död 1755. 
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Eric Edström född i Ede 1691, bief Råd- och Handelsman uti Hernösand. Brodern Anders 
född 1701, äfven handlande därstädes. De hafwa endast lemnat döttrar elfter sig'. 

Grafström, And. Råd och Handelsman i Sundsvall, född i Gräfte 1702. Hade med senare 
giftet någre barn som effterlefwa, död 1764. Carl född ibid. 1724 är Fabriqueur i Stockholm. 

Flinker från Fanbyn, Olof, Eric och Carl: Den förste dödde såsom Copvairdie Capitain, i 
Livorno 1747. Den andre war en tid Handelsman i Sundswall, och dog såsom Bokhollare wid 
tjärhof i Stockholm 1765, lemnande en enda doter. Den tredje född 1709 stadnade effter gorde 
utresor, såsom kopparslagare wid Jämska grufwan 1748, och har flera barn. En Eric Shake af 
denne slägten, kom i början af detta secalo til Holland, där han förmenas lemnat barn effter sig. 

Widström, Sven, född i Wigge ^7^' war en tid Färgare wid Kettsta linne fabrique, 
uprättade sedan sitt eget wärk i Stregnäs, där han ock är Rådman. Har 3 Söner. Ingemar 
född 1716 är mästare och Smed i Hernösand, har också en Son. 

Vänder, tre bröder af det namnet i åtskillige handtwerk, döde utom ägtenskap. Den 
ena af desse war ibland de första i Stockholm som förfärdigat urnyklar, skål wigter o. m. ss. 
Nätt metall arbete. Desse woro födde i Fanbyn. 
Jonas Geting född i Kärfsta 1705, gör tjänst wid Dykeriet, och dess 2:ne Söner äro på sjöfart. 

Under det tilnamnet Lodin har en slägt warit i Söderhamn, hwadan ock en gren utkommit 
til Finland, hvilken i sin origine är ifrån Lo-by. 

§ 22. Man har bespardt til sist, at uptekna dem, som härifrån utgått bewäpnade til landets 
förswar, på det man tillika skulle få rum at anmärka 

I. Soknens gamla tastningswerk, bestående i par skantsar: Den ena wid Skantsberget 
östan Nedansjö by, där ännu något synes af ringmuren, fast mycket är bårtfördt till kall arti walf. 
Den andra skall hafwa wrarit på det förr omrörde Baggnäset, där någre wärjor, betsel och en 
stor nyckel långt effteråt blifwit fundne; men äljest wet man ej egenteligen, hwar skantsen 
warit. Man kan för öfrigit bese D. Rhyzelius de munimentis Sviogoth., där desse bland flere 
upnämnas. 

II. Anmärkes at Soknen i forntiden underhöll wissa Soldater, sorn en tid räknades ibland 
Helsingar, men sedan til det så kallade Ångermanlands Regemente. Genom Kongl. Krigs Collegii 
resolution 1661 d. 2 Nov. bief denne indelning uphäfwen, och sjö milice i landet uprättad. 

III. Anmärkes, at Stöde Socken underholler 7 Båtsmän, med därtil hörige fördublingar 
och reserver, enligit den afhandling, som ingeks och faststäldes år 1688. Så skäligit det är at 
prsestera sådant manskap til fäderneslandets tjänst; så mycket grubblar man där öfwer, at 
roteringen, dels gått ojämt til, så at som lige orter bestå af 1 ja 2 hela mantal öfwer de andra, 
och at då warande Socken fullmägtiges rotelag njutit en så synbar lisa: dels är bygd på någre 
obeständiga grundsatser, såsom at man har tagit hwar och en då warande bondes förmögenhet 
til grund af widare eller trångare rotar, hwilket är en obeständig måttstock; såsom ock at man 
hämtat rote lagare här och där omkring Soknen, hwilket är obeqwämt i flere hänseenden, och 
ger anledning til mångahanda twister inom byelagen, när Båtsmans tägter skola upiåtas, o. s. v. 
Jag nämner sådant tilfålligt wis, i den försäkran, at en nådig ock wis öfwerhet wTet utwäg, i 
sinom tid at förbättra werket. 

Följa altså namnen på de ryktbaraste krigsmän, som ifrån denne Socken utgått, och det 
så långt tilbakas, som wi kunnat ärholla någon underrättelse. 

Medan Hälsingar, Medelpadier och Ångermanlänningar woro en Corps, hafwa de haft 
deras samfälde beröm; men när en särskild f ani ka eller Compagnie uprättades år 1577 och den 
förre Höfwidsmannen Lasse Olofsson blef wid sine egentelige Hälsingar, då tilsattes en annan Höf-
widsman öfwer Medelpad och Ångermanlänningar benämd 

Måns Gudmunsson. Ehuru jag syntes hafwa anledning at räkna denna mannen bland de 
infödde, aldenstund Compagniets handingar och rullor stadnat här, tillika med många bref ifrån 
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konungarna Johan och Sigismundsom directe warit stälda til honom och Landets Fogde: 
ehuru i den förenämde Guämundsgårdeii, i samma tid war en Bonde Nils Gudmunsson benämd, 
som kunde utgifwas för hans bror; så skall jag doch intet påstå det ined full wishet, i brist på 
säkrare underrättelser; men det har jag funnit, att Måns Gudmunssons Leutnant Jon Pärsson war 
ifrån Nora: dito quartermästaren Pär Göransson; men Fendriken Hans Ersson war ifrån Säbrå. 
Hwad äljest är at berätta om denne Capitain, skall rätnu befinnas af den lilla historia, man 
kommer at författa om Norlänningarnes då warande krigs fatiguer. Förut namngifwes 

1 Äfwenwäl ifrån Hertig Carl, hwilken i somlige bref kallar sig Föreståndare. Måns Gudmunsson 
underskref Vpsala mötes beslut. 

Ingemar Jönsson Medelpadiensis, som han kallar sig uti sitt tryckta bomärke. Denne 
mannen war född i Kärfsta 1538 d. 18 Mali. Gift med Anna Abrahams dotter — 1564. Blef 
uttagen i knekte tjänst 1566 war Mönsterskrifware ifrån år 1575, fick förlof ur tjänsten 1602. 
Wardt sedermera Länsman här i Soknen, och dödde 1624 d. 21 Dec. I en antekning läste jag 
följande: Ingemar Jönsson skänkte St-öde kyrka af August ini arbeten, 12 böcker, dem han köpte 
för 3 R:dr på clen tid Mäst. Greises böcker blefivo sköflade i Wiborg; men som Pastor Hans 
Caroli son, Samuel i Tuna, tog detta werk härifrån, och det ej mera igenfeks; så togs Doct. 
Brentii Comment, in Joh. såsom wederlag, utaf Studenten Samuels arf, fast den boken war 7» 
mindre af wärde. Som denne Ingemar Jönsson warit flitig at upföra et och annat, och ännu 
fants en behollning af någre skrifter effter honom, ändoch en myckenhet blifwit skingrade; 
fördenskull har jag därutaf blifwit understödd med någre berättelser om då warande oroligheter, 
hwilka endast nämnas, så wida det kan röra det Norländska folket. 

Ar 1576 koinmo Norlands knekterne ifrån Wiborg, men i Nov. nästa år måste de åter 
ut igen. 

Ar 1579 utlemnade Eric Hansson, Factor i Helsingeland, til Norländska Compagniet 100 
tt krut, 8 pund bly, 40 st. snape rör, 11 st. hillebårdar, men någre år däreffter fingo de af 
honom ännu någre til. 

1581 d. 6 Sept. bestormades Narven. Magnus Melkorstad Past, et Praepos. i Narven, och 
född uti Indal, om mig är rätt sagt, han gick i något förskott för krigs folkets underhöll, och 
fick inwisning på någre waror här i Norland, til af betalnings; men hans Bror Eric Andersson, 
och i synnerhet dess Swåger Eric Larsson, köpman i Hudviksvall, woro honom otrogne Commissio-
nairer. Sju knektar woro då ute af Stöde Socken, hwilka fingo, jämte flera, sine skänke penningar 
för Wesenbergskix och Wike toget, nemligen 7 marker på hwar gemen. 

1583 och 4 arbetade Måns Gudmunssons knektar, som woro 425 st., på Narveska befäst
ningen. Generalissimus war Gref Pontus de la G ar die, och d. 18 Oct. kom Herr Christiern 
Gabrielsson dit, i Herr Carl llinrikssons ställe. 

1585 skulle bröllops gärd utgöras: då woro 4 Präster om hwar gärd, och 16 bönder om 
hwar gärd, och 1772 marker sofwel waror i hwardera gärden. (450 gärder bewiljades af 
Norland år 1593.) 

År 1588 rykte Måns Gudmunsson upp från Hernösand till Wiborg, men nästa år åter 
tilbakas. (Den tiden woro 812 Skatte bönder i Medelpad och 19883A mål skatt. En Mårten Larson 
war då Heisingars Capitain.) Som bäst de kommit hem, fingo de ny befallning til upbrott, och 
skrifwer Konung Johan ibland annat i brefwet af d. 8 Apr. 1589 således: »Wi akte om Gud will, 
i tilkommande sommar, i egen kongel. person begifwa oss öfwer til Lifland, icke allenast för then 
orsak, wi ther wele komma til tals med wår älskelige käre Son, Högborne Förste, Konungen i 
Polen etc. utan ock på thet wi, med Guds tilhielp, kunna twinga wår och menige rikes fiende Kyssen 
til en lidelig fred.» Men Norlänningarne hade knapt hunnit marchera Norr omkring botten, förr 
än de åter fingo hemlof, hwilket räkte til nästa år 1590, då upbrott anbefaldes til Österbotten. 
Normännens öfwerste hete Pär Bagge til Söderby. Officerarnes löner woro den tiden sådane: 



72 NORDENSTRÖM. BESKRIFNING ÖFVER STÖDE. 

1 Capitain i lön 30 d:r, och i kläder 12 alnar ängelskt kläde. 
1 Leutnant — 10 d:r — — — 8 al:r dito 

Fendricken, Predikanten, Munsterskrifwaren och barberaren hade lika mycket som Leutnanten. 
Under befälet hade 5 d:r i penningar, och 7 alnar kläde til lön. Hvar gemen 6 m:r p:gr och 10 
al:r Görlskt kläde. Sedan Norlänningarne warit på toget til Nyeu, Finland och Lifland 1591, 
och Måns Gudmunssons fänika i synnerhet blef upfordrad til Helsingfors, hwilken befallning 
underskrefs således: i Stockholm d. 10 Jun. 1591. Effter Kungens befalning. 

Garolus; 
så teck Höfwidsmannen sin Ofwerstes förlof och resepass, med General Fält öfwerstens och 
friherren til Winäs Maurits Grips tilstånd, at få fara hem i Borglägre, åtjnutande det beröm, at 
han warit flitig at arbeta på Wiborgs fästning, och at han på toget i Ryssland slitit mycket ondt. 

Effter et år war det åter rörelse. Den 12 Oct. 1592, när Herr Carl Göstafsson mönstrade 
wid Narwiska åminnet, då woro följande af detta Compagniet tilstädes; nemligen 1 Capitain. 1 
Höfwidsmans Leutnant. 2 Fenrikar. 1 Predikant. 1 Munsterskrifware. 1 Profoss. 1 fenriks 
Leutnant, 1 Förier. 1 Waktmästare. 1 Quartermästare. 4 Pipare, 6 Trumslagare, 17 öfwer 
Rotmästare, 38 under Rotmästare, 315 gamle knektar och 41 ny antagne. Jämte dessa så uttogos 
jämwäl 20:de män på detta året, och härmed inlades de i Narvens befästning in til år 1593. Denna 
tid utdelades til beklädning åt Officerare, antingen Engelskt, Brabanskt, Lemper, Görliskt, Gjöttwiskt, 
Misniskt, Torgoskt eller Saltwedelskt och Bemeskt kläde, eller ock Engelsk Pik. Men de gemena 
fingo då hwardera 10 al:r walmar eller fårskin til kläder, med 1 par strumpor och 1 par skor. 
Gick altså an hwad kläderne widkom. Wärre war för födan; ty 221 Norlands Knektar dödde i 
befästningen af hunger och sjukdomar. När Hertig Carl får sådant weta, affärdar han bref från 
Upsala d. 19 Mart. 1493 under sitt Försteliga insegel, däruti han hos de ärlige och Manhaftige 
kmekter, som han dem kallar, ursäktar »at den öfwersända bespisningen, dels infrusit, dels blifwit 
förskingrad i skären, hotande dem med hårdt straff, som sådant wållat; men förmanar de andra 
til tålamod, tils de blefwo aftöste med annat krigsfolk, och at torswara fästningen som trogne män.» 

De som behöllos wid lif, kommo åter til Norland 1593, och synes som de farit sjöledes til 
Stockholm, där man den tiden tog för en weckas ordinair kåst åt 1 person 2 d:r och för husrum 
med säng */* Men wid hemkomsten bestods det Borglägre, d. ä. inquartering hos Stiftets 
Prästerskap, då Capitainen merändels inlades hos Herr Jon i Nätra,1 men Ingemar Jmssm, 
Munsterskrifware hos Herr Hans i Säbrå. Andre Officerare hos de öfrige Pastorer i Ångermanland. 
Om inquartering icke presterades in natura, så skulle Pastor ärlägga 1 d:r pgr för hwar månad. 
Detta warade åtminstone ifrån 1584 til 99, och icke dess mindre skedde utskrifning af Prästers 
drängar. 

1 öfwer 20 års tid hade han inquartering hos Past Jonas Olat i Nätra. 
Sedan Måns Gudmunsson och Ingemar Jönsson, bewistat kröningen i Stockholm, ryktes i 

Dec. 1594 åter upp til Finland; men nästa år woro de på Söderköpings Herredag, hwarpå de 
lära begifwit sig til Hernösand, där de på 96 och 97 låto på egen kåstnad bygga sig en stufwa, 
och medan de bodde där, fingo de befallning genom Hans Hanssons til Monikala bref, at holla 
sig färdige til uttåg, och dessutom kommer Hertig Carls skrifwelse af d. 20 JuL 1598, at Måns 
Gudmunsson intet skulle låta Finnarne locka folk ifrån sig, hwilka borde ligga på Åland i 
landtwärn.1 1599 i Jan. låter Hertigen weta, at fänikan skulle förstärkas genom ny utskrifning 
i Ångermanland. Hwareffter Capitainen begärer Sindel til 2 fänikor i de gamles och utblåstes 
ställe, som warit 10 år brukade, samt anholier om afsked effter sin långlige och tröttsamma 
tjänst, det han ock feck i slutet af detta seenlo. 

1 Detta år woro de också på Linköpings torget. 
Sluteligen holies wapensyn i Medelpad 1602 i Januario, då somlige hade Hillbård, sbmlige 

Arborst, stålboge, rör eller spetsar, slagsivärd, Westaper eller Gaflin. 
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Wi komma nu til et nyt tidehwarf, hwaruti en annan man ifrån denna Socken wisat sin 
manhaftighet. Det war 

Eric Svensson med tilnamnet Trana, född i Nedansjö. Den samma blef 1642 utnämd at 
gä knekt för Faders hemmanet, det han med krigstjänst skulle ega, i fall dess Syskon ej förmådde 
utlösa honom med penningar. I denne tiden uttogos jämwäl tredje män. Trana tjänte sig upp 
från gemen Soldat, så at han redan år 1648 war Leutnant, och feck samma år af Drottning 
Christina skattfrihet på sitt hem, i sitt och sin hustrus lifstid. Sedermera blef Trana lands 
Capitain, och hade sin indelning här uppe i Soknarne. Han war en barsk krigsman; ty han 
har effter hem komsten berättat om sine framfarter i Polen och sagt, huru det grämade honom, 
at han icke skönt wärnlösa mödrar, ej eller låtit däggande barn lefva, som på barnsligt wis 
logo, när han med blänkande wärja grasserade innom husen. Af en dansk Amiral tog han 
wärjan genom äntring, samt fångade Amiralen sjelf. På Sundswalls Rådhus blef dennes wärja 
insatt til åminnelse, men är förmodeligen länge sedan genom brand förgången. Men Tranas 
egen wärja, som här i kyrkan insattes när han begrofs, förwaras ännu. Trana dog 1671 och 
ligger här begrafwen. Dess hustru Ingri Tols dotter hade möda, at upfå den lön som innestod i 
landet effter hans död. Sonen Tore Eriksson ärfde hemmanet effter honom. Men ehuru de 
gamle kämpar gorde sig undertiden rike på sine krigstog, så har det doch intet räkt til månge 
arfwingar. Långt lärer det äfwen warda, tils någon bondeson härifrån kommer at respecteras 
såsom höfwidsman. 

§ 23. Det skulle falla alt för widlöftigt, och kan hända mindre nödigt, til at uprepa alla 
dem som härifrån äre utgångne; ty derated fortfares effter handen. Gamle Schytiske flyttnings 
begäret: misshag at tjäna hemma för gemen, och tanken at winna mera ära och rikedomar på 
andra orter, äro de första orsaker til folks bårtresor. Somlige äro gångne härifrån i gemen krigs 
tjänst, somlige til sjöfart, somlige åter til handtwärk, Handel, til Civil staten,* til Bruks betjäning2 

och Skrifware. I början af förra århundrade berättades såsom et under, när någon bref synt man 
farit upp genom landet; nu finnes 2 och 3 i livar gård, som skrifwa kunna. Så har man ock 
fått någon mer smak än fordom för fiere kånster, hwilka idkas under namn af bönhasande; 
men benägenheten för studier synes hafva alldeles aftagit. Man har försökt at upmuntra. qwicka 
ämnen til scholcegång, men fått sådant swar af deras Föräldrar: »wi hafwa icke så tilräckelig 
förmögenhet, at wi förmå holla dem, och dess utom kunna wi icke utan ömkan se på dem, som 
slitit ondt genom sine Scholaeresor, hvilke när de änteligen med stor möda och fattigdom brutit 
sig igenom, måste ofta och längstom gå och wänta på sin befordring, enär det hända kan at de 
som mindre winnlagt sig, blifwa dem föredragne.» De utwälja fördenskull de näringsfång och 
ämbeten för sine barn, hvaruti de tro dem i rättan tid finna sin utkomst, och afunda icke de 
mindre Löntagare, att stå dem til tjänst och bewakning, af hwilka de skola få sin års lön. 

1 2 Såsom i desse tider at upnämna Eric Hellström, som blef Länsman i Borgsjö, Ingemar 
Kierfstedt, som ifrån Handels öfning blef Länsman här; och Jonas Blomert, Bruks skrifware i Hel-
singeland. 

§ 24. Sockne folkets hufvudnäring är åkerbruk och boskaps skötsel,1 hwarutinnan bägge 
könen räcka hwar androm hjälpsamma händer, om sommaren nemligen till inbärgning, om 
winteren til utfordring. En stadig och tiltagsen bonde-tös fruktar sig intet at med sin Lie gå 
slag om slag jämte en karl hela sommardagen igenom, och kan äfwen om winteren, i nödsfall 
spänna hästen före och genom snödrifwor hemskjutsa det ladugården fordrar. För karlar går det 
ock wigare och fortare til än i forn tiden, då man wäl lyfftade stora stycken, men wiste ock 
hwila sig dessemellan. En gosse på bygden kunde då di sin mor til 6:te och 7:de året, samt gå 
i kålt och sysselfri til 15:de eller 20:de året, när freds lugn war, men nu få de wäl gripa uti 
tidigare, samt holla fram äfwen i sine sysslor med gratinarne, dem de ofta tilförene ansedt för 
godt glam och tidsfördrif. Aldenstund folk-hopen blifwit förökad, och det nu icke så snart som 
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fordom, kan tagas måltider utu fiskewatten och skogs giller, så fordras det jämnare arbete om 
man skall lefwa. Genom pådrift och öfning då och då uti publique arbeten, lärer folket också 
röra sig.2 Men arbetet på widt omkring spridde ägor, om sommartid, och tröskning3 med körslor 
om winteren, bårttaga det mästa. Af bruk och vane, at fiere qwinfolk fölgts åt at rykta fähusen 
och deltagit i allahanda grofwa gårds sysslor, har spånad och wäfning blifwit mindre idkad, och 
gått sen rådigt til för en stor del, så at husbehofs spånaden ibland måst ersättas af bondens lada, 
genom spånlöners betalning, til inhyses qwinnor. När härtil lägges l:o at det i anseende til 
ortens läge, sysslornes tyngd och wägarnes längd, behöfs större provision för person, än i war-
mare climat: när 2:o agtas, at man här warit angelägnare om tilräckeliga boting, om fiere om
gångar af gångkläder och sängebonader, än där som penningar lägges: När man 3:o jämförel* den 
saknad, som är på wissa sofwelwaror om sommartid, hwilket fordrar större förlag på spanmål, 
och holler sådant emot folkets sinnelag, at i mögeligaste måtta undfly njugghet och onaturlig be
spisning: När man änteligen anser alt som fordras til allahanda utlagor, för allmänne och en-
skilte behof; så blifwer den slutsatsen nog tydelig, at hemmanens wanlige producter näpligen 
räcka til alla tarfwor, och at en med ortens lynde instämmande bi-näring,4 wore oundgängelig. 
Det som aflåtas kan, är spanmål, smör, ost, fläsk, boskap, skinnwaror o. m. ss., hwilket afslutes 
antingen hemma eller på Soknens bytesplats, som i senare tider utgör en liten marknad den 3 
Aug. Men at fika och fara, som någre andra Norländska bönder, brukas sällan och af få, emedan 
man hollit före, at bonden gör bästa handelen hemma eller i nästa köpstad, och förspiller där
igenom minsta tid ock omkåstnad.5 Något bräder, bjelkar och skeps wirke säljes ock, men i 
anseende til forsslen, förtjänas icke särdeles därpå. Det är Kornladan som egenteligen skal til-
litas, hwilken i knappa år läser sig igen til hushollets eget behof, och bjuder bonden sörja for 
Krono utlagor och fiere utgifter, så godt han förmår. Sätta fiere tylika år til å rad, så går kon 
ur sitt bås och hemmanet ställes til spels.6 När den tiden återkommer at spanmål blifwer öfwer-
fiödigare, så ser det så ut, som den waran wore snart forfallen til wanpris, hwilket märkes til 
någon del af den åt wår ort mycket brukeliga byteshandelen. Jag will anföra någre exempel 
däraf, och lemna til andras omdöme om proportion waror emellan är träffad, när man byter så
lunda. För 1 t:a strömming hufwudlös 2 t:r korn; för 1 t:a med hufvuden på fordras IV2 t:a 
korn. för 1 TTd hälsinge lin 1/2 tunna korn eller V2 pund humla. 1 ftd lax, V4 t:a korn. 1 tolfft 
små lidor 72 t:a. 1 pund jern 74 tunna eller litet mindre. För 6 arbetsdagar i andetiden 1/å t:a 
både til qwinna och man. Spån lön för 1 <£:d blån 72 t:a. Spinn och stickare lön för 1 par 
ullstrumpar 78 t:a; dito för 1 tröja 1/å t:a. För et lagomt dricks fat eller tunna, 74 t:a säd. För 
sten käril af gement krukmakare 1er, 2 a 3 gånger fylda med korn. För et passabelt skiort 
lärefft 74 t:a. För en blå randig passabel näsduk hälften mindre. Man går det öfriga med 
stillatigande förbi, äfvensom Socken handtwärkares afiöning, så vida den samma ankommit på 
spanmål.7 

1 Till äfwentyrs borde det forna Qven land skrifwas Kuen-land, (terra vaccarum) och effter man 
ännu kallar alt Norlänskt smör Helsing-smör. förstås om wårt Norland. Jfr. v. Dalins Sw. R. Hist. 1. 3: 16. 

2 Effter kyrkobygnaden hafwa Soknemännen på få år mera bebygt och förbättrat sine gårdar, än 
förr på fiere. Af det tilfälle man kom at wara med, när Kungsådran i Tuna matfors skulle öpnas, så 
lärde somlige sig at spränga stenar, hwilket här förut war nästan sällsynt, och så i annat. Om förden
skull någon fond wore at tilgå, til at löna en O economie Directeur för hwar Socken, den där uti h war je 
by utsåge de tjänligaste upodlings platser, men hade frihet til at upbåda gångled, som af en ända Öpnade 
och i stånd satte hwar och en byss upodlingar, och det i proportion effter skatte talet; så är troligit, at, 
arbetet skedde med hast, och kunde med winning betalas. 

3 Som tröskning med slagor går tungt och drager mycken tid, så börjades här under den ömniga 
små banco Sedels tiden, at bygga långlogar och köpa sig tackjerns hjul: 12 eller 14 st. anlades då i 
hast, men sedan afstadnade det, och det upkom ett sätt at tröska med wältar. Men när råg är före, måste 
man gå effter och med sia,ga lossa kornen utu axen, om man will hafwa wäl tröskadt. Om sådant äro 
bönder mera angelägne än Herrgårds folk. 
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4 Här fins hwarken grufwor eller fabriquer: och medan manfolken förtjäna något med skjutsningar 

och forsslor, sköta qwinfolken inhemska grof sysslor, samt äro af den tankan, at afsättningen skulle blifwa 
mager, om alla skulle lägga sig på spinna och wäfwa. Spinnråckar med hjul som nu brukas öfwer alt, 
woro åtminstone här och i Jämteland intet kände, förr än wid slutet af förra seculo. Man betjänte sig 
förut af handsländor och satt på höga säten, för at få långa trådar af hwarje snodning. Det spans ull 
och hampa, ända til det den tiden så kallade fina hamplärfftet. Lin tyckes föga warit i bruk; så lärer ej 
eller mycket alntal blifwit i Norland förfärdigat den tiden. 

5 Om wåra landsmän behagade aflåta sina waror fermt och utan at afwakta en snål winning; så 
insamlades penningarne långt fortare, än genom det at den ene stegrar emot den andre, och at man så 
gerna inmänger sig i andras handel. 

6 Ett skattehemman warder liksom å nyo inlöst af publico hwart 8:de år; ty tionden i 10 år, är 
et helt års afdrag, smör och småtionde inberäknad, samt det mera som hörer til kyrkostatens aflöning. 
Hemmans Räntan, utlagor för folket, med andra Servitutes et onera rustica, swara wäl emot det 9:de och 
en del af det 8:de året. Nordens hem tåla knapt mera, i synnerhet i swåra årstider. Gofwe åkrarne 
dubbelt eller 16:de kornet, och mjölkade kon twå gånger, samt tillika gofwe 2 kalfwar dia, såsom den 
Damoetas egde, ( Virgil. ecclog. III. 30.) så wore råd til dubbel utgift. 

7 När en Socken skomakare arbetat på bondens kåst, har han af ålder fått i arbetslön för 1 par 
gemena skor 1 kanna korn. Skräddaren har bekommit för strumpor 3 öre, byxor 9 öre, tröjor 12 öre 
stycket, eller korn 6 a 7 öre kannan räknad. Smed, Snickare och Murmästare äro i senare tider antagne, 
och lönas med 2 d:r om dag, -eller effter som det accorderes. 

§ 25. Af föregående kan slutas, at wåre Sokne boer intet hafwa tilfälle at samla stora 
rikedomar, ej eller synas de så begärliga däruppå. Man har welat berätta, at det fordomdags 
blifwit skatter fundne på någre ställen i Soknen;1 men samwetsfrid och förnögsamhet, jämte 
hälsan, har med rätta blifwit högre agtad. För 50 år tilbakas räknades den bonden rik, som 
war egare af 3 eller 400 d:r silf eller Kopparpengar; och om någon sådan under desse nu för-
wekne penninge åren, haft ett eller halftannat tusende, så har man tänkt det wore alt nog. De som 
mintes myntetekens tiden, hafwa skyndat at tilbyta sig små silfkäril, samt tenn och koppar, i 
stället för Sedlarne, men om Soknen eller Landet i gemen nu är rikare på de ädlare metaller än 
tilförene, är owist at säga. Kan hända mynt är förvandlat i käril, och at vigten wore den 
samma, hwilken fördelad mellan fiere barn än fordom, gör at det belupit mindre på h war och 
ens lott. Man hade orsak at förundra sig, hwarest alt guld och silfwer tager wägen, som årligen 
upgrafwes, af de flästa efftertragtas, men nyttjas och förnötes föga til kläder och än mindre til 
mat, dessutan bewaras så granneligen och slites just icke så hastigt, och hwarföre ju på någon 
ort i werlden skulle stadna sådan myckenhet, som i Salomons tid i Judalandet; doch hörer man 
ingenstäds klagas på öfwerflöd däraf, utan hwälfwer sådant från det ena landskapet til den andra, 
oansedt det tages allahanda försigtighets mått och göres alla mögeliga uträkningar. Jag anförer 
detta såsom i förbigående af de owissa rikedomar, och kan intet ogilla de landthushollares tankar, 
som holla Spanmåls förråder uti samfälda och enskilda magaziner, för de bästa besparingar;2 

som jag ock måste medgifwa, at en del af wåre Socken Finnar, göra sig minsta bryderi, som 
nyttja samma släde til kyrka och qwarn, och hafwa sällan mer -än ett ombyte af yrke och hälge-
dags kläder, samt husgeråd allenast til dageligt bruk och behof. 

1 Såsom öst wid brattivali, bief för par mans åldrar tilbakas funnen en kettel med penningar uti, 
under det at en bonde, med sitt jern spett hölt på at slå hol för hagastörar. Öffver en ätthög där i Lo, 
såg man ofta en luft eld {draco volans) swäfwa och nederslå, hwilken skall utwisa hwar metaller ligga 
förgömde; men under gräfningen, som om nattetid och på widskepeligit sätt anstäldes, öfwerföll gräfwarena 
en terror panicus, tyckande gårdarne stå i brand, til hwilka de måste hasta sig. Lika så skall det hafwa 
tilgått, när det gräfdes i en hög wästan för Ökne: Men på en sten-ör wid sjöstranden ofwan för 
Lo, hwilken kallas hjelt-sten, (och skall hafwa fått namn af det tilfälle, at hjeltar fordom tid stått och 
kastat mot hwar andra, dädan och til Gårdwiks holme, och hwarföre å båda sidor af desse stränder, finnes 
stenkumlar, såsom til krigsmäns begrafnings platsar.) Här fants för någon tid tilbakas en guldring så wid, 
at han kunde trädas på yxskaftet, men såldes af upfinnaren för mässing; doch igenkändes til sin halt, när han 
utböds i Hudviksivall. 

6 
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2 Socken mag usiner s nytta, lärer genom ärfarenhet vinna pris på fiere ställen. Af det lilla som i 
denne Soknens kornhus kunnat insättas i förledne torra år, är doch 15 tunnors ränta redan wunnen. Kan 
hända det påsyftade ändamålet ärholles ännu fortare, om insättningen sker fritt och såsom på enskild win st. 
Til exempel: Hwar och en förmående lade in i goda år effter behag, med förord, at detta quantum skall 
säljas för hans räkning i påkommande oår, och i medeltid nyttjas af Föreståndarena effter fördrag och 
omständigheter. Sätt at 5 tunnor korn inlägges då det kåstar 20 d:r tunnan, det gör 100 d:r. I)e stå 
där i 20 år och kräfja altså et skäligt 5 procent, det gör det andra 100:de. Men säljes när misswäxt 
faller in för 42 d:r tunnan. Mån det då icke betalar sig på en gång? och ändå blir intet priset så odräg
ligt som 1766, då man här i landet gaf 12 a 16 plåtar för 1 t:a korn, 36 d:r för et pund smör, 12 du-
för et pund kött o. s. v. Wälbetänkte landsmän säga altså rätt, y>at ingen spar dugeligare atf åt sine 
barn än sparmål. Pengar kunna icke ätas, men sp anmäl står ej altid at få.» 

§ 26. På slätbygden är man likwäl något mera angelägen om kläder och bohag, til hwar-
dags och heders, i dupletter och tripletter, eller såsom råd och hog tilsäger. Hwad klädedrägten 
angår, så har man för^ detta hollit sig alfwarsamt, men medelst föredömen af dem, som bo stä-
derne närmare, har i wissa tider en klädes klädning kommit på hwar förmögnare bonde, bonde
son och dräng, hwilken likwäl säkert går i arf, och nyttjas af fiere effter hwar andra; men på 
qwinfolken har man i senare tider, sedt Mössor och halsdukar af siden, tröjor af kläde, och 
kiortlar af satin, utom andra ombyten, enär sä fallit i tycket. En brudgummes klädning är 
gemenligen ljusblå eller swart klädes råck, mörkblå klädes wäst, gula skinn byxor och hwita 
ullstrumpor. Häröfwer hänges en grof swart kappa, hwilken jämte brudkronan, warit af Kyrkans 
medel tilköpt, och i brudfärder nyttjad för någon liten ränta. Man är altså mera hugad för 
multiform än uniform. Men bruden klädes i swart drägt, med något prål effter landets sed. En 
qwinspersons sorge drägt består äljest i swarta kläder, dock i det tilfället med ett blått förkläde 
af rask: at en mans person är sörjande, skall igenkännas, när han tager på sig en så kallad 
nätt kull mössa af swart tyg, förblifwande de andre kläderna sådana, som han i andra tilfällen 
brukat dem. Grå walmars kläder, äro, såsom rättast är, de brukbaraste, och man märker at de 
legohjon som näms tjäna någon tid, äro omsider wäl rustade med gångkläder, hwilket kommer 
dem til pass då de sätta eget bo. 

§ 27. Sedan wår tid begynte blifwa gransmakelig, har det welat wara mer och bättre än 
för 20 eller 30 år härförut. Man har wäl i förre tider älskat wägge bonader och målningar i 
gäststufvur, etc. men utom sådant, hafwa sjelfwa legohjonen nu wetat nyttja sine beqwämligheter, 
och jämte beklädning effter förelagd sedwana, fordrat sine särskilda kamrar och wåningar för deras 
tilbehör. I gemen bygges här af allmogen såsom mästedels i alt Norland, häldre för många hus 
än för litet. En fullkomlig bonde gård består af följande hus: l:o en sätes byggning med 4 rum 
och förstuga effter nedanstående ritning.1 2:o en sängstuga för gäster med loft öfwer, eller i 
stället 2 kamrar. 3:o bryggstuga med kammar. 4. par bodar eller skafferien. 5. twå a 3 stolp 
härbärgen. 6. twå kornbodar eller lång-loge. 7:o Stall. 8. Fähus. 9. Små fähus. 10:de Swin 
hus. 11. Hus at warma watten.uti for boskap med rännor om möjeligt är från brunnet och från 
pannan. 12. Afträdes hus. 13. Torkhus och badstuga. 14. Wedlider. 15. Redskapshus. 16:de 
källare med sin swale. Ria, foderbodar och allahanda lider oupnämde, hwilka rum hittils blifwit 
täkte mäst med näfwer tak, samt på de angelägnaste byggningar, där utan på med plankor eller 
bräder. Tillgång på skog och timrings hjelp,2 samt brist på arbets stycken til afsättning, gör, 
at när den ena börjar bygga, så will den andra hafwa likaleds, ända til Båtsmän och Handt-
värksfolk, af hwilka de förmögnare jämwäl hafwa sine formlige gårdar, fast såsom i minut emot 
Skatte bondens. Ehuru månge eldrum det holies, så göres doch de mästa gårds sysslor i ottor 
och qwäll setor,3 för en och samma spiseld, uti den omtalade bryggstugan. 
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Här är a förstugan, b hwardags rum, som ock kallas bar- d. ä. barn-stuga, c är klädkammare, 
d Gäst- eller Herr-stuga, e bak kammare, för gamle föräldrar, som satt sig i ro, äta wid efterträdarens 
disk och så någon fjerndedels tunna, samt få något kreatur framfödt, såsom för deras enskilda inkomst, til 
bjelp wid deras dödstid, eller at biträda barnen effter behof och tycke. 

2 Bönderne gifwa sällan ut contant för timring, utan aftjäna sådant med arbets byte. 
3 Uppå wår bygd göras kårtare qwäll setor, men desto tidigare ottor. I)e som fara ute om d agarne 

i kölden, äro trötte arbetare för qwäll brasor, och man holler för farligit, at gå sent i fähus med de wan-
liga stickbiåsen om aftnarne. Man stiller häldre sitt fä i god tid om mornarne. Spinnerskor välja däremot 
qwällsetor för warm an skull. 

§ 28. Spis ordningen innom sådane boningar will man icke eller förbi gå. Norlands 
Climat är så beskaffat, at det kräfwer jämnare bespisning än på södra orterne, men så är den 
icke h war gång så kräselig. Wårt arbetsfolk fordra 1. Frukost. 2. Morgonward. 3. Middags och 
4:de qwälsmål, hwartil 5:te lägges aftonward kl. 5 a 6 e. m. i brådaste andetiden, i synnerhet 
då man skär. Till ottward eller frukost, brukas någon sort rågbröd, så ock i andre mål, när det 
skall vara torrmat, men äljest blifwer man wid sitt tunna hwardags bröd, som är sammankommit 
af korn och agnar, och tänker at arbetskroppen är mera angelägen om bukfylnad, än at äta 
något som är litet och godt. Doch genom det, at de fattigares barn ifrån första åren upfödas 
med klen spis, hwaraf inälfworne widgas, fordras sedan någon ömnighet innan de mättas. Soflet 
är effter tilfällen. När Uplänningen til exempel brukar sitt hwete och Lappländare sine kött-
waror, så är strömmingen, det jämnaste sofwel för dem som ligga innom 6 eller 8 milars afstånd 
från bottenhafwet, hwar jämte ärt-, mjölk-, gryn-, wattu- och ben-soppor brukas, samt skarfwas 
uti med någon fisk, messmör, sötlibba, kokad af maltgryn, och annat dylikt som förbigås. Ström
ming brukas mäst wid alla måltider til föregångs: Arbetare älska salt mat, och strömmingen 
måst afhjelpa den starkaste hungern. Man måste fördenskull gemenligen förse sig med V* tunna 
däraf för hwar person i hushollet om år, och när man räknar warans wärde enligit § 24 ofwan-
före, så utgå här, wid 300 tunnor korn årligen, blott för strömming. At ärsätta sådant med kött-
waror, är icke görligit, så wida åboen för utlagor skull, nödgas sälja lefwande boskap, fast han 
ibland får lof at igenköpa läder och talg; men de öfrige sofwelwaror som äro besparde af gårds 
afwelen, de åtgå i matsäckar på bergnings och färd-wägar, såsom ock änteligen til heders. 

§ 29. Ty hwar och en har sine Gäst wärdar, eller gammal slägt och wänner, hwilka på 
resor, eller i högtider, eller wid andre tilfällen, besöka hwarandra i skifte wis; men dessutom är 
här en skyldighet eller såsom et lån, at infinna sig med wanlig kåst, i synnerhet på bröllop. De 
närmaste slägtingar och grannar äro wäl såsom sjelfskrefne, at med något förskott af mat komma 
til graf- och barns öl, enär årgångarne tillåta holla ty like gästabod, men til bröllop bjuda föräl-
drarne å hwar sin sida 2, 3, högst 4 husholl, och det af dem, som dels af skyldskap dels på ut-
borgad bröllops kåst och pengar, böra wisa dem en lika wälwilja. Första middags måltiden på 
wåra landtbröllop inrättas således: l:o en tallrik stekt hård stömming, hwaraf man tager sig en 
eller twå jämte bränwins brödet. 2:o fisk. 3. skinka. 4:de en kål- eller ärtsoppa. 5:te en om
gång af tort upkokadt kött, hwartil somligstäds lägges färsk stek af fä eller fogel. 6:te en pan-
kaka af ägg och hwetemjöl samt en söt-ostkaka, eller ock en tårta när det skall wara stor-wäl. 
7:de en stadig skifwa gammal ost. De öfrige måltiderne bestå endast af 3 a 4 rätter, såsom 
andra middagen 1. stekt strömming med någon slags mera fisk. 2:o en mjölk gryn gröt. 3:o 
Antingen tort kött eller pann och ostkaka, och änteligen skarp-ost. 01, bränwin och bonde musik 
utgöra resten. 
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§ 30. Genom sådane gästabud har Socken folket sine förbindelser, så at det är skyldskap 
och swågerlag åt alla sidor, hälst medan de mästadels tagit giften innom Soknen. Folkslaget är 
äljest icke så enfalligt och obelefwadt, särdeles som de, hwilka bo wid Landswägen, altid hafwa 
tilfällen, at se folk och folks seder. Hellsingarnes lefnads sätt bibeholles i åtskillige mål, i an
seende til den urgamla bekantskapen, som warit med desse södre naboer; men för öfrigit will 
man anses såsom alfwarsam, och kan hända på friare Norländiskt wis något betydelig, när ut
rymmet så medgifwer. Manfolken täfla med det andra könet i gladlynthet och skär hy, så wida 
sådant gifwes på en bonde bygd, men öfwergå dem endels i hjelpsamhet och medlidande. Inwå-
narena, ändoch de i gemen icke äro så blödige, rättas likwäl snarast genom warnagel,1 men up-
muntras til idoghet medelst någon slags afund, som med ett lindrigare ord må kallas täflan: 
Man ser ogerna någon ega föresprång, särdeles i bergningstiden, skulle man än tilsätta någre 
nätter, och så snart det märkes at någon tilämnar en gagnelig anläggning, eller gör ansökning 
om något bistånd, så är man redo anten at hindra, eller at dela winsten. Jag wet intet om den 
kylade luften, eller om wanan och lefnadssättet. gör, at en del äro bögde til enwishet och gen-
sägelse, ända til de mål som werkeligen gagna dem sjelfwe; men när öfwertygelsen är wunnen, 
äro de desto fastare til at fullborda sina skyldigheter. I anseende til språket, talar man här nog 
tämmeligen rent swenska, utom någre ord, som utgöra Soknens idiotismus och Schibboleth. De 
som bo wid landswägen, äro underkastade inquartering, särdeles om winteren, för Jämtelands 
forbönder m. fl. och man finner dem benägna, allenast de hafwa tilgång til fourage, och hwar-
före på dels ställen äro enkom stugurum och sängar tilredda för färdmän, för hwilket de få liten 
eller ingen ersättning. Sparsam hushollning idkas af alla wäl omtänkte hushollare, och indrages 
staten i hwardags wis, om man föreställer sig, eller redan tagit del i någon collation.2 Som 
Soknens gamla gubbar warit stadige och kunnat bära sine mått af landets winpräss,3 så har nyk
terheten i desse knappare tider blifwit så allmän, at man snart wille betro en del danne qwinnor 
kunna så fermt afbörda sin twe männing, som en af starkare könet, doch det mästedels med 
ärfordelig förbehollsamhet. Man nedsätter ogerna någon, som icke är af Soknens aborigines, 
eller åtminstone befryndar sig med de iniodde, och hwarförutan en sådan sällan nöjaktigt natu
raliseras. Älskade infödde blifwa däremot behedrade, i synnerhet med en allmän process wid 
begrafningar, och något gemensamt sammanskått af bröllops pengar, hwilket af de frånwarande 
inskickas. 

1 I manna minne är här allenast en enda inföding afrättad, på Rätte platsen ofvvan barktjärnen, 
1/é mil wästom kyrkan belägen. Men en eller annan ris badstugu, elfter Härads och husholls rätt anstäld, 
eller någre genomträngande skrapor öfwer de osediga, när Sockenstämma holies, har Gudi lof! hittils haft 

.sin wärkan, jämte Christendomens wanliga påminnelser. 
2 Såsom til at nämna tobak, hwilket i hwardags och gästabods lag blifwit en så allmän wara. Här 

mognar denna ört intet på många ställen, ej eller gifwer man sig tid at sköta sådan plantering: den som 
nyttjar denne rök och lukt, måste fördenskull bemöda sig om pengar til inlösen däraf, men i brist på sådaqt, 
försökes allehanda at blanda uti, såsom enebark, mjölortris, Klöfwing (trifoiinm aquaticum) skabbgräs 
{millefolium) med fiere örter. Det är nyligen försökt med bockblan, (lilium convallium,) och ser så ut 
som det skall passa bäst, särdeles när et sätt påfinnes, at bereda örten til åstundadt bruk. Wore det lika 
mögeligt at sjelf tilreda en tredjung salt och socker, som detta torde slå an för 1//3 tobak om år, så wore 
det, åtminstone på allmogens sida något wunnit. Jag nämde nyligen socker, och mèdgifwer gerna, at icke 
många pund om året förtäras däraf hos wårt bonde folk, fast än ,de äro icke hatare af sött, och i brist på 
honung, behöfde wäl något at blanda uti sitt gröt dricka, när mjölk fattas. Ifrån min barndomstid ärin-
drar jag mig tilfälligt wis något om Norlänska sötsaker. Jag förbigår den bekanta humle-mjöden; men wid 
torra furur i marken, af hwilka den tjocka barken eller flarn nedfallit, blefwo barnen wane at söka et slags 
mjöd på det sättet, at vi wände om de flarnar, hälst hwilkas safsida låg åt jorden, och när vi funno en 
liten hög nyss utgrafwit mjöl eller flarn spånor, då upwäktes glädje öfwer et säkert fynd. Flarn stycket 
besigtigades altså noga, och när wi änteligen hittade på hwarest borningen warit begynt och funno öpningen 
förklistrad med en gulgrön tapp, såsom af söndertuggat löf eller gräs, då skars flarnen warsamt upp effter 
denne anledning, och fants där innanföre i fiere rum och afdelningar en tjock honung, hwilken förtärdes 
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med appétit. Somliga wille säga oss at densamma tilwärkades af så kallade wilda eller skogsbin, ej olikt 
den honungen som fants af Jonathan, (I. Sam. 14: 26.) men effter jag ej mins mig hafwa sedt någon 
skrifwa härom, och sedermera icke funnit sådant, så har jag här welat uptekna detta samma, hwarjämte 
ärindras, at uti åtskilliga Norländska wäxter är socker sötma, til exempel uti rötterne på sjörör, och kan 
det ankomma på försök, om denne wäxt, med fiere, står at cultiveras så, at de gåfwo det wi äljest med 
bekåstnad måste hämta utifrån. 

3 I goda år, har i detta landet, såsom fiere städs, åtgått mycken säd i bränwin: Man har welat 
supponera 4 eller 600 korn tunnors consumtion därutinnan på 80 eller 100 husholl. Effter bondefolk 
will och må hafwa någon förfriskning, och här mäst alla år är tilgång på lingon, rönn- ock andre bär 
sorter, så borde hufchollen wara förbundne, at- förse sig med någon tunna hwar om hösten, och det genom 
fjerdingsmäns tilsyn bestyrka, eller njuta någon upmuntran til sådane veritable liqueurers afsättning. Det 
är försökt at bränwin fåss af åtskillige bär-slag, och kan hända fiere simpla tilsattser af landets wäxter 
kunna påhittas, såsom goda hjelpemedel; men at sädes lårorne här med lisades, och at någon ny inkomst 
wore til förwäntände, följer af sig sjelfft. 

§ 31. Inbyggarnes boningsplatser äro hälsosamma, så wida de nästan öfwer alt äro anlagde 
på backar och kullar; men på de rum där obehagliga dimbor upstiga, är gema holl och stygn at 
frukta före, såsom den sjukan ock ibland plär yppa sig, sedan folket hollit sin Jul, och owarsamt 
blandat inwärtes uphettande essencer, med den då wanliga Nordens köld. Det ser så ut som 
Finmarkerne skulle wara hälsosammare, ty luften blifwer där oftare rensad afwädren. Äljest är 
finfolket mera härdadt ifrån barndomen, och kan wintertid gå nakne ett godt stycke öfwer s lättor 
och snödrifwor. Utom pleuresien, är magskärf, hugbett,1 riset,2 ros och flen d e namnkunnigste 
krämpor på denne ort. Om sommaren när folket äro i jämt arbete, fika i skog och mark, äta 
sur mjölk ock dricka watten, hörer man sällan någon sjukna. Motion och diset lära altsä wara 
den förnämsta medicin: och gemene allmogen will icke så gerna på at söka läkare, så framt 
man intet får lätt köpte hus medel, utan kan man heldre löpa någre miler effter någon så kallad 
wis man, hwaraf ock så här fordom warit någre, hwilka doch nu mera äro döde eller förafskedade. 

1 Hugbett, är ungefärligen samma som colique med upkastning. 
2 Bis, kallas inwärtes ref och swedor. 

§ 32. Man har nämt nyss förut § 30, at folk bo wid Landswägen. Detta är den allmänna 
landsstråten åt Jämteland, hwilken i forna dagar war föga annat än rid wäg,1 men i desse senare 
år, och medan spanmål samt andra waror begynt föras ömnigare til Jämteland och Jäintska 
grufwan, har tämmeligen liknat det färdmål, som af äldre tider warit åt södra bergslagerne. 
Landswägen är effter handen förbättrad, rättad och lagd i beqwämare situation,2 til exempel när 
han fordom dags gick norr om Esta gårdarne, men stryker nu fram sönnan gårdarne, öfver där 
åker förr warit: så ock tå han i förtiden gick norr om borgberget i Nedansjö, och jämnsides 
skants berget, medan där war skants, men är och flyttad söder om desse bergen. Item, at han 
i hemgrafwen, hwarest icke wore så lätt at passera för en fientelig armée, när förhuggning 
skedde, är ett stycke ned åt omsider bögd ifrån älfwen genom en dal, hwarigenom en äfwentyrlig 
backe är undwiken. Man plär äljest gerna se effter at få landswägen Unie rätt, hwilket är både 
prydeligt ock nyttigt, när landmonen är sådan; men effter min uträkning, är på wår ort ibland 
rätt så fördelagtigt, at göra wäg omkring en backe, som at, i afseende på någon genhet, sätta 
an twärts öfwer. När man föreställer sig den sträkning, som backens högd utgör, i jämförelse 
mot den böge, som blifwer omkring honom, så kommer längden ofta ut på et och det samma, 
til förtigande at det går lättare, at bestiga en plan än en högd. Kyrkowägarne som gå åt. skogs 
sidorne, äro somstäds 2 milar långa, och rätt beswärliga, wissa årstider i synnerhet. Winter 
wägars uppehollande är undertiden ett arbetsamt werk3 som betarfwar lindring. Den bredaste 
bro som i Soknen bygges gemenligen hwart år, är en isflotte, som uthugges wid södra landet, 
och ställes snedt öfwer stora älfwen hwar höst, och hwarförutan man nödsakades längstom bruka 
färjan,4 i anseende til watnets ström fart. Äljest säger man sin emellan, at denne å är intet 
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folkgirig, och anförer til bewis, at folk om wåren gå, ja köra öfwer förenämde isbro den ene 
timman, och den andre kan älfwen wara ren upskuren. 

1 Om Drottning Astrid for härigenom med sin här, då hon om kring år 1034 war i begrepp at 
sätta Prints Magnus, på Norriges thron, kan ej sägas förwisso, ehuru man har hördt talas om Konung 
Olof Haraldssons krigsfärder upp genom Jämteland. En saga hörde jag i min barndom, at samma Kung 
seglat öfwer både skogar och watten, och wisades mig en ansenlig remna uti en häll wid Befsunds sjön, 
wästan Grimnäs fjärden, den man sagt wara gord af S:t Olofs jernskodda fartyg, som med häftighet 
seglat åt denna udde, och sedan öfwer fjällen. Kan ock hända at konung Carl Knutsson tog wägen här 
förbi år 1449. Doch slutes sannolikt, at här i desse tider war en eländig land-wäg, så at man häldre 
nämt sjöfart. Ty ännu i medlet af förra seculo betjänte man sig mäst af klofjande om sommartid ner til 
staden: och ehuru kiörwäg [Nätt ett halft blad af manuskriptet är här bortrifvet.] — — — — — 

skämt i förtid, där gamla snön är afford. Man har hos oss rådgordt, at inrätta en wält af sammanslagne 
bräder, til en lagom dricks tunnas widd och behagelig längd: samt med en axis igenom, med förmodan at 
denna machin skall nedpacka snön och uphöga wägen effter handen, så at densamma i urwäder skall rensa 
sig sjelf, och om wåren wara i det längsta. 

4 Färjan öfwer denne älf priviligierades aldraförst omkring år 1667. Tilförene war färjetullen 
anslagen för Indals färja, och man måste här betjäna sig af en flåtte, som är mycket owig i kyrko- och 
skjuts färd. År 1731 begynte anläggas bro, och woro redan de mästa brokistorne uptimrade och 3 st. 
nedstenade; men genom inbördes misshällighet afstadnade werket, och arbetet gick förloradt. 

§ 33. Om det wore segelfart upp genom denne ådal, så skulle det lända allmänheten til 
nytta i fiere mål, i synnerhet för forsslors lisande, och til afsättning af mycken skog, som äljest 
rutnar och förspilles. I forna tider tyckes man haft någon närmare communication med hafsjön.1 

N ä r  f ö r s l a g  i n k o m m a ,  i  h w i l k a  b e w i s a s  m ö g e l i g h e t e n ,  a t  w i d  s t o r a  s t r ö m m a r s  s t r ä n d e r  . . . .  
för drägelige penninge sum- [Här det bortrifnas baksida.] — — _ — — — — — — 

. . . .  n i n g  m i g  w i s a d t ,  3  k l o c k o r  b l i f w i t  w i d t a g n e  h ä r  i  S t ö d e ,  . . . .  A t m a r  S o c k e n  s k u l l e  
blifwa skyllig hit 6 <S:d m alm. [Twenjne Drottning Gunillas Capelianer Johan Olai och Simon 
Jonœ, [hade] anamat åtskillig altar skrud och kläder, och dem quitterat Pastor Caroli i Stock
holm d. 25 febr. 1595. År 1600 när manskap utskrifwas [skul]le til skeps hwarfwet, fants utom 
Pål Phaleson i Esta, som löste sig med .... penningar, icke mer än en man i h war gård, för 
den långa feigden skull .... uttogs ny skatt af bönderne, nemligen silfwer, koppar, smör 
m. m gick skogeld öfwer hela landet, och likaså 1703. År 1674 war ett ... . kalt 
Nord wäst wäder i 7 weckors tid, då man skulle haft den [warm]aste sommar. 1677 war man 
i räddhoga för Danskarnes inbrott, och hwarföre Gimbron upkastades: men de wände i Borgsjö.2 

Mera känning hade man af Finska Arméens genomgång 1718 och 19 för hwilken allahanda 
mat waror, samt hästar etc. togos med och åtgingo. Store älfwen som fiödde owanligt 1671, 
återkom med en lika flod år 1728 och 29, då åtskillige broar gingo ut, kyrkan af wattnet om
ringades och någre gårdar, så wäl som åkrar, hade anbud af fördränkning. Watnet stod då 6 
eller 7 alnar öfwer sitt ordenteliga läge. År 1740 war här smått om födan,3 men frosten gorde 
ännu större skada. År 1694, då bark brödet war en allmän kåst i Norland. Man går förbi 
någre mindre olägenheter, hwilka man deltagit uti, liksom på långt afstånd, eller til någon mindre 
betydelig del och tilstår at folket [Här åter ett halft blad bortrifvet.] — — — — — — 

hafwa något när bärgadt sig i alla tidskiften. Små husholl .... som kan hända icke woro 
så allmänna, och hwilka, jämte de . . . . sätten, blifwit af omtänkte hushollare nyttjade, skall 
jag icke .... swårt falla at här registrera, såsom 

1 at afhugga telningar, som upwäxa til myckenhet effter ängs rödning . ... en stadig, 
men kårt Lie, på sitt årf eller skaft satt: Går 100 [gånger] fortare än med yxa. 2 att gifwa 
björnen afsky för boskap u[nder] betet, när man passar på hwarest björnen upstigit ur sitt hide 
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[omj wåren, och samman hämtar den träck-stop han satt in posti . . . .  w i n t r e n ,  m e n  w i d  f ö r s t a  
upstigandet med häftighet aflossa skall, här .... [smör]jande fäet då och då, litet öfwer ryggen. 
A l j e s t  b r u k a s  o c k  . . . .  s p e c k  i  s a m m a  ä n d a m å l .  3  a t  l o c k a  m ö s s  u n d e r  f ä l l a n ,  i d . . . .  
ste wisthus, med bete af malt-kaka. 4 At passa på ål ... . Ljuster, då han i lugn och sol
sken holler sin morgonhwila på grundew(?) 5 At fånga fisk på krok, med bete af färskt ickorn 
eller .... kött, när han icke åstundar nappa på annat. 6 At wårtiden fälla harar, genom nyss 
nedhuggne aspeträn, harens bete, och äfwen i snön fördold klabbe, upgildra dess ena ända med 
qwistar af samma träd, hwilka haren afbiter, och med samma lägger sig en börda öfwer ryggen, 
som han icke förmår bära. En observation härjämte(?) Haren .... wäder grann han annars är 
och hwarföre det ej är särdeles bra gilrat(?) för honom med bara händer, skall han dock lockas 
til betet, .... befuktas med mänsko-urin. 7 At upswärta blacka björnhudar samt andra ludna 
skinn, så wäl som tyger, linne kläder och — — — — — — — — — — — — 

[Här det bortrifnas baksida.] 

Efterskrift. 

Vi begagna, det tillfälle, som här erbjuder sig, att nämna några ord om komminister Nor
denström och hans här af tryckta manuskript. 

Uti förteckningen öfver Stöde sockens präster har han i det föregående sid. 65 själf lämnat 
uppgifter om sig till och med år 1753, då han blef komminister i socknen. Där verkade han till 
1772, kvilket år han tillträdde Räfsunds pastorat, till hvilket äfven hans födelsebygd, Sundsjö 
socken, hörde. Afven här visade han sig enligt Biberg, Hernösands stifts herdaminne7 såsom en 
mycket nitisk och verksam pastor. Därom vittna äfven fiere anteckningar om honom i de dagböcker, 
som i det följande meddelas. Han afled år 1790. 

Hans nu sent omsider till trycket befordrade beskrifning af Stöde socken omnämnes för 
första gången af Hülphers i dennes år 1771 tryckta beskrifning öfver Medelpad, och uppgifves 
där, att densamma blifvit för Kungl. Vetenskapsakademien uppvist. »Kommer den genom trycket 
att utgifvas», heter det vidare, »får allmänheten fullständig underrättelse om Stöde församling». Om 
handskriftens öden veta vi ej mer än hvad som innefatta$ i följande anteckning å första pärmens 
insida. 

»Detta för Stöde socken interessanta Manuscript, frukten af en aktad lärares mångåriga 
och trägna forskningar, och hvilket af bataljonspredikanten M. Ekdahl var bortfördt till Kungl. 
Riksarkivet i Stockholm, blef derifrån af Pastors-Embetet i Tuna med mycket besvär återhemtadt 
äfvensom med denna inbindning försedt och öfverlemnas nu till Stöde socken tillbaka, för att i 
församlingens kyrka; e värdeligen bevaras. Tuna den 11 Juni 1837. 

J. A. Save.» 
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Uti Hernösands allmänna läroverks bibliotek finnes en handskrift in 4:o, som på första 
pärmens insida har följande anteckning: »De Dagböcker, som detta band innefattar, äro hollne af 
Fale A. Burman.» Handskriften är 253 sidor stark och innehåller dagboksanteckningar, gjorda 
under författarens resor i Jämtland åren 1793, 94, 98, 99 och 1802, hvilka anteckningar dels 
äro af mineralogiskt, meteorologiskt, botaniskt och geografiskt innehåll, dels handla om befolknin
gens lefnadssätt och hushållning. 

Undertecknad, som för många år sedan gjorde åtskilliga utdrag ur detta arbete och af 
dessa haft mycken nytta, tror sig göra allmänheten en tjänst genom att på ett ställe utgifva en 
del af dessa dagböcker. Allt, som rör mineralogien, meteorologien och botaniken, hafva vi ute
lämnat. At de emellanåt förekommande genealogiska anteckningarna, t. ex. om släkten JBlix, ha 
vi ej heller kunnat bereda utrymme. Slutligen ha vi ock utelämnat sådant, som blott rör förfat
taren själf och hans släkt, så framt ej hans uppgifter varit belysande för tidens lefnadssätt. livad 
vi medtagit, är sådant, som sprider ljus öfver odlingens gång samt öfver folkets lif, lynne och villkor. 

Slutligen några ord om författaren. 
Född år 1758 af prästsläkt i Offerdal i Jämtland, promoverades han till filosofie magister 

i Uppsala år 1782; blef docent vid Akademien därstädes samt adjunkt vid Vetenskapsakademien 
i Stockholm samt 1792 gymnasii-adjunkt i Hernösand och slutligen, år 1800, Hist. et Moral. 
Lect. där sammastädes. Han afled år 1809. 

Uti Bibergs »Hernösands stifts herdaminne» heter det om honom : »Lektor Burman berömmes 
såsom en lärd och vitter man, som vunnit högsta priset i Kongl. Sv. Akademien och en gång varit 
prisbelönt i Kongl. Vitt.-, Hist- och Ant.-Akademien.» 

Stockholm i Maj 1894. 

J. N. 



Concept Dagbok, hollen på eil resa igenom Jemtelands Fjälltrakter, 
innefattande anmärkningar öfver dessa orters Geographie, Climat, 

Hushollning, Natural-Historia, År 1793. 

[Kalls s:n]. Här i Selsved hafva Kallboerne fått den första eftersyn af dikning, åkerns 
trädande till hälften, rothuggning och Iernplogar, som afiidne Bergm. Burman infört. Han hade 
ock de första Isländska får här i fjällbygden. Sådde först lin och skaffade up utsäde åt bruks
folket. Af de kalla somrarna, som tätt följt på hvarandra sedan 1770, under hvilka linet ofta 
frusit, har denna nyttiga plantering mycket aftagit. Våren kom i år tidigt. Man fick i allmänhet 
sluta såningen til d. 19 Maj (d. 19 Julii syntes kärnan på Sellsved.) — Högder skiljas här noga 
åt. Delas allmännast i Fjäll, Berg, Ilöar och Valar. Fjäll kallas berg, som ligga så högt up 
i luften, at skog ej kan växa öfverst på dem. Om de slutas i branta spitsar, kallas de Hattar 
och ibland Stötar. Få namn af Skuta, om de i vidd framför andra fjäll äro märkeliga. Äro 
dessa fjällberg ej mycket höga, jämna öfverst och med någon löfskog bevuxna, kallas de Ruar. 
Dälder, tvärs öfver fjällen, få namn af Skal, om de äro breda och ej mycket branta på sidorna, 
i hvilket fall de heta Portar. Skogbevuxna berg, som hafva fiere gräsvallar än steniga trakter, pläga 
kallas Höar. Om sådana berg äro långslutta på sidorna och sluta sig ofvan till med Floar, 
nämnas de för Valar. — Sedan de torp, som bruksarbetare för några och 40 år sedan hade an
lagt här på skogen, blifvit öde, äro på norra och N. O. sidorne af Kallsjön alt intil råskilnaden 
mot Offerdals Pastorat, utom gårdarne vid des stränder, intet folk boendes. Tiernar och sjöar 
nytjas til fiske och marken till fäbodställen eller bete för boskapen. Björnar infinna sig som
liga år på dessa ställen och göra stor skada, som ock skett i sommar. I Alsen och Offerdal 
skickas vid sådana händelser bud efter en finne, Rödskägg-gubben kallad, boende i (Hammardal) 
Ström. Han kommer då dit och säges ofelbart kunna afvisa odjuren: för hvilket han upbär en 
liten afgift af hvar bonde. Har kanske något naturligt medel såsom en Herjedals-Lapp, 30m 
likaledes afvände odjur. Denne böd ut sin konst för 36 D:r och dog, medan han väntade på 
annan, att han skulle lägga ut pengarne. — Begaf mig på resan til Fjällen genom Kall socken; 
den delas i Östra-Bygden, Kyrkoslätten, Mellansjö-gårdarna, Näsgårdarna och Västra Bygden. 
Kyrkoslätten har de bästa åkrar i socknen, bestående af sandblandad mylla. I Västgård an
märktes Bonden Knut Olofsons planteringar. Han är den ende i socknen, som har humlegård 
och tobaksplantering. Mellan Vasnäs och Konäs ligger en udd, Skagen kallad, som sträcker sig 
långt ut i Kallsjön. Vid Konäs äro ock tvänne uddar, af hvilka den norra kallas Oldnäset. 
Va mil från Konäs en fjällstöt, Sul-Iätten kallad. Den är en af de märkligaste för sit enstaka 
läge på N. sidan om Kallsjön, för sitt utseende, som förändras alt efter som man reser i olika 
väderstreck, för sitt pelarlika uppstigande mot skyarne, för den vida utsigt, som härifrån gifves, 
och ändteligen för en hop sällsynta växter, som der kunna träffas, utan at man behöfver göra 
längre eller besvärligare fjällresor. Ifrån Suljätten til Sulviken räknas V4 ini l; vägen ifrån Konäs 
efter sjöstranden 1 mil. Sulviken har tilförene haft blott en åbo, har nu 2:nc med ett torp. Det 
bör anmärkas som ett fel i hushollningen här i fjällbygden, att lägenheter til äng invid gårdarne 
lemnas orörda, hvaremot fjäll- och myrslottar i stället nytjas. Orsaken är först, at desse stå af 
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sig själfva tilreds, hvaremot upodlingar fordra kostnad och besvär. — En kolskuta, som för 30 
år sedan bygdes, var det första fartyg* med segel i Kallsjön. 18 år därefter började en del af 
socknemännen, som bodde vid sjön, inrätta lösa master med segel på sina kyrkbåtar. — Land
sträckan mellan Kallsjön och Juvuln har namn af Kalls Edet. V. om strömmen är Kalls-Edet 
smalast, ungefär 1,000 alnar, mellan 2:ne vikar af Kallsjön och Iuvuln. Båtar dragas däröfver 
mellan båda sjöarne. Kallströmmen passeras nu af hästar simmande. Kallströms-skans afritades. 
Den är belägen på en klippa öster om Kallströmen vid dess utlopp ur Iuvuln, är omgifven af 
en stenmur med jordvall, öfver 10 alnar hög, klippan inberäknad, emot strömen. De andra 
sidorna 4 alnar. Murar och vallar ännu i någorlunda stånd, fast bevuxne med höga björkar; på 
södra sidan har varit en lång sträcka af Pallisader med en låg vall innanföre, som först varit 
dragen i öster ifrån en Bastion, sedan gjort vinklar och gått i S. V. ner åt strömen. Lärer blif-
vit anlagd för att bevaka et vad öfver strömen närmare Kallsjön, som vid skansens anläggning 
ej varit bekant. Detta vadställe hade i sednare tider åter kommit i förgätenhet, uptäcktes 1789 
om sommaren, då en karl där vadade öfver strömen. Framför denna är vid passet öfver strömen 
en klippa, på hvilken lemningar af ett Utanverk synes. Fästningsverket är af de irreguliera, 
har under kriget med Danmark i Carl XII:s tid haft 100 man Helsingar til besättning. I skansen 
besågs ett artigt sätt at hjelpa sig fram vid matlagningen, då man på fjällresor är utan köks
redskap. Fisk, som med krok kan fångas i alla älfvar, trädes på 1V2 alns långa sprötar helst 
af björk. Dessa sättas, med fisken påträdd, i en lutande ställning öfver koleld. Han blir då 
strax stekt, och, det som underligast syntes, föga eller intet bränd. Af god näfver tillagades en 
skeppa, i hvilken likaledes öfver koleld kan kokas fisk, gröt och hvad annat man har til mats. 
Fästningen syntes nu vara ombytt till ett Florœ Tempel. — För att bese de stensättningar på 
Bjelknäset, om hvilka jag hört talas, anträddes resan dit til båts. Bjelkan kallas här 2:ne näs, 
som ifrån N. och S. sidorna af sjön skjuta fram mot hvarandra likasom en bjelke tvärt öfver 
densamma, men lemna dock ett sund öppet imellan sig. På södra sidan om Iuvuln är en Vahl 
benämnd Finnings Valen, som med sin ena ända sträcker sig mot södra Bjclken. Besågs och 
afritades Norra Bjelknäset, som är en halfö vid pass 300 alnar bred och 600 lång. Det hänger 
fast vid landet med ett smalt näs, som dock är genomskuret af en dels af naturen dels ock med 
arbeten dannad canal. Denna står dock nu för tiden torr, undantagandes då sjön flödar. Midt 
på denna halfö eller något närmare åt södra ändan synas stensättningar i en aflång fyrkant med 
2:ne tydeliga mindre fyrkanter 9 aln. i längd och 6 i bredd i N. V. och S. Ö. hörnen: några 
af de sednare stå ock särskilda däromkring. Ytterst på näset förekomma l:o tio små fyrkantiga 
murar af 1 alns högd och 2 aln. tvärslinea, ställda i någon ordning. 2:o i V. e tt stycke därifrån 
3:ne runda sten-rösen af 4 eller 5 alnars diameter. Högden tyckes varit 2 à 3 alnar, fast de 
nu äro lägre, sedan de blifvit rubbade af Angsboerne, som, okunnige om desse forntids-lemnin-
gars märkvärdighet, därifrån hemtat de släta stenarne till mursten. Stenarne i dessa rösen kan 
man finna, att de blifvit ditförda ifrån Grimsåsen. 3:o. I samma väderstreck nära vid sjön 4 
äfven runda rösen, förenade med stensättningar af samma figur som N:o 1. Båda slagen bestå 
ytterst af större sten, innan til af grus, aska och mindre stenar, och synas varit iholiga. Ehuru 
folket här mycket hafva att säga om gamla saker, isynnerhet om krigen i forna och sednare 
tider, har ingen vetat af dessa antiqviteter, förän tjocka skogen, hvarmed näset var bevuxet, för 
några och tjugu år sedan afbrändes. De runda rösena väckte då först uppmärksamhet. Sten-
sättningarna til den stora aflånga fyrkanten midt på ön har jag först upptäckt och håller dem 
för limningar af en forntidens borg, anlagd kanhända af någon bland de Noriges småkungar, 
som flydde undan Osten Illrådas eller ock Harald Hårfagers öfvervälde till Jtl. De runda 
rösena hafva samma storlek och skepnad som en hop vid Degerö i Rodslagen, i hvilka jag funnit 
krukor med ben och aska, äfvensom på Öland. De små fyrkanterne har jag ingenstädes tilförne 
sedt; men holler dem äfven för grafmärken, förmodl. efter barn eller mindre märkligt folk. 
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Alla voro redan uprifna, så at jag ej hade tillalie att se, om där varit urnor. Någon berättade 
likväl, att där funnits spor till aska och benknotor. — I första fjärden af Iuvuln hafva Backe-
bönderna afradsfiske; i den 3:dje vid Hammarsön Bergomsboevne, i Botten /SWmfcsmännen. I 
den andra har Ägns by gårdsfiske; för sådana betalas ej särskild afgift till kronan såsom för 
afradsfisken. I Bergsjön^ fiska Konäs-boerne emot afrad. Desse fisken besökas 2 a 3 veckor i 
sänder, först omkring Midsommarn, då fisken begifver sig inåt det ljumare vatnet vid stränderna : 
sedan om hösten i Sept. och Oct. månad, då rör fångas under gångstiden på stengrund med nät. 
Oring tages med ryssjor i älfvar, då han i lektiden går upföre eller ock med ljustring utanföre. 
Iuvuln är en grund sjö. Jag fann med lödning, att första fjärden ej har öfver 10 famnars djup, 
oftast 3 à 5 och därunder; 2:dra fjärden högst 14 famnar; den tredje anses för grundast. Den 
här allmänna tanken, att grunda sjöar hafva mästa och bästa fisket, inträffar äfven med denna 
sjö, och Iuvuls-Rören är i rop för sin fetma och fås ännu i tämel. ymnighet, ehuru alla fisken i 
sin mon aftagit. Dessa fiskerier idkas 2:ne gångor om året: Hufvuls-fsket mellan slutad såning 
och slotteranden; Röstfisket efter skörden. — In alles är 3/s mellan Iuvuln och Torön. lord-
pärons planteringar äro här anlagde. En bonde hade i år sådt 1l/2 tunna, som i denna socken 
är ovanligt. Sängarne voro helt smala öfverst, en aln höga och åt sidorna afsluttande. Denna 
tilställning säges vara allmänt bruklig i Norska fjällbygden. Solvarmen däraf bätre genomtränga 
jorden och fortskynda växtens mognad. Lycka, at brist ej är på jord, som nog skrädes häri
genom. — Vid åbygnader och lefnadssättet anmärktes här detsamma, som jag förr under resan 
funnit, at, ehuru almogen i allmänhet har bätre utkomst än fram på landet och ingen brist är 
på timmer, äro dock des bygnader låga och oansenliga, med små fenster. Gammal vana är or
saken härtill och farhåga för tilmälen af högfärd. En lika ringhet märkes i sängkläder och 
annat husgeråd. Däremot vill man gerna på sitt vis vara- grann i kläderna. Karlar, särdeles de 
yngre, hafva blå snören i sommarne af sina mörkgrå valmarsrockar, som äro utan fickor; blåa 
klädes underkläder, stora, röda filtmössor o. s. v. Qvinnokönet kan ej vara utan satins eller 
kläde til tröjor och kjortlar; granna lärfts eller cattuns förkläden och minst 2:ne silkeshalsdukar. 
Hustrur bruka almänt höga svarta samets myssor, med svarta utskurna sametsband omgifna. 
Ogifta qvinnor hafva dem mast af rosenrödt sidentyg och likaledes band af allehanda färger, 
med silfver eller guld inväfna. Man unnar ock sin kropp kanske något mera än nödtorftig föda, 
äter häldre upp sina matvaror än förvandlar dem i husgeråd och penningar, så framt ej trän
gande behofver tvinga därtil. Vanliga måltider äro frukost kl. 7, Undun kl. 10, middag kl. 3, 
afton kl. 7. I andtiden behöfves en förgångsfrukost och äfven en aftonvard. Smör, torrt kött 
och bröd stå i alla gårdar alltid på bordet. Til folkets välförtjenta loford bör anföras, at de 
gärna gifva med sig, äro spakfärdige, orädde och härdige. Främmande pläga häremot förebrå 
dem en senfärdighet i alla göromål, som äfven sträcker sig till samtal och svar, at de äro ny
fikne, granntyckte, ostadige samt misstänksamme. Det friare umgänge, som här altid varit båda 
könen emellan, har tilförne mera sällan än nu för tiden gifvit anledning til misbruk. Nu säges 
det oftare hända, at giftermål behöfvas til öfverträdelsens skylande. Qvinnfolks-syslor utom 
boskapsskötsel äro emellan andtider at spinna och väfva valmar och gröfre tyger til husbehof. 
Karlarne köra hem hö ur afiägsna slotter och bovailar, kola och forsla fram kolen til bruket 
eller ock resa de öfver til Norige och idka handel. Til prydnad i gästestugor äro urblåsta 
fogelägg, i form af kransar eller kronor hängande under taket. Knipor kallas här storm-änder. 
— Reste vidare Torön upföre. Den berättas vani, ej hafva öfver V2 à 3/4 alns tjock is. I stränga 
vintrar af dubbel tjocklek. Utom i (gångs)lek-tiderna fås ej mycket fisk i denna sjö för des 
djuphets skull. Laxöringar fångas dock något på Ho-Refvor: ett slags långrefvor af tjocka snören 
med stora krokar. Små öring, som fås i åar, och i synnerhet Frosk, äro till bete tjenliga; ännu 
begärligare sägas ödlor vara, som lätteligen fångas därigenom, at de gärna begifva sig in på 
hvita lakan, som utbredas i solbaddet invid gamla hus, tomter eller stubbar på torra backar. I 
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fjällbygden sås en struken spann korn på en mäling, som vanligen gifver 24 skylar, af hvilka 
en tunna säd erholles. Öfver hufvud taget hafva bönderne här i orten 10 kor och ett lika antal 
getter, men 20* till 30 får; svin och höns äro sällsynta. Skaten är en stor udd på O. sidan snedt 
öfver Hoberg. Sandnäset kallas en udd längre i N. på västra sidan. En hälla här på näset 
kallas: Långströms hällan efter major Långström, som i kriget med Danmark 1718 anförde en 
corps, såsom partigängare. Med sina hastiga rörelser upefter fjällsjöarne föll han ofta in i Norge, 
öfverrumplade fienden, gjorde skada och vann byte. — IV4 mil ifrån Hoberg, på O. sidan af 
Torön, ligger en udd med et coniskt tallbevuxet berg, Kilberget kalladt. Besöktes för att få se 
en grotta, om hvilken mycket tal under resan hördes. Den föregafs vara mörk och utan ända 
på ena sidan: bebodd af ett troll vid namn Kilbergs-Gubben, som med stormväder troddes för
följa dem, som dristade gå därin. Ingången var nära sjöns vattenbryn, vid pass 3 alnar hög; 
inuti blef grottan högre til 6 alnar, höll 20 steg i längden, 4 alnar och däröfver i bredd. På 
dess högra sida var en mörk hola, som blifvit hållen för omätlig, efter man ej med utsträckta 
armar eller käppar nått fram till ändan. Jag gick in med ett bloss af näfver på en käpp fästadt, 
såg tydligen väggen och at den ej var längre bort än 5 eli. 6 alnar. Imedeltid är denna sido
grotta ett vackert bihang til den större. Man skulle med ännu mera nöje vistas i dem, om ej 
taket syntes vara dannat af ett bergstalp, och hotade med nederfall. I likhet med sjelfva berget 
består det af en spat eller kil-formig särdeles hälleart, som synes vara en slags hälleflinta, 
hvadan det ock blifvit kalladt Kil-berget. Kilberget utgör et näs eller halfö med vikar på båda 
sidor. I den norra faller Holders älfven starkt forsande. Ett stycke i N. därifrån är en fisk
bod, bygd såsom andra dylika till ett pörte med ugn midt på golfvet och gluggar på väggen up 
under taket. När det eldas och man sitter lågt ned, är man i fred för myggor. Vid väggen 
midt för dörren är en lafve, som tjenar till sängställe. — Holdem [en sjö] är vid pass V2 nail 
lång. Kikslinien syntes som en bred gata upför Holdershatten. Denna har nästan conisk skap-
nad, sluttar ned mot Holdern, är långt up beväxt med grof björk- och granskog och har koste
liga betesmarker. — Trakten mellan Holdershatten och Sösjöfjällen är af jämn och torr beskaf
fenhet: kunde hafva flera nybyggare. En älf, Iöfra kallad, flyter därigenom mellan Iäfsjön och 
Holdern. Ingen vet nu tala om, att folk någonsin bodt vid eller nära densamma på många mil, 
innan Holders nybygge för några och 20 år sedan anlades. Icke dess mindre har jag där i 
älfven funnit slagg och Nasar efter myrjärn. Nytt bevis därtil, att Iuvuls och Töro-trackterne 
fordom haft inbyggare. På östra sidan af Torön V4 mil S. om förenämnde Båthus faller Half-
skélsån i Torön. Vid Iäfsjön, af hvilken hälften hör till Norige, voro nu 4 karlar därifrån i 
begrepp att inrätta nybyggen. På svenska sidan förloras härigenom nyttan af fisket i Holdern 
och Iäfsjön. Bredvid Lågsjön ligger Lågsjö skutan. Lågsjöfjällen skiljas med en dal ifrån 
Börsvalen, som är ett fjäll af conisk skapnad. På Ö. sidan ligger Grafva tjern med en fäbod
vall 1 mil från Kålåsen. Sedan går vägen öfver gräsrika och täml. fasta myror förbi en hop 
tjernar til (en udde) ett näs, som åtskiljer N. O. och N. V. delarne af sjön Eklingen. Detta näs 
är en dryg ,/8 mil långt; helt smalt och liknar ett blad med uddar åt ömse sidor. Vid dess 
slut for man öfver ett smalt sund och kommer till Kålåsens by, som har en den skönaste belä
genhet i södra branten af en stor högd. Besåg Johan Jönssons upodlingar: han hade bygt ut 
från byn sin gård på ett ställe, där vilda skogen förut varit. I början logo grannarne åt hans 
företagande, men började snart med afund anse hans förkofring. Han har upröjt 2V2 Tunnland 
ny åker, sprängt och kört sten ifrån åkrarna: först börjat i Västra Kallbygden med dikning och 
åkerns trädande till hälften; öfvergifvit en hop myrslotter och i des ställe upodlat til 20 lass 
äng hema vid gården, hvilken snart kan fördubblas af den, som är i ämne mellan stubbar. I 
Kolåsen har fordom varit 7 bönder; 5 hafva bott, där byn nu står, den 6:te litet norr om, och 
den 7:de i N. O. ändan af Eklingen. Vid den andra i S. O. är ock ett ödesböle. Ett ställe i 
byn på en åker kallas: lägret, där fordom i krigstiderne, förmodl. under 1718 års krig, en sv:ensk 
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trupp legat, som ej fått rum i byn, (var 800 man stark, hälften infanteri bodt i Snasen) samma 
tid, som hufvud-arméen gick Fjällstuga-vägen. Byns namn härleda des åboer af kol, som jämte 
ugnar blifvit fundne i skogen, då gården först anlades, som åter är ett bevis därtil, at denna 
trakten ifrån de äldsta tider varit bebodd och at des forne inbyggare idkat Myrjärnssinide. — 
Begaf mig til Dörsvaln. I N. ändan af byn stod en stor björk, som när den gulnade, sades 
vara ett säkert märke till rör-fiskets början. For up efter Eklingen, som är så grund, at botten 
mäst allestädes synes. Detta är en ståtlig fisk-sjö: har öring, rör och harr. Den sistnämndes 
lektid infaller i slutet af Maj eller början af Iunii månad och förebådas af Harasparfvens (Frin-
gilla Cselebs) quitrande. Ödlor berättades vara bästa agn på krok för laxöringar. Vid Säteråns 
bräddar syntes många märken efter bäfverhus och gångar. Ett af dem var täml. i behåll, af 
låg conisk skapnad och 4 alnars diameter, betäckt med torf och grofva björkkvistar. Husen 
sägas hafva 3:ne våningar, emellan hvilka bäfrarne efter vattnets olika högd flytta. En tro
värdig man berättade, at han sett bäfvern simma en god V4 timma utan at dyka. Då han 
skrämdes, slog han starkt med stjerten i vattnet, dykade och märktes ej sedan; lärer alt så den 
uppgiften vara origtig, at bäfvern ej länge i sänder kan holla sig ofvan eller under vatten. Han 
äter aspbark, där den finnes; annars också björkbark, i nödfall. De äro nu nästan öfver alt 
utödda. När Kål ås-bönderna för några år sedan ville freda dem här i ån til deras förökande, 
kommo Lapparne och gjorde rent hus. På samma sätt har det gått med älgarne. — Vintern i 
fjällbygden kommer vani, strax efter Michaelis: i goda år plägar marken vara bar til Allhelgona 
tiden, fast det ibland kan snöga litet. I starka snöår har snön gått ända til 6 alnars djup, där 
han jämt fallit, och drifvor öfvertäckt husen. — Där Sätteråns lugnvatten slutar, ligger Björk-
mon, ett ödesböle. Där anmärktes 2:ne ättebackar med stensättningar ned omkring. — Hägglag 
af barken och träet kokad till sirup sades vara en förträffelig smörja på sår för människor, hästar 
och andra kreatur. Grodblad (Plantago Major) lägges på sår: undra sidan sades draga och rena; 
den öfra läka. Lapparne sades ännu i hemlighet hafva spåtrummor, på hvilka de slå vissa 
nätter. Mellan slagen skola de tjuta och hafva en slags andagt. — I Stor-Fjolen [en vik af 
Ängjan, nu Anjan] utanför VuJcu mans åns utlop är en holme, som kallas Långströms holmen 
efter en käck partigängare, som var major och ymsom öfver Angjan och Torön föll in som en 
blixt än på det ena, än det andra stället i Norige under 1718 års fälttåg. De Norske, som 
trodde, at han kunde göra både sig sjelf och sina soldater hårda emot skott, rymde faltet, ehvarest 
de mötte honom. Han blef dock skjuten af en gosse, som stal sig bak på honom, då han gjorde 
sitt tarf. På förenämnda holme har han med sitt manskap, förmodligen til ett minnesmärke efter 
sig, murat en colonne af 21/2 alns diameter och mindst 4 alnars högd. Den var nu mycket ned
fallen: jag arbetade jämte min ledsagare i fiere timmar på des uprättande och fick den i täm-
meligt godt stånd igen. — Fiere ställen vid Ängjan äro tjenlige til nybyggen och lära nog med 
tiden nytjas, i synnerhet som de genom sjöarne hafva en lätt gemenskap med gamla bygden. 
Nybyggarne hafva betjent sig af gamla landseder här i orten för at få nytja andras boskap, til 
des de efter handen kunnat förvärfva sig egen. De emottaga kalfvar til upfodande och få sedan 
nytja dem så länge til mjölkkor, som de förut blifvit födda, då kon säges: hafva tjent igen sig; 
eller få de nytja en ko sommartiden, emot det att en kalf eller 2:ne getter öfver vintern födas, 
hvilket kallas hafva kor på lega, och gemenligen sker med det förord, at den, som fått läna, ej 
svarar för kons störtande af sjukdom eller den skada, som odjuren göra. Lofvar man åter at i 
alla fall ansvara för kon, säges man hafva den fägod. — Finnvalen har något renmossa och 
altså sitt namn af Lapparnes forna vistande därstädes. De kallas Finnar af Norska och Iemt-
ländska fjällbocr. Skalstugan, Medstugan och Stalltjern-stugan äro gårdar utan åkerbruk, in
rättade til hviloställen för resande til och ifrån Norige. De hafva tilsammans en kanna korn af 
hvarje bonde i Jtl. för att holla stugan och stallrum, ved och vatten åt dem, som resa denna 
vägen. I Medstugan förnämligast är ett stort antal stall oçh våningsrum: de sednare låga och 
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oansenliga. Här visa sig växter, soin tilhöra den bebygdare delen af landet, och hafva kommit 
dit med resande folks foder. Ibland dessa anmärktes: Achilla Millefolium, Carum Carvi, Tri
folium Pratense, Chysanthem. Leucanthemum etc. Vägen mellan dessa »stugor» består mästadels 
af myror och, där fastare grund finnes, af gäslera. Detta upehöll länge Finska arméen, som 
bröt in i Norige 1718. Den anlade då en väg, ibland de kostbaraste, som någonsin blifvit bygda 
i Sverige. Den bestod af kafvelbroar, 5 alnar breda, gående allestädes i rät linea. På sidorna 
af högder blef den murad, och smärre dälder fyldes af sten. Var i tämmeligt stånd ännu för 
20 år sedan, men är nu så nedruttnad, at den ej utan lifsfara för folk och hästar om sommaren 
kan befaras. Resande til Norige denna årstid taga nu därföre altid vägen åt Vallan. NB. Vägen 
belades med kafvelbroar ända til Skalet i/2 mil V. om Skalstugan. Sedan fylldes sanka ställen 
med fasciner. — Are och Kalls socknar, som liggande under fjällen, äro befriade för knektehåll 
och betala i des ställe en lindrig afgift. Vissa gårdar, t. ex. 2:ne i Kålåsen, 2:ne i Rö, och Back 
erlägga intet därför, hvartil orsaken nu är obekant. Kan hända, at desse heman efter kriget 
1677—1679 voro öde, och at deras uptagande understöddes med denna frihet, då regimentet rote
rades. Orsaken til smärre cronodelar t. ex. 1/24, V6o o. s. v. i somliga gårdar här i orten berättas 
vara den, at då de några år ej inägtat betala sina crono-utskylder, har Cronan låtit värdera 
hemanet och tilägnat sig så stor andel, som i värde svarade mot dessa utlagor. — Att träget 
plöja och harfva anses orådligt i Fjällbygden. Solvinda kallas de trän, hvars sprickor gå efter 
solen: sägas snart ruttna och vrida sig i väggar, äro ock svårare än andra att klyfva, kunna ej 
list-hyflas. Ett fäboställe vid Wåll-Rua. — Kom till stenen i Grönandal kl. 12, hvilade där, 
besåg stenen, igenkände dessa initial-bokstäfver: A. B. B. R. Carl Hammarsköld 1690, Pehr 
Sundius, Lars Holm 1688, Joh. Sundel, Lars Klockhoff, 1730. Skördals-porten strax invid denna 
sten. — Vad öfver Enan strax nedom Tefverdals forssen. Vid densamma ligga ännu mossbevuxna 
högar af dödskallar. I Handöl var ett slags myggor, som kallas Handöls el. Kybb-mya, rätt 
besvärliga. Denna by har vacker belägenhet och skön utsigt, godt fiske i Ann. Ann-rören 
ryktbar för sin storlek och fetma. Kallas, då hon föres fram på bygden, Kall-sunn-fisk, som är 
en mycket begärlig rätt. I Ånn, Bossjön och Iäfsjön finnas ej andra fiskslag än rör och öring. 
Kakelugnar af telgsten, med dubbla rör, är en uppfinning i nyare tiden, äro 6 qvarter höga, 
utom rören. — Kornet nu i Handöl till hälften axgånget [d. 17 Julii] och hälften i skott bälgen. 
Ifrån Bunnarviken följdes stranden af Ånn 3/s mil; togo oss sedan upp på en Ru, där Bunnar-
fjället började. Sågo där en renhjord och lappkojor af bara granbark. Lapparne syra sina skinn 
genom deras nedgräfvande i jorden, så att de ej behöfva kalk. Rastade i Ottsjön och skref af 
permebref. Denna by har 4 bönder och 6 tunnlands skatt. Klen uträkning att i ställe för ost 
göra smör af getmjölk. Den ost, som tillreds af getmjölk, blandad med komjölk, möglar snart. 
Kom till Edsåsen. Denna by har 7 grannar. Linsäde där brukligt; äfven ett slags gärdesgård, 
bestående af stolpar, som kunna upptagas och flyttas, jämte stänger, hvilka trädas in genom 
holen på stolparne: ett behändigt sätt att i hast stänga och ännu vigare än de så kallade fållor 
eller kvior. Vid Halltorpet är färjesund på flotta öfver Undersåkers-älfven. Icke långt från 
ödesbölet Grimstad förekommer bredvid landsvägen den hälla, på hvilken kon. Carl XI spisat 
middag. En tunna kalk kostade nu, efter berättelse, 12 skill, i Rö-by i Kall. Kol-skutan på 
Kallsjön drog 60 (tio-)12-tunn stigar. Besåg [på väg till byn Upland] forna ödesbölet vid Råck-
ås-skaftet, där ett fältslag blifvit hållet; är nu en fäbodvall. Gentiana Amarella kallas här på 
orten [i Alsen]: ols-mäss-humla. Vid Vången renar i lägdarne, efter åkrar fordom. [Offerdal.] 
Stenar och åkerrenar utvisa, att Röstad i forna tider varit heman och fordom innebegripit Prest-
bondets nu varande område. 

Begaf mig på resan till Offerdals-fjällen. Drosera kallas här: ring-orm s-gräs. For in i 
Bångåsen. Röda vinbär (syrbär kallade) växte här vildt. Hällänget vid N. sidan af Hällsjön 
har i forna tider blifvit skänkt till Offerdals kyrka. Nils Nilsson i Öne hade gjort märkeliga 
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uppodlingar och planteringar; äfven varit den förste, som börjat klyfva skifferhällor till taktäck
ning. Öster om Konäs finnas i vilda skogen åkerrenar. Besåg en myrjärns bläster. Man klyf-
ver ett lass ved i så lämpliga skidor, at ugnen, då de resas in, blifver däraf fullproppad; låter 
den brinna ned till glöd; lägger så på V4 tunna rostad malm, i 3 satser: i den första: hälften 
eller V» tunna, i hvardera af de andra Vi6- Blästerugnen ungefärligen 2 alnar djup, dito bred 
ofvantill; nedåt smalare. I Rännön äro 2:ne bönder och 2:ne torpare. Från Rännön till Rödöns-
bodarne är god och jämn väg. De ligga mellan grenarne af Lillån, V2 mil från Rännön. I vägen 
mötte Örnstolsån af 5:te storleken. I Stenfjällen är en sjö, som kallas Fisklösen [skrifves ock Fisklös-
sjön]. Därifrån kommer FisMös-ån. I nordvästra ändan af O. Oldsjön syntes tomter efter äldsta gruf-
gården; är nu en lapp-plats. Nyare Grufgården ligger längre upp mot fjället. Där stodo ännu lem-
ningar af en byggning, som haft ett kök med en kammare där innanför. I denna byggning har 
probsten A. A. Burman en gång hollit gudstjenst och döpt ett lappbarn, den tiden grufvan sednare 
gången bearbetades (1737—1738). Lämnade Frössö-Bua på vänstra handen, under det attenne 
eller val passerades. Kommo sedan ned på Storflon, hade största svårighet att hjälpa upp 
hästarne, som sunko ned ofta. Uppfriskade oss med hjortron, som i täml. myckenhet på flon 
funnos. Där voro så kallade kärn-hol eller små vattensamlingar. Från Örnstolsån foro vi upp
före Finn-rua. Den hade sköna betesmarker och fäbodar, folk från åtskillige socknar tillhöriga. 
En af dem kallades Iensmässholmen. Bakvattnet ligger V4 N. om Ockorn [Åkersjön]. Gys, Krok, 
Ås och Vall-Ruarna i en sträcka Ö. om Ockor-sjön. Ockor och Löf-Ruarna på des W. sida. 
Båda sidorna äro i afsluttningen af Ruarna starkt späckade med fäbodar, så att sommartiden 
kunna desse och andra dylika vilda trakter anses för täml. bebodda. Observerade Fisksjön samt 
lärn-, Bränn- och Djup-Vattnet jämte ån från desse små sjöar, som faller in i Skärvången. Kom 
till Skärvångsbodarne, som ligga nedanför Gys-Rua. Skärvången är en djup sjö. Gäddor där 
funnits för 50 år sedan: nu icke. Lukringen är V4 mil lång. Föllinge Prestbord har där fiske. 
Mellan Skärvången och Föllinge kyrka var furuskog; man lät svin gå på skogen. Hvilade i 
Sång-Bodarne, som ligga midt emellan [nämnda ställen]. Liths boer fordom haft älgsvonor vid 
Skärvången. Nu finnas där inga älgar. — Underrättade mig om ortens hushollning i sina fäbo
dar: af hvarje ko räknade man på 2:ne pund smör. De fleste får voro här svarta, hade en fin, 
men gles och kort ull. — (I Föllinge). Efterrånna betyder sidoskott af roten på ax. Lokänder, 
ärtor, hästlort-änder äro ett och samma slag. I Föllinge socken är godt och välmenande folk. 
Pastor Ångmans hollna jämna disciplin har mycket därtill bidragit. Fick ett gammal permebref, 
som var svårt att läsa, dock tog jag fullkomligt reda därpå. Excerperade en hop andra från 
Backen. Gick igenom gränsinstrumentet, som hvad rikslinien mellan Klingsjön och Iadnem be
träffar, förvaras vid Föllinge kyrka. Ingen charta är bifogad, hvarunder säkerligen något svek 
legat. I summeringen af distancerna mellan livart gränsemärke beslog jag Herrar Committérade 
med missräkning. Båtar, påstods här, böra hafva samma skapnad som en fisk och altså största 
bredden vid främsta årparet och sedan minskas bakåt. Vid Gysen syntes lemningar af forna 
älgsgrafvar. Midt på skogen mellan Holmsjö och Landön är vid sockneskillnadspunkten en stor 
fura, i hvilken åtskilliga namnbokstäfver syntes ristade. Besåg den ryktbara almen i afslutt
ningen af bergsbögden vid byn Berg. Stammen hade väl 7 tums diameter. 

Concept Iournal på resan genom Iemteland år 1794. 
D. 14 Junii. Räfsund. Tallbark till svinens föda. Rågen fullt i ax. Östersunds stad 

ringa i början; vägen är lagd genom staden. Torget ännu fullt med stubbar; staden annars i 
tilltagande, I vägen till Ås var Svinsved till vänster på Silje löten. Där finnes en liten rund 
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källa, i hvilken vattnet minskas mot rägn, flödar mot förestående torka. I Ås kyrka. Såg pro
cessions fanan: 5 q. bred och lång med 5 qvarters hänge och 1 qvarter på hvardera sidan. Den 
förestälde på den ena Christi uppståndelse, på den andra dess himmelsfärd. 

Vid Hof [i Ås] ett gammalt loft, väl 300 år. Vid islossningen är Harrfiske i Liths Älfven. 
Fortsatte resan ifrån Liths prestgård; for in hos Commin. Widenmark på prästbolet, besåg kyrkan 
och dess märkvärdigheter. Snickararbetet på bänkarne är af 1662. Ett skilleri till altartafla. 
Predikstolen af Gregorius Raf. S:te Olofs bild, kyrkans forna patron, med sköld och draken, 
item gamalt altarskåp, likt det som finnes i Kall. — Arrendet för Häggenås prestbord är i ett 
för alt 2:ne tunnor korn; sås 2Y2, litet hö. I Häggenås äro få sjöar och vattendrag. Björnar nu 
börjat göra skada här på skogen. N. B. Vargar gingo in i svinhus 1792 för Iula. — Måns 
Larsson i Skede i Hackås har pergamentsbref. I Hammerdal dyrt arbetsfolk. I höanden en 
karl för veckan 1 Rdr à 21 daler utom maten. En piga 15 daler: bevis till ökadt jordbruk. 
Stamsele: kroken på kartan sades hafva uppkommit af mutor. I Hammerdals sjön fås stäm, id, 
abbor, gädda, mört, lake, sik, harr. N. B. 14 markerslaxöringar, 1 Lft-gäddor. I Gåksjö idogt 
folk: de hafva dikat ut en kärn och åtskilliga myror, som gjorde åkrarna frostiga. Hans An
dersson i Gåksjö har uppfunnit hvarjelianda konstverk; bland andra märkes: en tröskmaschin 
med rullar, item ett hjul, som på en gång drager en qvarn, ett slipverk och en såg, hvars blad 
har en horizontel ställning. När åskan höres, medan isen ännu ligger, väntas skada på boskap 
af björnar; så har det ock skett denna sommar. Olof Anderson i Gåksjö utmärkt för luxe: 
brukar fickur och Manchesters byxor, målade skoklackar och spännremmar: Rödmålade hus. 
Hans hustru har svart sidensarge kofta. I Sikås ån och Öjam finnas pärlmuslor, item i Fogelån. 
Öravattnet, som nu ligger till Hammardal, har fordom hört till Lith. — Räfsunds sjön ojämnt 
djup, liksom holig i bottnen, högsta djupet 16 à 20 famnar. De djupaste holen frysa sidst. Gick 
upp i år, 1794, d. 6 Maj i lugnt väder; om det blåst, hade det skett förr. d. 4 Maj slöts sånin-
gen i Räfsund. Gamla såningstiden 8 dar före, eller efter, 13 Maj N. St., eller Gamla Kors
mäss. Gamla byggningen i Offne är flyttad från Gällö-skans. d. 29 och 30 April 1794 såddes 
i Räfsunds prestgård. — [Ström.] I Tulingsås göres mäst målade kärl och skedar. En kanna 
och stop tillsammans kostade 2 D:r k. m. En sked kostar 1 styfver; 1 stor stånka med 2:ne 
handtag och fällock 3, 4 à 41/* dal. I Sundsjö brukas bonot (eller) h. e. pulsnot. I Ström göras 
ryor och sydt stol-arbete. — I Bye, på udden, är en ättbacke. Ströms kyrka har små fenster. 
Gregor. Raaf gjort predikstolen 1650, bänkarne 1666. Gammalt Crusifix. S:t Olofs bild och 
skåpaltartafla, officersstol. Laxen går upp till Svaningen. — Gärdesjön går ända upp mot 
GWZö-sundet; lapparnes gärden. Då Snåek maskar visa sig, båda de rägn. Hitom Boga-Edet 
en strucke, knappt 100 aln. lång, och 4 aln. hög, snarare blott 3; sedan ett lugn vatten, så Boga-
Edet, där ett lappmonument eller ock en ätthög — gång omkring — stenig väg, nött öfver Edet. 
Sog mellan Bogedet och Fågelsjön. Länge våta myror om våren båda torra somrar. Stormund 
en sjö på V. N. sidan af Munsfjället. N. B. Lappstrucken och Lappholmen, så Fogelloken(lacus). 
Frostvikarne taga furubark ned vid Lappstrucken. Fågelberget, midt mot Såget, i N. V. Älg
högen öfverst i Fiskviken, fordom afradsland hörande till Gisselås i Hammerdal. Fogelön öfverst 
i Lokarne. Hvitgula moln om qvällarne på klar himmel båda frostiga nätter. — Torpare skälls
ord i Hammardal. I Ströms kyrka finnes en oblatask, ciborium, af förgylld koppar, har följande 
inskription med munkstyl: fert hoc vas pocula de vera vita. En soldat i Berg, Sven Berlin, 
blifvit förryckt af mekaniska speculationer: gjort många instrumenter, väggur, de vanliga för 8 
plåtar; äfven repeterur, som visat dag och datum. Körkstugor och stallar vid Ströms kyrka. 
Svärtor (svartänder) — Knipor — Gräsänder (ärtor Hästl ort-änder) — h vita och grå skrakänder 
— Gudungar (hvita och svarta, violetta om halsen) större än svärtor. Tjufand är hona till bles-
and. S vanor uppehöll a sig mycket om våren i Ströms Vasdal. Golbeins kärl: en som bör betala 
Golbeins kanna. N. B. vid Bogaedet, — Danska kyrkbibeln finnes i Strand, prentad i Köpen-
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haffa af Mats Viagardt. Sven Pålsson i Hillesand troddes hafva mördat 2:ne lappar, nian och 
hustru, h varefter barnen svultit ihjäl. I Sand hedrades vi med undfägnad och äreskott; mycket 
silfver; djurs fallar. Tepen, segel mellan 2:ne stänger. Iemtlands knektar ej vane att slita 
ondt af stränga marscher och x ojämn spisning. 

Bonäs fordom varit fäbodar åt Espnäs. I Ström brukas plogar, med hvilka köres både 
fram och åter, item läggharf med 3 leder, livar led 1/.1 aln bred. I Espnäs göras ock skedar 
samt målade kärl. En flicka i Espnäs, 6 år gammal, gick bort i skogen, återfanns vid lif efter 
9 dygn, Draga Fjärden ofvan Vediön. Öster i Dragan afradsfiske. Näxåslandet O. N. om 
Dra gan, afradsland för Hullkasens nybygge, som ock kallas Bränna. Gärdströmen faller N. om 
Gärdsnäs. N. B. ofvan Gärdsjön ligger Gärdvattnet 1 q. Lappar fordom bott ned mot Gärd
näs, haft gärde mellan S. Vassdalen och Gärdesjön. 

Iemtl. hat mot lapparne — vanité — sjelfrådighet. En vacker lappmudd kostar nu 5 à 
ti Rdr, bör vara mörk och korthårig. Besåg en badstuga, hvari fiskare torka näten, item det 
träd, den stora gran, h varunder Pastor Cederberg första gången predikade för lapparne; var 
omlagd med stockar i fyrkant. Såg en lappbåt, liten, sammanfogad med tågor; item en ätthög, 
Bedipalln kallad; en dylik på Boga Edet. 

I Viken [i Frostviken] äro stenrösen i villa skogen. Af alla nybyggen häruppe börjades 
först Skogen, som ligger på norska sidan, nära rikslinien för 60 år sedan ; en qvarnsten hittades, 
där tomten anlades. Gäddedets Nyb. 31 år gammalt. Första hus, till gudstjenstens hollande, 
byggt på Brandskogsnäset, sedan i Frostviken. Nya eapellet började byggas 1793 på Vikens 
ägor. Bränna, ett nyb. strax söder om Kjuklings högarne [Jfr Kjuklings vattnet, nu Kyckling
vattnet, N. om dessa]. 

Qvinnodräkten i Frostviken capell-lag: Pigor hade blomerade atlasemyssor med svart 
kant, lång bandvipp hängde baktill, Gröna tröjor, Bomuls halsdukar, kängor; kysste sig själfva 
på fingrarna, innan de togo i hand. Hustrur hade svarta myssor, svart satinströjor, myssor i 
norsk form, hvita halsdukar, hvitt förkläde, en svart silkeshalsduk knuten om halsen, kjortlar 
allmänt med täta veck. Karlars drägt: Svarta rockar med stora knappar, till hvardags gråa 
stöpkoftor, gjorda som en lång bussarons skjorta med tvärfickor på båda sidorna. Gossmyssor 
som kyrkohåfvar med band omkring. Barnen bäras i lappskrupp. Lappars drägt. Karlar grå 
eller blå koltar, ståndkragen altid af annan färg, blå, grön eller röd och ändå af särskilld färg. 
Lappqvinnor allmänt blå myssor, hvita eller blå rockar, sällan gröna. En del lappar hade ljusa 
hår och norska ansigten. lokest betyder en sup. Presten fick ost. N. B. Koxar. Rätter hos 
nybyggare: fogelägg, fårmjölk, drafvel, tunnbrödssmörgåsar med äggulor öfverstrukna. Fenster 
brukades i rostet. Torkugn i spisar. 1787 har åska dödat fisken i Tannsjön. Tvinten är samma 
fogel som bofinken. Rastade i Viken. Probst-ting. Danska böcker skulle afläggas; klockare 
tillsättas. Karm-myssor brukl. förän de nu varande höga kullriga. [Frostviken.] Norskt tungo
mål. Nybyggarne kommit från Sörlie. Hurtigt folk. Själfmord ibland Norske är flyttare gängse. 
Pastor i Föllinge har kullfiske af sik om hösten i Grufveln. Från Hvalsjö till Grufvuls Nybyg
gen 1 dryg mil. Tjärugrop, gjord som en tratt 1. s kål. N. B. Tappen och en ränna; af 3 lass 
ved blir V2 t:na tjära. Föllinge-boer förut haft Lukringen: nu gått på auktion, tillfallit Häggsjö 
Nyb. Offerdals boerne fordom fiskat ända till Bängien, h. e. i Hvalsjön, Hasslingarne, Gunnar
vattnet etc. Bängien är blott en mil lång, så ett sund 1 q. långt, mellan Rängien och Iuln 1. 
Iuvuln. Hotagen: Hvarken i Råvattnet eller Gruveln nybyggare fått råg af Kronan, en bodde i 
fähus. Hotagen 372 mil lång; från Hotags eapellet till Ådraget V2 mil; detta strömt, bär sällan 
köra. N. B. Brännsjö-Bränna midt N. om sjön. Föllinge boer afradsfisken i Hotagen; mellan 
Grufveln och Haslingarne varit älgsgrafvar. Kalkblock började omkring Ockorn. I Resan till 
Palestina finnes anmärkt, att förbigående Turkar lägga hvarsin sten på dens graf, som blifvit 
stenad. Sådana högar förekomma flerestädes i Jtl. — I Aspås räkenskapsbok från 1582. Maj
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stänger vid bröllop börjat afläggas. — Besåg Tidbr andshög en — vallar dessutom, som hört till 
en skans eller befästadt läger. Såg Käringgrafven. Vallen, genom hvilken den gått, var full 
med snäckor och bleke. I Klölsjön skall efter berättelse begrafningshögar finnas i en vik efter 
en Klipping och Hartmann. Pastorerne Domianus och Eric Blix vägrat trohets ed: lofvat ändå 
holla sig fredliga. 

Mycket Brunkullor, Satyrium Nigr., tros bebåda kalla somrar; snarare kallt i början af som
maren. N. B. Det samma påstås om murklor gälla för hela sommaren. Vid Åsön har fordom 
varit afradsfiske. Öre milla kallas forellen i Oviken. Kel, Kittel; gera, vera. Igelkärn i Berg 
besökes i Bark-löften, h. e. veckan efter midsommar. Iemtl. ålades på generalinspektorn Häger-
flychts hemställan 1691 att nödvändigt passera Åhrskogen och där uppvisa tullsedlar på sitt med
förande gods. Ovikensboerne hafva egen dialekt, nog lik den norska. Gamla skolan i Oviken 
sades hafva legat upp vid Skansen, ej vid länsman Lundals gård. När Danskarne attaquerade 
Rutenkrantz, marscherade de i början gerad på kyrkan, N. V. hörnet; men måste för salvornas 
skull draga sig till höger ned om backen och drogo sedan upp för Hälja hacken. — Kusböle, 
O. hemman 1 q. hitom Hänåsen. N. B. Källaren. Vid Kusböle märke!. grotta, 1/2 mäling lång, 
3 à 4 alnar bred. På Bilsås-berget bygdes en veta 1718, står ännu kvar, timrad fot. Kull-lufvor 
fordom brukats i Oviken, nu blott af gossar. Lapparnes antal i Oviksfjällen aftagit, skada. — 
Kom till Stuguberget; där af ålder varit en fjällstuga, förmod!, halfvägs mellan (Storsjön) Ljung-
dalen och Oviken. I Storsjön syntes mot V. först Helagsstötarne, så Husvåln, så Dunsjö fjället, 
så Måsålass-fjället, sist Storådörs-fjället. N. B. Storåkläppen där framför belägen. Lapparne 
fordom haft till afgudar oformliga beläten af björn, starkt smorda med renfett, begrafvit björ
nar, rösat öfver dem, lagt benen i ordning, därjämte flinta, fastsatt i en klyfta, lindad med tenn-
tråd, dito svansen lindad. I Ljongdalen äro ätthögar och Thor Illes hög eller stengrund i 
Ljogna. Thor Ille förmentes hafva varit någon konung eller höfdinge af svensk härkomst. Stor
sjö by har 9 bönder och ett capcll, får gudstjenst 4 g. om året. I Storsjö by finnes perg. bref 
rörande landsskilnåden mot Jtl. 

Dagbok på sommarresan genom Jemtland år 1798. 
Hiå sig, Angerm. hvila, besinna sig. — I Watiom legfolk från Jemtland, Råbocks Lisas 

och Görvicks barn. Såg [i Torp] skepsnaglar och andra järnsaker, tagna ur en ätthög. Sö, steka, 
svedja. Jämtlands vägar försämrade sedan Örnskölds tid, synes af med buskar igenvuxna 
diken. Ängarne och betet mindre frodiga i Jtl. än i Medelpad. Mälgåsen illa bygt, led i st. f. 
grindar, låga portar, nakna, smutsiga barn. Vedlängd längden af ett fullvuxet träd. Ved, träd. 
Högnar (Räfs.)=Ruar. Löf smed, en liten sparf, grön framtill, röd baktill. Bonot, Bingnot bruk
liga: den senare lisligare, efter den kan dragas med en båt. Weidhundar. Tidkörk-ku (liksto-
ko). Potater ej ännu mycket inkomna i Räfsund, sågos i Stafre och Hofdsjö. Sängarne ej ren
sade. Räfs. skogar ej så redbara, som de se ut till, äro mycket vindbrutna och invärtes ska
dade; i öfrigt senväxta: trän till goda stockar fordra meli. 2 och 300 års ålder. Upphögda, brutna 
tak i bönders helgdagsstugor och kamrar. Tenn, silfver, porcelaine m. m. i hyllor i de förra. 
Qvinnfolk bära knif i slida i hvardagslag. (I Hofdsjö). Låg där öfver natten, bonden och hans 
hustru äfven i samma stuga. Skref af permebrefvet i Hofdsjö — Pehr Mathsons misstanke. 
Skottkällan % mil från Hofdsjö. Stor, öppen vinter och sommar, ligger V4 mil Ö. om G renings-
sjön; där Golbeins kanna på Rotskogsvägen. Ansjöman skjutit en Hofdsjömaii och stoppat honom 
i SkottkäMan för det han honom ovetande vitjat samfäldta bäfvervonor. Ansjöman måst försona 
dråpet med sin andels afstående i Bäfverfänget i Rotån. Flygg och klef detsamma. 2:ne systrar 
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berättas först, hafva nedsatt sig i Hofdsjö. När jemtarne grepo till vapen mot de norske år 
1788, fingo de aftogande Räfsundsboerne deras pastors, Nordenströms, välsignelse. Han förmanade 
dem i synnerhet, att om de finge se någon grönklädd (h. e. ryss), icke spara honom. — Hohlst, 
hvarest; Rem, brant sida af liögder; Godske, Gud gifve att. Gafsjön vacker högländt by och 
snyggt folk. — Osed i Räfsunds skogsbygder, i hela Ragunda pastorat och Borgvattnet att börja 
alla svar med ja. Sten hohl (li höres ej) tract, som består af idel sten. Som all tjettest—tidest 
(af tidom); Nyom dagom, Vån vära, Lysn (sköl, i Berg). Hellsjön (Hellsjö kyrkoslätt) har 
namn af en stor hälla i V. ändan. Från Hellesjö K. till Håsjö K. IV2 mil, sedan Kälagatan 
till Ragunda. Tomt sades om myror; jag tror tomt (ledig plats) komma däraf. Helsade på 
gamla länsman Håkan Frisk. Furj, mörja af multnade ämnen. Soldater återkommo från mötet ; 
god plie. 

(Ragunda—Fors:) Klockljudberget. Från Munsåker är öfver bottnarne 1 mil till Osterede 
eller Storforsen; där Golbeins kanna. Fors och Ragunda boer bruka strigbyxor, stutt strumpor 
och näfverskor. Rista väl något, men hugga ej skogen ur ängarne, i allmänhet ej vackert byggt. 
Fors har sköna uppodlingslägenheter; inbyggarne gå dock och hacka i små lägdar, hvarest de 
hafva helt små lador. — R em, låga, smala sand- eller klapperåsar — item nipa — Ragunda-
boerne säga ha\ skorra något på r, talte eljest tydligt ut orden närmare svenskan än andra 
Jämtl. Bruka nog allmänt blårockar till helgdags. Kärror finnes blott i Munsåker, Ammer och 
Krångede, för Ragunda socken. Vid båtstaden Forsberget på W. sidan om älfven; Staberget på 
den östra (N. B. Ett af samma namn O. om Storforsen). I Staberget, vid Gesund, vid pass 500 
alnar fråu båtstaden, är Brakholet, IV2 aln högt, bredden 6 aln. och däröfver, längden ända 
fram 9, men till höger synes det svänga sig ännu längre in; några steg längre upp i detta smala 
berg är en gryta 5 q. djup och nästan lika bred. — Tvärt öfver sjön skall i Döviksberget vara 
en grotta lik Drakholet, och efter sägen en drake plägat flyga däremellan. Nors fanns i Rag. sjön, 
innan den gick ut. Uttrar i Ragunda pastorat ej sällsynte. De bästa skinnen kosta 2 Rdr st. 
Mårdar däremot rara; upp efter Ströms Vassdal och i Finnmarken mera till fångs, lätt att skjuta 
dem, de springa upp i träden, alltså snart utödda. Wargar synas sällan till. Tagel användes 
mycket till nät-tälnar såsom starka och längst motstående röta. Våg buktig vik inåt bäckar. 
Finneråsnäset, slätt, sandigt. Hotul roddpinne. Iärf i Ragunda, biter ihjäl får och killingar, är 
svår att skjuta, efter hundar ej vilja åt honom, tros med sitt fäs afspisa dem. Stahus i skogen, 
där vildt förvaras. Kykla, kläcka (Rag.), inde kyckling. För hvart ägg, som kläckes, bär anden 
genast ut ungen i vattnet. Perke, krassla. Flister, hudens fjällighet. Röö svedja. Landshöfding 
Frölick vred på Stugu-bönderne, för det de ej höllo vägen uppe emot honom; lofvade kasta en 
sten i deras kålhage, som de alldrig skulle glömma. Flyttade ock dit vid indelningen 5 dra
gone rotar från Lund i Hällesjö. Ordspråk: Den som skickar barn i by, får själf gå efter. Den 
som far, förän han blir tillreds, kommer igen, förän han skall. Aderton fång på ett Starr-lass; 
lika mått på hölass. Märken på goda skogshundar = ~ i gomen, en ärt eller kula i bogljumsken; 
skarklöf bak på fötterna. Mårdsjön har abbor, mört, haft gäddor tillförne, förgåtts däraf, att 
rommen stadnat på land, då vattnet en gång fallit hastigt ut. Bäfrar funnits i Selsån. Tärning 
häst 1. stod i 3:dje året. Hamerdals nya kyrka vacker, men taket inuti gjordt af klåpare. Röd
skägg-Gubben hette Hindrick Michelson7 var från Wermland och kom hit som saltpedersjudare; 
måste en tid sitta på fånghuset för det han for omkring och med förmenta (undervärk) under
kurer narrade penningar af allmogen. Fässel häfte i mesar. Från Hallen till Stamsele lV2 mil. 
Strand, Hallen, Ön nu de ende, som hafva renar hos lapparne; gifva dem V2 hud eller 2 pund 
mjöl för skötsel. Lapparne tros nu mindre redligt än förr gå till väga härmed. För öfrigt dö 
kalfvar hopetals, om köld infaller Korsmäss och Ersmäss tiderna, då de födas. (Ström). Nybygges 
tracterna kallas af bygdfolket Finnmark, dels efter gamla benämningen, dels för det, att finnar 
i början af detta Seculo nedsatte sig åt denna sidan. Fordom ohyfsadt i Ström. Socknen blifvit 
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kallad Sjåbygden, efter inbyggarne hade hinnor af blåsor i gluggar i ställe för fenster. [Ström.] 
Från Kälsbodarne till Löfberga, Hvil bänk att hvila på, många sådana i vägen. Kjeltri, något 
lumpet och sammantrassladt; kjeltersamt; tamlcejn (spak); Masa säg V. N. samlas i en hop eller 
flock. Bärsl, bärga, samla, skaf och löf. Garf, duglig, rask. Flåsjön har bl. a. stor och små 
sik, denna sill kallad. Stora rören går till V2 vigt. Ett lag (N. B. Nätlag) utgör 20 famnar 
eller en nätsättning af 2 tio-famnars långa nät. Flåsjön tillfryser vani. 14 dagar före jul, det 
har dock händt, att han varit öppen öfver Nyårsdagen, går vani, upp gamla Ersmässtiden; i år 
ovanl. bittida, vid nya Esmässan, 18 Maj. — Anders Pehrson i Bellviken i Tåsjö capell gjort 
lyckliga curer för riset, holies eljest för Wisman. — Nybygena vid JP7åsjön hafva bättre utseende 
än gamla bondgårdar fram på bygden. Nyb. i allmänhet må ock bättre än bönder. Orsaken 
klar: obetydliga skatter, mera boskap, dess och alla viktualiers stegrade pris, spannmålens låga 
värde däremot, goda fisken, fogel- och djurfängen, den tid de gåfvos. Flåsjön tillfryser vanligen 
14 dagar före lui; det har dock händt, att han varit öppen öfver Nyårsdagen; går vanligen upp 
gamla Ersmässtiden, i år ovanligt bittida, vid nya Ersmässan (18 Maj). Brakväder, stormig 
väderlek. Gran delas i frogran, som har hängande kvistar ända nedföre, toi ej hugg eller blek
ning til kådas togande, hvaraf den hastigt ruttnar, och nara gran, som är hög, tjock, har täme-
ligen qvistfri stam och gifver varaktigt virke. — Fick reda på Hellsjöarne, kallas ock Hellvatt-
nen, äro förmol. det Hulsio som nämnes i gamla gränseinstrumentet; it. på Bansjön, som troligt
vis är det gamla Baud eller kanske rättare läset: Band-sjö. 3 Alaviks kullar gifvas, linieri går 
ifrån Stornäs viken, i Flåsjön, öfver den mellersta. Ångermän påstodo den N., Jämtl. den 
Södra. Örnsköld tog emot permebref från Hafsnäs, som innehöllo gamla gränsmärken, gaf 
dem aldrig åter eller lemnade dem till någon, som ej framförde dem. Han lät Ströms-boerne 
på 2:ne dagar upphugga en riktig ridväg mellan Ströms K. och Löfberga samt öfver Allmän-
ningsnäset eller edet mellan Flåsjön och Tåsjön. 2:ne jättar Bikiel och Tå tros gifvit namn åt 
Rikiels och Tåsjöbergen. Sten höfrar (holsten) eller det samma som hohlar, häftar. Kies kallas 
Fyrsten. I Löfberga synts tecken till gamla åkerrenar. Edet ifrån Tåsjö Landstad 1. Fiskboden 
är till Löfvika en halt* mil. Ioh. Abramson, olycklig konstnär, anlagt Brattbäcken 1784, Ny-
bäcken 1792; nu 2:ne åboer på hvardera stället. Skogeld fördärfvat herrlig skog N. om lätta-
löfvet (= lefvet?) och uppbränt Ioh. Abrs slottdam. Vid Tåsjö capell har i början varit endast 
2:ne bönder. En bodt i Kroknäs, en väst i byn; böndernas- antal nu ellofva utom Prestbordet; 
blott 9 bönder byggde capellet. I W. Tåsjön färsk fisk, godt folk, finsk ögonfähl. Då laxöringar 
vaka och rök stiger upp ur skogen ifrån högden, blifver duskig väderlek. Sesselskit oväders-
fogel. Första slotterkarl tros hugga halsen af göken. Harr i Norrån, upp till Härsjön. Ett 
bäfverskinn galit nu 2 Rdr. Bäfvergäll 32 skill, lodet (ett vägde 18 lod); spolen kostade 32 
skilling. Ornäs sjön kallas af lapparne Weringre, Iadnems klump Htnemen dölle, Borga Fjället 
Borgka. Jemtlands lapparne tros ej fara till Asele marknad, handla mest Mathise tiden i Ström 
— äfven något på Norige. Badstunäs har namn af en finsk badstuga, vid Sörån. Renhjordar 
starkt minskade i Ströms lappmark, af klobb-sjukan, svullnad i fötterna, och bett-sjukan, goret 
går ut genom munnen. Hullkasen, nu ett öde-torp (har namn af Hull opp h. e. taga huden, af 
många i gropar fångade älgar. Detta nybygge flyttadt litet längre i W. til Nexås. Långkärn 
O. om Nexås, därofvan Gräskärn, öfverst Dödmans-kärn. Slottdam nedan Långkärn. — Finnar 
först nedsatt sig i Aspnäs. Svedjebruk, jagt, fiske, elgsvonor varit deras första näringsfång; bruka 
ännu ej fäbodar. I Tåsjö capell-lag har man dem väl, men boskapen får holla sig under bar 
himmel om nätterna. En finne i Ringvattnet sållde för 50 år sedan sin gård därstädes för 5 
plåtar och flyttade till Åsele. — Finnarne bygt genast i början porten, Nyb. först fähus och bo 
däri själfva, tills de hinna timra upp stugorna. Brun rand med ett sken under solen bådade 
storm. — Lapparnes samtal med sång draga ut samma ljud länge — ljuden olika efter tale
ämnet. 2. skubbning — gnidning stående upp öfver främmande, när de spisa. Finmärska. 
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N. B. Finska afkomlingars ludenhet. Renå och Kärmäs nyb. upptagna af folk från Ön i Ström 
— Straumi har sannolikt namn af den stora älfven, som ej långt ifrån bygden börjar. N. B. 
Hjerpstraumen, Kallstraumen. Strömsborne hafva handel på (Lie) Frostviken. Ingen riktig segel
båt brukas i Vassdalen, blott ett täcke (tepen) med 2 käppar utspändt. Wedi-ön var fordom all
männing, nyttjades utan skatt af Äspnäs, som ännu betalar afrad för rör-fisket i Dragan. Mårten 
Collin, bondson från Kostad i Heggenås, lagt sig på kalkbränning, bränt flerstädes, särdeles i 
Kalkberget vid Flåsjön åt Helgoms K. Näfverskor allmänna i Hammerdal och Ströms bygden; 
träskor midt i landet samt i Oviken och Hallen tinglag. Före Digerdöden skola 4 åboor varit 
i Aspnäs. Byn sedan länge i Ödesmål, tills Mathis Göranson Finne där åter nedsatt sig. Var 
farfar till Erik Göranson, nu bonde därstädes (1798). I Gärdån och Fogelån funnits perlor, äfven 
i Edsån. I Dragan fångas Djup-Rör Midsommartiden med ringnot, då hon far efter fisk-mya, 
som är h vit med en slags krona på hufvudet, kallas ock därföre Kry-my a. Skär-rör fångas 
Michaelistiden. Ännu tros circa 100 T:r rör fångas upefter Vassdalen årligen. Tunnan gullit 
nu en tid 8 Rdr. Ön i Ström har mager jordmån och många drol. Kya brukas i Hillsand. 
Sjöfogel har synts årl. minska, såsom annan fogel. Om fogel flyttar V. ut, tros den komma till
baka; far den åter O. ut, tros den förgås i dimman. Målade trädskedar göras i myckenhet äfven 
i Kärrnäset. — Till Nyland vid Ede. Upp i Nybyggena resligt folk. Vid Arås stenrösen i sko
gen, med grof skog igenvuxna lägdar. Gamla Nyb. halta af gikt i knän. — I början foro Fö-
linge-presterna blott en gång om året nämbl. sidsta storböndagen till Håkanfot och predikade 
där under bar himmel (en gran). — Pigor bruka låspungar i Hamerdal — hafva skön hy, men 
slät plie — till helgdags svarta kjortlar — myssor med band — lifstycken utan tröja — sydde 
axelremsor på linnen. Långa karlar. Alavattnet har stor kostelig öring. Hammerdals hästar i 
rop och begärliga. — Brudsten och Stensund i Hammerdals sjön farliga att passera i storm 
väder. — Strumpbandsgåfvorna på bröllop i Hammerdal aflagda. Presten får däremot 1 Rdr. I 
Berg, särdeles i Rätan och Klöfsjö, få bröllopsgästerna strumpor med band eller sydda vantar 
eller sydda linnen, som gifvas till tecken af uppbrott. I Fyrings sjön en klippa, Kungs Staburet 
kallad, som är gränsesten mellan Ede, Fyrås och Sohlberg. Vid Fyrås gamla lägdar, som varit 
åkrar. Få hafva not i Hammerdal, kastnät i stället; bottnars beskaffenhet säges sådant fordra. 
Stem tros vara det samma som sarf, andra holla honom för learp. MunJchättan det samma som 
Wästerlägden; namnet kanske brutet från MunMäJcta. Räfgårdar förmonliga, böra vara vida, 
höga och så, att skog synes innantill; ett annat slags gårdar kallas kulor; äro mycket mindre. 
Ingen. Esping hade gårdar med tama räfvar inuti, som lockade in en stor myckenhet. Många 
ödeslägdar omkring Hogsås i Hammerdal. Dessa till en del nämnda i permebref. Bostället i 
Ede kallades före indelningen Knutsgård; Spiellgård Ö. B. då laggt därunder. Prestbordet 
fordom kallats Vallen. Linài liknar nejonögon; finnes i Fyrsjön, item i Russ Fjärden, 
1 Ströms sjön; är 4 tum lång, god till bete åt ål. Rör, Arundo, i Hammerdal Fångfoder. Säf\ 
Equiset., mindre värd än Rör. Grenås-Fetjan liggande vid Grenån, höra till Kalls näset och 
alltså äfven under Prestbordet. Stengfishet (så kalladt af åns igenstängande med fiskdam) lyder 
ock under Prestbordet; idkas både i S. och N. gren af Sikås-älfven. P. P. [V] Forsman och Huss 
började rödja upp sine Fetjor; detta uppmuntrade bönderne i Mo till efterföljd på Brag Fetjan; 
näst denna ligger längre upp på samma sida By-Fetjan. Blott i Grenås, Bye, Prestgården och 
Gåksjö finnas notar. Blårockar till hälften mot grå brukliga. Drängar nog allmänt laggt sig till 
blåa iackor, med stora hvita metalsknappar, såsom i Ångermanland. Blåa kapprockar vinter
tiden äfven mycket i bruk. Myrmalm finnes vid Lorås. Järnblåsning aflagd. I Heggenås idkas 
den af 2:ne bönder. Sax-svalor sjunga ej, pipa blott, synas endast i varma somrar. Backsvalor 
grå. Anstutar i Sikås-ån. — Bröllop i Hammerdal stå hela veckan, åtminstone till Torsdagen. 
Hamerdalsboerne ej trätgiriga eller begifna på fylleri. Ett golf holler 18 fång, hvart fång högst 
2 Ls. Ö. om Ottsjö, netto V4 mil, är ett Ö. B., Lägden kalladt. Tradition om sista åboens be-
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gåiigna mord. Eldbrand, ett slags Fogelvonor. — 8 dagar före Olofsmässodagen flyttar folket i 
Hammerdal hem ur bodarna, blifver hemma med boskapen 14 dagar, som sedan föres till höst
bodar och där till Michaelis, eller 8 dagar längre, förblifver. Yxslcaftkäln. Sälgsyppan brukas 
i gryngröt och bland qvinnokläder. På Hammerdals skogen varit krog, bebos nu af 1 torpare. 
När vinden vrider sig efter solen, väntas upphållsväder och tvärt om. I år börjades såningen i 
Föllinge kyrkslätt den 9 Maj. Stig mansnamn. Föllinge boer hafva friôske att sälja. Föllinge 
och Hammerdal boerne närma sig i dialekten intill Upplännings-målet. Skrek föga i Hammer
dal, mera i Föllinge. 1785 dödde några och åttatio personer i Liths pastorat i rödsot inom 4 
veckor, ibland dem probsten Feltström. Tanken, en rätt af hvitmusu, messmör och grädde. Vid 
Gryttorpet på andra sidan om älfven, midt emot Liths Prestgård, äro 5 rösen; i ett af dem, som 
af P. Lindholm uppkastades, fans en grönt emaljerad (messings-)kopparnål, människoben, många, 
obrända. Ätthög S. om kyrkan, vid vägaskälet. Vattkråka, svart, hvit under buken och hela 
bakdelen; uppstoppad af Baron Koskull. — For till Heggenås: S:t Olofs Bild trampande på 
draken, med svärd i handen och en röd sköld ined hvit kors, rödblommig i ansiktet, gula hår 
och ögonbryn. Hemma på Österåsen. Gremelgård: traditionom Greinla-sten, som tros vara kastad 
af henne mot kyrkan, ligger vid vägen, mellan Österåsen och K. märke efter dess strumpband. 
Dess dotter tagit de i landet nyss inflyttade norrmän med boskap och åkerredskap i förklädet. 
Dess smiden: l:o kyrkodörs-ring, som 1769 blifvit satt på vapenhusdören; 2:o gångjärn på ett 
herberg i Kostad; 3:o ett dörhandtag, som finnes i [lucka]. N. B. gångjärnen af rutigt 
fint arbete. Tradition i Heggenås om Jämtlänningar, däribland en Frössö-bo, som under segling 
träffat på en ö i hafvet en från Frössön utflyttad jätte. Slagsbacken, mellan Häggenås och 
Hårkbron, stått något slag. Hägrom baclcen: öfverst i denna backe S. om vägen öpnades för 
några år sedan af sig själft en djup rund hola eller brunn: har sedan fallit igen, Vq S. om 
Koustad. Vid Herr-Pe-sten, så nämnd efter Commin. Pehr Klockhoff, tror menigheten vara 
något skrymt. I Gremmelgård är västerst på lägden en jordfast sten, med ett hästspor; i Bäck, 
V. om Gremelgård, en sten, skapad som ett svin. Hemming Andersson i Häggestad märkelig 
hästläkare, allmänt nyttig. I Koustad fäbodvall är en sten, i hvilken synas 2:ne björnspor. 
Helvete i råskillnaden mellan Heggenås och Hammerdal, ett hål vidt som en kar, djupet ej un
dersökt. Näfverbyttor brukas i Lith, Fölinge, item näfverskor, för vallhjon. Herberg väl 300 
gamla i Heggestad. Hote det samma som Hogbett, en slags sjukdom. I Heggenås S. fallit 120 
föl denna hufvul — somliga tvillingar. Ovanlig myckenhet allestädes af hafvande qvinnor. Så
ningen slutad d. 17 Maj i Heggenås. Mellan kyrkan och Nordåsen är medvägs en sten, märke
lig däraf, att vid densamma skall en jätte Älling, som har bodt på Ällingsnäset, träffat en v. n. 
Staf i Stafsgården i Nordåsen. Dessa blefvo oense och slogo ihjäl hvarandra. Käringsten är 
en hälla nästan upprätt stående; jättarne därunder begrafne. Pål Pehrson i Stugun byggt staplar 
i Bräcke, Håsjö, Multrå, Borgsjö, Borgvattnet och Stugun, kyrkor i Boddsjö, Stugun, Borgvattnet, 
ßätan, Klöfsjö, Edsle. — Vårdkasar på Stadsberget vid Gesund och på Stuguberget. — Finnarne, 
som bo på Medelpads skogarna, berättas hafva flytt dit af fruktan för straff på deras uppresning 
mot Carl IX i slutet af 1500-talet. Reste tillbaka till Lits prestgård, i vägen ungdom, vackra 
m., bättre plie och finare utseende än i Hammerdal. Besåg stenrören vid Gryttorpet. Var e. m. 
på Sörehos Baron Koskull; en sällsynt fogel hade han låtit stoppa upp. Lithsboerne franka. I 
Lith väfves fint vadmal. I Lith brukas mycket rödmålade knutar. Ny klemighet uppkommen: 
ludna fårskinsbyxor. Midt för Hårhan och Hökbäck är en sten i älfven, som kallas Brudsten. 
För 40 år sedan fick en dräng 1 plåt i städsel och 4 i årlig lön; nu 5 plåtar i städsel, lönen 
20 à 30 plåtar. För ett dagsvärke vid kyrkobygnaden bestods: mat, öl, bränvin och 4 à 4V2 
d:r kop. mynt. Jämtlands bönderne bruka hafva musqueten på väggen hängandes i hvardags-
stugor. Krigstjensten varit ansedd för hedrande. (Stugun:) Besåg lemningarne efter den skans 
vid Stugu älfven, som vid passet däröfvev blifvit anlagd, ovisst hvad år. 1677 sägas de novsfeç 
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innehaft den, men öfvergifvit densamma, skrämde af några utaf pojkar i skogen under berget 
lossade skott. Stället, där skansen stått, är nu åker, och synes endast tecken till en grop inuti, 
som varit 11 alnar i fyrkant. 16 alnar därifrån emot O. har varit en lönngång ut åt fältet och 
palissadrar åt älfsidan. 1694 bröts vägen upp till körväg mellan Stugun och Boggsjö i Sundsjö 
socken. Äldsta stugan har varit i gården närmast capellet. Redan 1745 börjades med potäters 
plantering af soldater, som varit i Stockholm, dock endast af det röda slaget. Major Cavallius 
införde gula; fick 1775 efter en half spann 15 tunnor på Stamnäs i Sundsjö. Jämtlänningar 
bruka ännu mycket posar - af skinn, ifrån den tiden gröfre hampväfnader voro mindre all
männa. Marken omkring vägen till Boggsjö består af stenbundna ljunghedar; Fiskviks Nyb. är 
starkt odladt. I Boggsjö gästgifvaregård väl byggt och tapetserat gästrum. Hörde åter tradition 
om jätten Fröse, som skall hafva bott på Öneberget, och då han ej kunnat fördraga kyrkeklockors 
ljud, med sina 3 söner, som äfven varit resår, farit ur landet och satt sig ned på en ö i hafvet, 
där seglande jämtlänningar råkat honom. Vitror tros blifvit så kallade, efter deras kvinnor sägas 
hafva h vita kläden om hufvudet: hollas äljest för allt ett med jordbyggare. På Ö. B. Slätte 
hafva Lockneboer fäbodar: började i senare åren där uppföra snygga byggningar och rista upp 
lägdar. Vid Bodal får man se fjällen. 2:ne ätthögar anmärktes; äfven en klef, eller afsats, på 
flokalk. Jämtlänningarne äro ifrån 8 dagar efter midsommaren mästadels borta från hus och 
hem: först i skaf skog och svedjor, sedan på myrslåtter. Vägar och hemansbruk i Brunflo s:n 
fordom varit i bättre stånd än nu. De gamle lagt otroligt arbete på markens uppodling, som 
nog skönjes af stenrösorna. Brunflo tingslags sigill föreställer en barhufdad gubbe med skägg, 
hvit tröja, bälte, gula, något vida älghudsbyxor samt skor och röda strumpor, ösande ur en murad 
brunn medelst en hink, som dragés genom ett block, vatten i en kruka eller ett slags ämbar. 
I Brunflo talas svenskan renare än på andra ställen i landet. Hampgalgar observerades. — 
(Frösön): Anmärkte 9 kullerstenshögar i zigzag vid skolan, den första varit mellan Borins stugan 
och skolan, äro monumenter af lappar. Promenad öfver kungsgårdsmarken. Denna fordom varit 
åker, äfvensom nästan hela V. sidan af ön ända till One. Atthög invid kungsgårds(hagen) gärdes
gärden; fattade skillnaden mellan det forna Förberg (en gård, som innefattat Kungsgårdsmarken 
samt trakten omkring gamla skansen) och Wästanåker, som ägorna wästanför skansen, eller de 
n. v. Kungsgårdsåkrarna, kallades. Rodde öfver till Dragedet. På detta (fordom Sprottedet) 
landsting blifvit hollna. I sednare tider (på 1600-talet) där varit fäbodar, nu ej länge sedan 
skottplats för artilleriet. En jätte Lif säges bott på Ö. B. Kringelöga i Lith. En stridshammare 
funnen i Söre. Pröfvade Öne-källan: svagare halt än på Bynäset. Besteg berget, brant på 3:ne 
sidor, herrlig utsigt, lemningar efter en borg med brunn inuti upptäcktes; där uppe fordom varit 
galgplats, etter den helt väl kunnat ses på landsvägen där förbi. — Bröd skål, kallskål; sull 
mjölk med ibrutet och blötnadt bröd. Anmärkte ruinerna efter forna capellet, på Wästerhus. 
Wäderlekens hastiga ombyte hade ett s. k. far eller gångbar sjuka med sig. I Offerdal och 
Rödön fås bästa ost i Jtl., när Rätan och Klöfsjö undantagas. Tre-ro-hagar med flätade 
gransprötar skulle bespara mycket gärdsel. Träden och rågsäden fordra i Jtl. flere gärdesgårdar 
än i något annat landskap i Riket. — Besåg Ås' kyrka. St Olofs bild, stor. Fordom brukligt, 
att i socknen aflidne regim, officerares värjor med vidhäftadt flor hängdes på muren inne i 
kyrkan. Atthage vid kyrkan på Röstads ägoi\ 8 à 9 ätthögar af jord och kullersten. Gamla 
kyrkotomten. En sten tros blifvit kastad från Frössön hit emot Brunflo kyrka; men ej hunnit 
längre än till Löfbergstorpet. På Tengs ägor är ock en ättbacke. Skärtorsdagen, fordom egent
ligen Långfredagen, hölls blott för (en Dies Profestus) en af Dies Profesti till Påskhögtiden. 
Vaka jul-, påsk- och midsommarnätter är en lemning af de s. k. vakstugor, hvilka under påfve-
dömet höllos dessa nätter. Promenerade till Stockbrunn, Skrapa- och Pipkällorna. Den förra 
i synnerhet ryktbar; ordalier per immersiouem där skedda under påfviska tiden. Varit bygd 
väg mellan densamma och Kungsgården på Frössön af en mils längd, som skulle tjena till 
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rättelse vid skattmilars utstakande. Dessa källor belägna i Kyrkbydrolet, som har ypperi. god 
myrjord. Mata- eller kobb-mjggoY syntes i dag (7 Aug.); komma, då kornet som bäst matas 
(får kärna). Långa och svåra vattuvägar i Ås. Rödfärgade tak och byggningar af en del börjat 
brukas. Folket i Ås' s:n ibland de mest sediga i landet. Erik Erikson i Bredbyn i Offerdal 
har i pastorn Olof Bertilssons tid gjort alla predikstolar i Offerdals pastorat; en ännu kvar i 
Matmar. Var kanske Hollborgs mannens läromästare; i allmänhet anmärkes snillesodlingen i 
slutet af danska och början af svenska regementet (förr och efter 1645). Bildhuggeri, portraiter, 
målade bondstugor, likstenar m. m. — Reste till Kyrkås. Nifsåsen blifvit öde för ett mord, som 
skett i en källare, hvarefter grop ännu synes. Stenrösen lagda i ovanlig ordning längs efter 
lägdarne. Onsjö-ån faller in i Kläppsjö-ån. Kleppsjön fordom blifvit kallad Ljösa Sjön. Invid 
Torvalla by, nära Kyrkås-vägen, en 4-kantig stensättning, som tyckes vara lemning efter något 
hus. Promenad till Hångstad, rudera efter gamla lagmans-gården, legat bredvid Wamsta. — 
Västra åkergärdet vid Brunflo prestbord kallas Marstrand, det östra Lindalen, N. Ö. delen af 
Lindalen hetat Gräfte. En trakt mellan gärdena förut varit en fio med många brunnar och 
hällor; däraf namnet Brunflo. Sur fisk, sill, strömming sofvelsamma och nödiga för jämtlän
ningens ofta svaga bröd; saltbrist, ofta infallande under de många krigen fordom, och saltets 
höga pris i allmänhet dessutom tvungit så väl Jämtlands som Nordens inbyggare att vänja sig 
vid sura fiskvaror, vädertorkadt i st. f. insaltadt kött o. s. v. I Brunflo sämre bygt hos all
mogen än annorstädes i landet. Efter sjångel myggor komma knortar, därnäst kubbmyggor, slut
ligen stingflugor (flugor, som stickas). När Rågstånden gulna ned vid roten, äro kornen mogna. 
Rågens rätta såningstid mellan Nya och Gamla Olofsmässorna. Rörbergs Rören är ljusgrå öfver 
ryggen; buken gul och hvit; fenorna brandgula; är bredare och tjockare emot dess längd än 
annan rör; man har fått den till 10, 15 ja! 20 <t£ vigt . I Lockne Sjön finnes samma slag, af 
lika vigt, men något långlagdare och hvitare i färgen. Rörbergsfisket infaller Helgonmässo-
tiden; (en annor skrift säger: Iul-tiden, som dock är mindre troligt). Rör tager glupskt krok; 
fångas äljest med kastnät. Gall-Rören är fetast och smakligast. — Smäling är ej annat än små 
sik. Släppt i Kärnan, i Näs, har den efter 3 år blifvit så stor som bottensik. I Lockne saltas 
ej in sikrom: skada på så begärlig och lönande Handelsvara! — Vass-vad finnes i Hammerdal; 
har gångar i backar och kröddar i likhet med bäfver. — Brunflo-boerne måste hemta timmer 
och bräder från vida vägar. Stor-svartåret (1696) blef frökorn på Håkanstad. — Till Lill-
Margeby kyrka. I vapenhuset stod en aflagd altartafla af synnerligt och gammalt arbete. N. B. 
Kommen från Sunne; jämväl St Henriks bild från påfviska tiden och ett monstrans. Besåg 
Brunflo kyrka: gammal dopfunt af gotländsk sandsten; en tafla föreställande slaget vid Narva, 
lik den, som finnes i Ragunda kyrkan. Tage Tott landsherre 1620; ännu den tiden voro lapp-
kongar i Snasen. Lockne prestbords ägor nu bevuxne med löfträn, där åkerrenar bära vittne 
om starkare odling i forna tider; 2:ne ätthögar på dessa ägor anmärktes. Till höger om lands
vägen nära Lassbyn är en ättehög. lj± mil från Lassbyn är ett O. B. utan synbara åkerrenar 
med 4 ätthögar, alla af snålheten öppnade och ej sedan igenlagda. Framom Tann jämväl ett 
O. B. med åkerrenar. I Näs anmärktes talrik fårafvel, till stor del af svart färg; racen half-
tysk, ej ullrik. Deras ängsliga bräkande vände snart uppmärksamheten in på det usla betet. 
Såg Nekten. Vägen här dikad å ömse sidor. Iemtlänningarnes expedient(?) att bruka klöfning 
har kommit deras maklighet väl till pass för att slippa vägars anläggning och vidmakthollande. 
Om ej krigen och militärisk fuktel kommit imellan, skulle tilläfventyrs kärr-vägar ännu saknats 
på de flesta ställen i landet. Klöfningen i medeltid fordrat hästar, hvars underhollande hindrat 
de, framfore hästar, vid jordbruket så nyttiga oxarnes påläggande. — Furiar, små, gråa. fjärilar. 

Kom till Kungsnäset. Alunskiffer-kullar och ätthögar svåre att åtskilja. Ett par af de sed-
nare med säkerhet anmärkta. Ses tydligen V. N. V. från gården, att man fordom, för bekväm
lighet skull, jämnkat och beredt alunschifferkullarne till ätthögar. De s. k. Lindsgraf var bestå 
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i naturliga kullar V. om Kungsnäs gård. Besåg Näs kyrka. I Näs s:n mycket käla-land. Tim
merskog åt Gärde-sidan : säljes för 1 skilling stocken. Sockneskillnaden mellan Hackås och 
Berg, som på Grubbkälen är i Medfurun, b varemot svarar Torudds vik vid Storsjön. (Hackås:) 
Månge där i socknen göra handelsresor söderut och till Norige. Herdalingar köpa säd i socknen, 
äfven dalkarlar, som föra upp slipstenar och liar. Hofverberget drager moln åt sig, så att nöd
torftigt rägn sällan fattas i nästliggande trakter. Hackås', Näs' och Bergs socknemän hafva 
mörkgråa rockar med mörkblåa brem på armarne och omkring halsen. Hackåsboerne hållas för 
mindre liberala än folket i Näs och Berg. Besteg Hofverberget. Snö faller förr på berget än 
vid sjön: ligger ock längre kvar. Ofverst på berget är en vårdkase; däraf anledningen till 
tingslagets sigill. På de uppresta spirorna i vårdkasen voro åtskillige dels initialbokstäfver, dels 
hela namn, dels ock inscriptioner ristade. Däribland igenkändes Susanna Wargentin: Lars Bur
man; ett 9 med årtalet 1701. Hic itur ad astra etc. Vid Fänriksbostället på Ältnäset var en 
märkelig ätthög af det aflånga slaget, som jag ej förr blifvit varse i Jti. Menigheten tror, att 
där är skrömt och att en drake här vårdar något gods. Branten uppåt Tossåsberget kallas 
Tossås-bräcka. Klagades öfver tilltagande yppighet i klädedrägt hos ungdomen af båda könen, 
skylldes på kringstrykande västgötar. Vs mil nedom redouten vid Forsbron (130 aln. lång) 
öfver Iågna äro på samma sida om älfven märken till en gammal skans vid det så kallade 
Herr-Vadet öfver samma älf. Båda synes blott hafva hunnit påbegynnas, som förmodligen skett 
af de danska 1677, sedan de fattat posto i Oviken och ville från denna sidan hafva ryggen be
täckt. I Bergs pastorat brukas stora näfverkuntar, som kallas skruckor och äro rätt bekvämliga. 
Klöfsjö-boerne hafva blåa kull-lufvor och gråa Dal-jackor. Dialekt, utseende, hushollning och 
lefnadssätt röja deras härkomst från Herdalen. Björnbäcken rinner mellan Skorfhögarne och 
Staberget i Klöfsjöns S. ända. I Wemdalen, som i Klöfsjö, i allmänhet klent byggt och snuskigt. 
Då Herdalingarne göra sin bästa ost, taga de 1 stop kärnmjölk till 8 kannor sötmjölk. Esbjörn 
Sämundson lagman i Jämtland och Herdalen 1483. Den stora udden i Storsjön Ö. om Byn kallas 
ännu: Torillsnäs efter Thor Ille. Rätans-boerne äro höflige och hedersamme emot sina prester. 
— Norderön säges första gången blifvit bebodd af 2:ne lapphushåll. Deras afkomlingar hafva 
i allmänhet varit småväxt och brunögde, däraf socknemännen fått öknamnet Norderö-lappar. 
En fjärding missmör, som af gammalt varit räknad lika i värde emot en fjärding surströmming, 
kostade nu 1 Rdr à 1 Rdr 16 skill. Från Rätan och många andra socknar sker så kallad vinter
gång och består däri, att en hop folk, mäst pigor och torparhustrur, Michaelis-tiden begifva sig 
ned åt Heisingland, hvarifrån de komma åter till jul med 2 à 3 1& lin för hvar person. 
Göra där biträde med att karda eller spinna ull samt vid linets beredning; få i arbetslön 1, 
IV2 à 2 mark lin om dagen, Lucia-tiden holies marknad i Färla af Hudiksvalls, sedan i Järfsö 
af Söderhamns boerne. Jämtlänningar köpa där lin, buldan, salt och sur strömming. 1 tolft 
bräder 7 alnar långa, 16 skill. Arter sås här (Klöfsjö) föga, efter de sällan mogna: kallas ock 
därför: ångersäd. Bergs pastorats sockne-lappfolk utgöra 4 själar. Hallens socknemän köpa 
myrjärn i Rätan och smida det sedan isynnerhet till så kallad: vattsten. Försäkrades, att mellan 
15 och 1700 slagtnöt årligen nu på en tid drifvits genom Bergs pastorat till Helsingland samt Da
larne och Gästrikland. Häraf kan man till en del döma om betydenheten af boskapsskötseln i 
landet och dess afkastning. Nöthorn brukas till notsänken; äro därtill för dyrbara. Med cirka 
200 hästar ske årligen jämtlänningarnes handelsresor til Helsingland genom Berg; ett nog så 
stort tros passera genom Boddsjö och Hafre. I denna socken äro mörkblåa kapprockar all
männa. Kvinnfolket brukar tröjor och lifstycken af samma dyra färg. — Från Berg till Oviken. 
Anmärkte falkar vid Hofverberget och en ättestupa på S. O. sidan. Byarne Wäst Nårs i Myske 
och Öst Nårs i Hackås namn styrka gammal sägen, att färjsundet fordom varit därimellan, 
äfvensom vinter-vägen än i dag. I Myske inga brunnar. Sjö-malm, som här kallas sjö-slagg, 
finnes nog på stränderna vid Funäs. Flötbullar, ett välsmakligt goråd af skrädt kornmjöl och 
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söt-grädda, såg jag här första gången. (Hackås.) Jordbyggare omtalades och beskrefvos såsom 
förande ett herdelefnads-sätt och ej ofta märkas, medan bygdfolket äro i bodarne; förmentes 
skrapa något järn af boskapens skällor och göra skada, om man ej genom flyttning ifrån fä
bodarne å vanlig tid lemnade dem lediga rum. I Nähten finnes sarf. Nedanför eller S. om 
Nakstad, kallas Hackås' socknemän: Utvatningar. I Berg, Hammerdal m. m. få de namn af 
Utskogar, som bo något aflägse ifrån den närmast kyrkorna belägna sjön. Byggiar och boer 
säges ej promiscue: e. g. Matmars-Boerna Kall-Byggian. Oviksboerne, nog allmänt, flintskalliga. 
Då orren kuttrar, bådar han rägn. Oviks, äfven som Bergs pastoratsboer, bruka mörkgråa val-
marsrockar med mörkblåa kragar och uppslag på armarna samt breda, svarta läderbälten. 
Oviksfolket har i allmänhet ljusare hår och längre växt, nyttja i hvardagslag kull-lufvor med 
ett bräm framtill, sorn kan fällas ned och skygga mot solen. Kvinnfolket i Oviken ej så vackert 
som mankönet Med få undantag gäller detta om alla socknar i Jtl. De gårdars namn, som 
nu lyktas på e, hafva fordom haft o till ändebokstaf, e. g. Sidho (nu Side); Binlo (nu Dille). 
Når eller Nor betyder Sund i gamla språket [jfr Öst-Når i Hackås]. Vid Hof i Hackås 2:ne 
ätthögar; en större närmare Feste, upp i åkern; ett par smärre ned mot sjön. Nedra delen eller 
fjärden af Bäfsundssjön kallades fordom Östra Vattnet. Erle gammalt mansnamn. Puk-lort 
trollsmör. Jämtlänningar hafva mer fysionomie och äro mera sensible än deras grannar i Hels., 
Medp. och Ångml. Gulig, Gudlof, Gålö gamla qvinnonamn. Främmande folk hata landets in
födingar, anse dem för inbundna, egennyttiga, tredska, lata och egensinniga människor. Vräda, 
häfstång; spjäta upp, spänna upp 1. spita upp något; oppspiäta, F., något, hvarmed man spänner 
upp; kraktug, hedersam; tås, något torrt och lätt. Trådar med hängande små lappar, som fladdra 
af vädret, skrämma bort sparfvar. I Oviken brukas mäst i hvardagslag af qvinfolket blåa tröjor 
och randiga kjortlar, stutt-strumpor och träskor under boskapens vallande. För 70 år sedan 
hade pigor hvarken stycken eller sidenmyssor. En bonde, Pehr Pehrsson i Häggen, for express 
till Kungsgården och berättade general Sparre, att danskarne fallit in i landet, 2:ne dagar för 
än de kommQ till Frössön. Generalen, som i sin blindhet höll denne hedersgubbe för en lögnare, 
tog till käppen och körde honom på dörren. Den division af danska trupperne, som stått i 
OvikeB och vid passet öfver långna, hade kommit öfver Sundbackssundet, marscherade bort öfver 
Bilsåsberget samt genom långdalen. — Tossås-bocken: skråck för 20 år sedan; var torkad, troddes 
lefva och gå om nätterna. Man lät slå sönder honom, hvarvid ett dån hördes ifrån en backe. 
I Oviken och Myske sockenlapphusholl, 6 själar. En ifrån Ångml. af landsh. Örnsköld flyttad 
bonde till Brunflo införde här i socknen kundskap om linskötseln. Pigor från Ovikens och Bergs 
pastorat begifva sig efter Michaelis till Hels., biträda där vid linets tillredning, räkna på 
8 skilling om dagen. Bleik, hvitlimma; föhlin, adj., som gärna följer med; skolar, samlade 
smärre stenar. Vs mil N. om Kårgärde möta Bulägdarne, hålla x/a mil i längden. Fastgården 
i Oviken, Kårgärde, Skede och Näkstad i Hackås hafva delar i dem. De odlas föga eller intet, 
bära altså ringa gräs, ehuru jordmonen är god. Ett stycke V. om dessa lägdar träffas Bu-
gården. N. B. Bo eller Bu i gamla språket. Visserligen hafva dessa ägor i forna tider utgjort 
en kungsgårds egendom, men genom regentsombyten eller förläningar slutl. kommit i privatas 
händer. Beteshagar kunde efter handen formeras äfven på mindre fruktbar mark genom fållor, 
som här kallas kyor. — I Orrvikens by, på en gårds ägor, som ännu kallas Kyrkbyn, säges en 
kyrka fordom stått. Grundmuren visas ännu. Denna kyrka har förmodligen varit af trä, efter 
inga rudera af murar visa sig. Hyskjut, melerad färg; kuur, hålla igen ögonen och handen för 
dem; inde kura göma. Rakel qvinnonamn. — På Anderson är ett stort stenröse, hvari en troll
käring säges vara begrafven. Werkön har förträfflig och ymnig furutimmerskog, hvaraf årligen 
säljes till Norderön, Frössön samt andra ställen. En stock kostade, framförd till Frössön, 10 à 
II skilling. Kostar på stubben 2 skill. 8 •/., förut blott IV2 à 2 skill. Räfvar och andra odjur 
få förmedelst skallgång ingen trefnad på Norderön och Werkön. Norderö-boerne hafva i äldre 
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tider varit småväxta och brunögde, hvadan de af sina grannar blifvit på spe kallade Norderö-
lappar. Breda läderbälten här som i Oviken mycket brukliga. Gälstad på Norderön kallas i 
gamla bref Hiartestad. Fallsmål, brottslighet: till fields och till fiere, både i bergstrakterna och 
vid stränderna; förfaras, fara illa; dåmut, oklart, säges om luften. Ömleje, ömkeligt; vähluge, 
quasi värduge, brukas nu blott föraktligen om det, som borde hafva, men icke har något syn
nerligt värde; trem, smal bergsträcka. — Torkade lekattkroppar, stötta till pulfver, gifver man 
här hästar in såsom botemedel för allehanda sjukdomar. Dosis af 2:ne för fullvuxna hästar. — 
På Galgudden V. om Gärstad har fordom varit afrättsplats. Iösse diminutiv af löns, lens, Io-
ånnes; loan, detsamma som Iogan, och lon får ej blandas ihop med Iodnnes. Flöött, berätta; 
älles män, äldste män i orten; orvasa-mage, stor buk, som en del ungdom har, tros härröra af 
mycken, men klen spis i barnaåren. Stenrösen mellan Hiertstad och Svedje vitna om hemans-
bruk därstädes fordomdags. Etegaf mig till Drömmen. Vägen gick från Gärstad i S. V. till 
Getåsen; Böle låg i O. därifrån. Såg i Getåsen rutprickiga, blå och hvita, hemstuckna trå- och 
yllestrumpor. Åt- eller s. k. frätjord bör dikas och blifver därigenom tjenlig för utsäden. — 
En älgshud kostade nu 10 Rdr. Fullvuxen älg värderades till 24 Rdr. Kreaturen sägas times, 
när de äro löpska. Oxalis acet. kallas stensyra; ta mot, göra motstånd; vänn åt, vanda om, då 
man går eller far; truglug, trög; stan, luktande imma, ångor; slcrugg, vrå vid dörrar; glutt, 
skymt; palt, stekt på glöd, kallas glödhoppa; tråk, mödosamt arbete. Vid Kuborgen, O. B. i 
Oviken, finnes ännu lemningar efter en källare, uti hvilken en där boende prest med allt sitt 
husfolk osat ihjäl en julnatt. En gammal piga, som låg i fähuset, undkom denna våda. — 
Illvar, adj., en som snart blir varse, att något ondt är å färde; loor af somna in; spänning, 
detsamma som spann, ett mått, betecknande längden mellan tummens och lillfingrets ändar, då de 
båda utsträckas. En så tjock gran skall hafva funnits på Dillne udden vid Storsjön i Oviken, 
att 2:ne karlar som knappast kunnat famna omkring den. Relca, vanka af och an; till mans, 
h vardera; lagarne, deltagande i en och samma sak, e. g. hop lagar, bolagar, sänglagar. — Be
steg Drom-Fjällen, besåg Dromskuran. N. B. Forten upp i V. sidan; grottan med skönt vatten 
upp i den Ö. S. V. under Drömmen liksom banad väg, kullersten liksom i en slags ordning 
lagd på ena sidan om vägen; tros vara gjort i forna tider af lapparne, som i Dromskuran sägas 
haft sin hedniska gudstjenst. Allmogen i nästliggande fäbodar tycker sig höra dån af rullande 
vagnar på denna väg. Dånets rätta orsak kommer af ofta inträffande bergstalp i D röms-skuran, 
hvaraf ett brakande uppkommer, som ökas af genljuden. Ryck och ränn, dyka och dänga, tale
sätt med händingar; gnœur, småvärka liksom af något krypande; mäur (krypa som en myra) 
betyder detsamma; molene, helt och hollet; fnusk, fnuskug; känn åt, ha åt, ta åt, vänn åt, si 
åt, sätt åt, finn åt. Skällt säges om ställen, som gifva återskall, när man ropar. Risn, rya, 
små, men tät löfskog; trep och slep, möda och arbete; iding, tvenne stockar, lagda med ändarne 
ihop i en vinkel, till stockeldar. Fyrom bussom, på 4 fötter. — Reste till Mariby. I vägen från 
Oviken till Hvalskaftet förekommer Malmtaks åsen: slagghögar vittna om där idkad myrmalms-
blåsning i forna tider. Flöt, skyndsam; flötfählug, dito; masätt, guidare; alla, dåna; skyra eller 
skura, ett skår. Lurendrejareväg öfver Lekardals fjället till Handöl; på V. sidan om Storsjön, 
äfvensom i Berg, kvinnfolk, isynnerhet hustrur, bruka mycket ridsadlar med karm. Flickbarn 
med små öron tros blifva goda hushollerskor. En gammal altartafla kvar från danska tiden. En 
brudstol med rum för 2:ne personer. De s. k. Veku böndagar (lôrdagspredikningarç) höllos för 
hvar predikodag; sedan förordnades, att de skulle hollas mot silentium. I Hallen bruka sockne-
boerne hafva matsäckar med sig till kyrkan och traktera hvarandra. Abeklege, adv., utan riktigt 
handtag. Stenvåken är kanske samma fogel som fiskörn, efter han griper och äter fisk. Varglo 
1. gceupa är ej sällsynt på Hallens- och Matmarsskogarne. Fjällrackan påstod man här ej blifva 
hvit om vintrarne, och att därföre det varit hvita räfvar, som man någon gång fått skjuta här i 
landet och hållit för fjällrackor. Kraams, famla efter något med utspärrade, krökta fingrar. 
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Hvita vargar har man sett i Oviksfjällen. Tyll bort seg, gå så vilse, att man ej vet, hvarest 
man är. Välling-sjön på andra sidan om Stor- eller Dam-ån, 3/4 mil från Hallens kyrka. 
Hall-boerne varit och äro ännu till en del, långa och skraniga; hafva därför blifvit kallade 
Hall-skrankan. Natt-kallt, kallt om nätterna. Hallboerne handla mycket på Norige. Boskaps
skötsel likväl deras hufvudsakliga födkrok. De Norske äro mera gästfrie och billige emot jämt
länningarne på deras resor än helsingarne. — På betyder stundom efter; e. g. snål på, hågån 
på; man säger ock i svenskan begifven på. Häflein, så vuxen och stark, att man kan förrätta h varje
handa arbeten. Liten te mats; går syn för saga. — Besåg Matmars kyrka. Af b ilderna på altar-
taflan igenkändes St. Olof och St. Sigfrid, som har en korg med 3 hufvuden uti. Sjålig, kvi
dande utan trångmål. Eådstinn, herrsklysten. Fäbodlagarne i Wall-Run koka ej messmör af 
ostvasslan, utan gifva den åt kor, hvaraf de mjölka mera. Groon säges om spädt uppväxande 
gräs om våren. Nyvälle kallas det, som kommer upp om hösten. Wattkyllin säges om gamla 
båtar, som dragit för mycket vatten i sig. V. i Matmars gränd är en ätthög på Bye ägor ned 
vid Matmars-kärn; närmare kyrkan ses ock några. Vid Gilleråsen, Bjärme, Orrviken m. m. varit 
kyrkor, äldre än nu varande Sunne kyrka. Vaka säges fiskar, när de hoppa mer eller mindre 
upp från vattubrynen; om de kasta sig högt, bådar det storm. Vid Åsböle är ett stort stenrör; 
œin, en, mask.; œi, i en, fem.; ätte, ett, neutr. I Matmar skall någon gång i forntiden så mycken 
snö fallit julnatten, att blott 3 bönder, som krupit upp genom skorsten, kommit fram till kyrkan. 
En hop fattigt och enstaka boende folk berättas härvid hafva omkommit. Vidskepelse om jord
byggare; tros vara mycket små till växten, men hafva boskap af vanlig storlek; långa, mörkgrå 
jackor eller stöp-koftor. Utgångare (isländska får) ej så förmonlige, som det allmänt föregifves; 
äro drygfödda och hafva skryp (odryg) ull. Af en gumse fås 7, af en tacka 3 <3. Klippas 
Påsk- och Balsmässotiderna. Reste från Ofne, for öfver Långänget, på hvilket Hunsörs Iättgraf-
varne, en å hvarje sida, tätt invid landsvägen förekomma; längden 6 alnar, bredden 4. Sedan 
möter Tafvelhögden. Innan kyrkor hunno byggas, voro kors med en tafla (troligtvis föreställande 
någon helgonabild) satta på vissa ställen, där omkringboende folk samlades för att holla guds-
tjenst. N. B. Tafvel-lokan i Näsgot, Tafvel-backen i Brunflo m. fl. Björnar sades sky rök i skogar. 
Hundar blifva modiga emot dem af en björnskinnsremsa om halsen. I Möringsåkern, på Nor-
gårds ägor i Matmars gränden, har Peter Frestadius i Mellbyn funnit ovanligt stora människoben. 
Besåg jättgrafven på Ödes B. Ris; är blott en 6 alnars lång grubba. I probsten A. L. Burmans 
hus spisade familjen i hvardagslag på trätallrikar; likaså gick det till [i] andra preste- och 
de fleste officershusen. Reste till Husån. Hela Kungsgårdsmarken full af stenrör och åker
renar. N. B. ätthög ned på ängen. Anmärkte skillnaden mellan de forna gårdarne Förberg 
och Västanåker, af hvilka n. v. Kungsgården består. Med Colleg. Schol. Palléns tillhjälp hade 
i år på Kungsgården det första bekanta halmtak i Jtl. blifvit laggt. Åkerrenar hela vägen på 
V. sidan af Frössön; upptäckte lemningar efter en Borg öfverst på Oneberget. Rudera efter 
forna capellet vid Västerhus. Visit i Viken; fick röda stickade täcket af Moster Lotta: N. B. 
varit sal. Mormors brudstubb. Reste till Brunflo. Besåg St. Olofs-källa nedanför ett torp under 
Prestbordet, som heter Löf berget. — I Singsjön hafva Stor- och Lill-Gryta-Hemanen fiske; där 
säges vara stenar, som flytta sig. I Malmbacken, belägen i myror V2 mil från kyrkan N. på 
skogen, träffas myrjärnsmalm. Karlarne i Brunflo brukade hattar med höga kullar; mörkgrå 
rockar med blå klädeslistor och röda västar. — (Räfsunds kyrka:) Anmärkte nischer för helgona
bilder och deras altaren. St. Olofs bild utan händer, trampande på draken, förgyld. Strand-lo 
tros vara beccasin. Stor udde utanför Uddbyn; Uddby-fjärden däraf sitt namn. Hafs-sto, en 
udde midtför Grimnäs; på den ett ödesböle. Udden är af en kanal genomskuren 1779. Räf-
sundsboerne väl öfvade i brobyggnader och att taga upp det, som sjunkit. Mankönet vackert; 
af kvinnorna få behagliga. I den starka stormen 3:e böndagen år 1780? (sic!) drunknade 15 män
niskor på en båt i återresan från kyrkan; 12 voro frå,n Mälgåsen, 2 från Stafre, 1 från Gimdalen. 
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Iournal på resa genom Indals och Ragunda pastorater år 1799. 

D. 1 Juli. [Indal.] Af Ragunda sjöns utskärning blifvit nya grund i älfVen; dessa hin
derliga och äfventyrliga, innan man lärt känna dem: också en följd däraf, att älfVen nu stiger 
för hvart rägn. Getter göra ej ohägn, om de icke fått vana på våren. Nejonögon börjat öka 
sig efter utskärningen, så att i ställe för 1, 3 fjärdingar på sina ställen kunnat fångas. Kosta 
nu vid Indals älfven 12 skill. 100: vid Ångermanlands 16 skill. Bästa fiskvonor för detta fisk
slag äro iholiga stockar med näfvertrattar i mynningen. Fordras öfning och skicklighet att rätt 
nedsätta stockarna. Smärre strömdrag kallas nackar. Vi voro i fara vid en sådan. Änder 
kunna om hösten fångas i slagjärn, som läggas med korn inuti vid sjö och älfstränder. D. 2 
Juli. Epilob. Angustif. (ismjolk) kallas i Fors allmik. Sud kallas öfversta kanten af båtars* 
sida. Mycken stada på vattnet anses för godt årsmärke; 99 föga stada: blef ock nog svag 
sädesväxt. En mes näfver holler 70 st. Hvar näfver bör vara 7 qvarter; om något i längden 
fattas, gifves 2 för 1. Om hol är på en näfver, gifves en till för att täcka det. För bjälkar, 
22, 23, 24 alnar långa: I3V2 à 14 tum i fyrkant, hade Sundsvalls handlande lofvat 2 Riksdaler 
Riksgälds (agio nu 40 procent); ville krångla och betala mindre. — De båtar, som brukas i 
Indals älfven, äro 9 till 10 alnar långa, högsta bredden 2 alnar; 3 bräder utgöra h vardera sidan; 
kölen ej så djup som vanligt. Hvilställe vid Iägsand; — på V. sidan: Ragunda presten för ej 
så lång tid sedan plägat följa till vägs dit och med böner välsigna dem, som gåfvo sig på den 
äfventyrliga farten där nedanföre. Vacker cascade där bredevid, item Ytter-Befs strömnacke 
inom Iemtlands rå. Iägsand af Ragunda sjöns utskärning. Strupen kallas ett strömdrag vid 
Ormsved. Öfra Esset: V8 mil ofvan Utanede; Nedra Esset vid Utanede. I början af Iulii 
månad frimarknad beviljad på trävirke vid Berge. N. B. för Iemtlänningar. — D. 3. I Utanede. 
Förstugu kvistar i Fors och Ragunda brukliga, nyttigt bruk. 2:ne slags måsar i Iemtl. Fjäll
måsen är liten, lax-måsen större, hvit i hörjan, blifver fram på sommaren gråare. Blank och 
grå-lax samma species. Någon enda lax vid Utanede gått till 3 L^. I Fors brukade man ej 
brändt tegel. Brist på tjenlig sand; den, som där finnes, är för mycket glimmer-rådande. Leran: 
skott- eller gäs-lera. Spiklera är en torr molerà. Ström Harpor göras af granbräder såsom 
lättare än de af furu. I Fors hafva männen husbondväldet. I Fors brukades vid unfägnader: 
skurit tunnt bröd, knäckebröd och kakbröd (smör kakor kalladt), item stora smörstycken, som 
man kallar gåsar. Gammal och annan ost sällsynta. Forsbor nog allmänt flintskalliga, ehuru 
vattnet där icke är kalkblandadt. Ler bruk vid murning i brist af kalk. Forsboerne kalla Ra
gunda Bafven. Både Ragunda och Fors socknemän kalla dem, som äro fråu Hammerdal, Lith 
m. m. Iemtar: liksom voro de icke själfve Iemtländske inbyggare. Kanske göra de det för att, 
vid gränsen boende, göra skillnad på Iemtlänningar och Medelpad. Norrån är den samma som 
Gussjö-ån, faller i Indalsälfven vid Utanede. — Wästeråsen och Bålåsen är en och samma by. 
I Pålåsen var bomullsväfnad. Loft. Den elaka seden hos kvinnfolket att skubba sig. Skaf-
skog. Aspbark helsosam för hästar. Klut vid sparlakanssängar. Bräder, knappa 3 tum tjocka, 
kostade 1 Rdr 32, 2 tums 1 Rdr per tolft. — Folket resligt väster om älfven i Fors. Nätingar 
(nejonögon) kommit upp till Fors efter Ragundasjöns utskärning. Stadsforsen (= Undersåkers, 
vid Prestg.) ligger IV2 q. ofvan Utanede. I Stadsforsen hafva Westeråsen, By, Bispgården och 
Prestbordet haft laxfiske. Galeopsis tetrahit Biptå. Flotthus äldsta laxfiske, samt not och nät 
(i forsar tenor, nyare). Ljuster. I Allmännings fisket har (Prosten) Pastor hälften: Bispgården 
och Wästeråsen har hvar sin fjerdedel. Detta ställe i sednare tider ödelaggt. N.B. Brännvin en 
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oumbärlig sak i handel med norskar och lappar, äfvenså för dem, som infunno sig vid laxfisken 
för att köpa, dito vid frierien och i allmänhet: för alla slags underhandlingar. Professor Fors
lund är ifrån Utanede. Dess moder länsman Frisks syster. Fors socken föder upp hästar till 
husbehof och äfven till salu. Näset börjat ansenligt bruka och beså Bottnarne. I Storforssen 
fiskades med tenor och ljustrar, som kastades på vinst och förlust i brusande strömmen. Knorten 
visade sig i dag (4 Juli). Remmar eller långa, smala och ej mycket upphögda åsar. — I Håsjö. 
Pehr lönson i Håsjö vid år 1660 tillvärkat 18 vågar myrjärn i veckan, sålt det till Graninge: 
fått 6 mark k.m. för vågen. I Bälsjön hafva 1 hemman i By och 2 i Håsjö hvart tredje år 
Brax-fske. Rocken har 3 strimor eller långa hår i bakändan; brunt vatrade vingar. Ett slags 
metkrok, som liknar rockar. Singsjön grund, har många vikar, är fiskrik, en half mil lång, 
högst 7 famnar djup. Byfelt planterat sik ur Skällsjön 1798 till Singsjön, 5 stycken; i år plan
terat långt fiere i FisJcsjön. Rapoxe finnes blott i V. ändan af Fisksjön. Rocken tros alstras på 
sjöbottnar, komma upp strax efter islossningen, holler sig om dagarne i skogen, häldst i tallar. 
En liten Tinea svärmar öfver vattubrynen, sedan rocken slutat: tecken till rock-fiskets slut. 
Håsjö Prestbord har godt fiske i Sing- och Fishsjöarne. Vasa kallas ett stängsel af granar i 
en half circuì för fiske. — Söndag. Bevistade gudstjensten [i Håsjö]. Soldaternes plie och släp
mundering efter kriget förbätrade. Ju lägre hästar, oxar och kor hafva virfveln ned om ögonen, 
dess bättre märke. Iemtlänningar, äfven som svenska allmogen i öfrigit, hafva mager podex. 
I Ansjö såg jag långnot dragas och tagas upp i varpen eller på vattnet med 1 båt à 3 eller 2 
båtar à 4 personer. — Iemtl. bönderne sätta sig själfve till bords, när de skola undfägna främ
mande (ej deras hustrur). Hustrur, ej döttrar, passa upp. Möqvällar. NäfversJcor, Jcuntar bru
kades, båda delarne en rätt nyttig sak, särdeles de förra för folk, som gå i myror. Orchis 
Macul. kallades Marice-ört 1. Mariœ-hand. Vid Byn ödeslägder och stenrösen långt upp i marken. 
RÖkärn ligger IV4 mil S. V. från Ansjö, har rör af 4:de storleken. Rörsjön, 1 mil N. om Ra-
gunda kyrkoby, har rör om V2 alns längd. — I Ragunda brukas att bada om lördagarne. Reste 
till Hällesjö. Påhl Pehrson i Stugun byggt Hällesjö klockstapel. Sanda ängesteg vid kyrkan 
gifven under Prestbordet i förlikning för det, att en hund bitit presten. Tjära på bark att fånga 
flugor med. Stor fet mört i Mörtsjön, ligger under Hällesjö. Ätthög finnes N. om Bosjön, äfven 
en till, beväxt med furu. Stenrösen därinvid vittna om uppodling fordom. Anthemis arvens, 
kallas i Hällesjö hvitJcullor, C arex Polyaiza bindgräs (lappskogräs). På Kälarne fula kvinnfolk, 
karlarne resliga. Bäfverhus funnits på Hällesjö skog i alla åar och bäckar. Blifvit nedbrutna 
af kringstrykande från Ångml. och Medp. Equisetum Palustre kallas i Hällesjö fene. I Grund
sjö dalen uppeholla sig ofta björnar, blifvit tillförne fångade med drag, nu slagjärn börjat brukas. 
Lysimachia kallas sjö almich. Näst ofvanför den korta Balsjö-forssen ligger Kalfven, en liten 
sjö som en kärn. Kyrkbåt; Preststen. LaJc-mjärda med dubbel ingång, mellan balk. Ströms 
sockneboer hedersamme mot sina lärare. Kom fram till Håsjö Prestbord. N. B. Tillämnad 
blästerbyggnad i Greningsforssen. — Till fisket i Singsjön brukades: kastnät, drag, mjärdor utom 
nät och not. Fiskarnes lektider i följande ordning: isgäddan, aborr, mört, brax; de sistnämnde 
på samma tid i år. Lektiden för sik kommer först om hösten öfverst i Hällesjö s:n, går sedan 
småningom utföre Kälarne tills fram mot lui. Kälaboerne mycket gästfria. Ej så alldeles Ra
gunda socknemän. Från längre tid tillbaka aling (trädes-ärjning) öflig i Ragunda pastorat. Res
lighet, hårets färg, dialekt, allt vittnar om ett särskildt folkslag på Kälarne emot Ragunda och 
Fors-boerne. Min mening, att de förre utbredt sig dit upp ifrån Liden, isynnerhet efter Diger
döden. Här i orten holies för nyttigare att ärja vinterråg än att harfva efter såningen. Bräd-
sågning på Kälarne först för 30 år sedan börjad; förut brändes skogarne för bete skull, och man 
brydde sig mera om jagt och fiske. I Rörsjön är ett slags rör, hvit i köttet; ett annat helt röd. 
Ser nästan ut som öring, blek utanpå till färgen. Ragundaboerne denna vår nog kostat en må
nads dagsvärken per rök på vägabyggnad. Finnsjön ligger en dryg mil från Helgoms by, 21/2 
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mil från Graninge. Laxtenor och långnot nämnas 1634. M. C. [ = ?] förräderi emot Håkan 
Frisk vid pass 1701. År 1695 såddes litet livete på Rag. Prestbord. — Antecknade åtskilligt 
ur Rag. Prestb. Handl. Midsom. buskar brakliga i Ragunda. Vid Kånkbacken, väl 30 alnar 
djupt ned i älfsbräddeu, ett stort antal älgs-veliar funna; tänderna voro ännu helt hvita och oför-
multnade. På Nyåkern under Pålgård fordom hollits en drabbning. Reliquier (spikklubbor, 
sporrar tn. m.) funna i sednare tider; nu blott en pistolpipa i behöll, som jag har i mina sam
lingar. Vid Löflunden på Nyåkern ligga de slagne begrafne, prat om att där mycket spökat. 
Konggård (i Rag. kyrkoby) betyder utan tvifvel en gammal kungsgård. Rudera efter en rundel 
på Fähusåkern i Pålgård. Kong-gård ligger nedanför åkern, nedom Rundeln. Lundsgård för-
modl. gamla offerstället. Ett Odesböle träffas midt ofvanföre Mansåker, hör till denna gård och 
en rök i Pålgård. Mycket sten blifvit bortförd af ofvannämnde Fähus åker, så att nu blott en 
upphögning, jämte Rundeln, visar forna borgens läge och ungefärliga vidd. Kongshäggens plats 
utvisades. Häggarne borthuggne, efter sparfvar i dem uppehöllo sig och gjorde nästliggande 
åker skada. Under kriget har läger varit på en åker ofvan Kong-gård, som nu hörer till Tors-
gård. Kong-gårdstomten hörer nu till en rök i Pålgård, utmärkes af en bärghälla med aspar. 
Därinvid märken efter kryddsängar, — äro hvardera 3 alnar i fyrkant, hafva en utmärkt svart
mylla — och källrar. De förra nedom Kong-sten. En anförare (förmodl. dansk) hetat Oxen-
beck. Kongsten ligger i N. midtemot det stället, där Kongs-häggen stått. Vid Kong-gård Lus
brunn, en källa. Ned på Långtegen är Lemans hällan. N. B. Kongs-häggen vid Rundeln, 
nära vägen upp till Pålgård. Fangård tros hafva sitt namn däraf, att fanor där varit statione
rade under kriget; än om det betyder: Herre 1. Offer Prest-gård? N. B. Gislegård, åminnelse 
af det forna gillet *i Ragunda. Ett echo mellan Prestgården och kyrkan blifvit försämradt, sedan 
sjön skar ut och stranden därigenom förändrades. — Tjock enlag vid brännvinsbränning ökar 
kanntalet. En skopa slås i karet vid tillmäskningen, röres med spada till tjock deg, sedan till 
det blifver tunnt. Man tager 1/s korn, 1js malt, 1/s hafre. Alt vatten, som slås på detta gröpe, 
bör vara enlag. Den hindrar betning (surnad); tillsats af is eller kallt vatten förmonligt, sedan 
brännvinsämnet sötmat och till den grad kolnat, att en kall ring kännes omkring armen, då man 
sticker den i. Han-myr-Knösen märkelig bergskulle, klädd på N. sidan af klapursten. Spor af 
Ragunda. älfvens lopp på N. O. sidan någon tid fordom. Reste öfver Bottnarne. Desse på flera 
ställen besådda. Vide hotade att taga öfverhanden. 14 personer drunknade på en gång i älfvens 
nya lopp. Märgel på Bottnarne observerad. Husar myssa af näfver. [18 Juli:] Till Fors Prest-
gård kl. 6, till Utanede kl. 11, dåliga sadlar, sängkläder. Snyggheten som den kunde. — Af 
Björnar följande varieteter anmärkta: l:o slagbjörn, har rödaktig färg, liten kropp och höga ben; 
2:o gräsbjörn, är lågbent, tjock, har en vacker, svartgrå färg, ibland nästan hel svart, med in
sprängda silfverglittrande hår; 3:o myrtussen, är minst och brunaktig till färgen, äter myror och 
i synnerhet getingar gärna. Benmanshögen, ätthög i Fors vid landsvägen strax N. om Gärån, 
N. om Bispgården. En dart (treäggad) hittad, som probst. Nordin sades hafva. Gudsjö-ån går 
genom Flärkan, faller ut ifrån Gudsjön långt neder, vid Badstunäset. Gudsjön fiskrik, har gäddor, 
abbor, sik, mört, ål, lake. Har ock fet fisk, gäddor om 2 Lu, stor och fet sik, ål grof som 
kornstänger, aborrar om 7 <&. Gudsjö-bäcken ur Elberås-sjön, cascade i Fors. N. B. Denna 
bäck faller i Goviken, midt V. på Gudsjön. Tjenstehjon i Iemtl. tyngre och besvärligare göro-
mål än i nästgränsandé provinser, mera boskap, vidlyftigare och svårare slotter. I Rag. Past, 
starkt arbete äfven af kvinnkönet med trädvirke, flytta alltså gärna ut. Bodar vid Flärkarne. 
Stor-flon. A från Malmsjön till Gudsjön; troddes vara 2:ne Talleråsar: l:o den i nyare tider på 
Chartan utmärkta; 2:o en äldre, liggande emellan denna och det stället, där Graninge-boerne 
nu hafva sina fäbodar. — Näx-sjön, nyb. S. O. vid Gudsjön. Ragunda sjöns utgräfning åstad
kommit ett stort hat mellan Rag. och Fors-boerne. Vedknarrens (hackspetens) läte bådar rägn 
inom ett dygn. Näset i Ragunda hade del med W. och Ö. Ede i Ljuster- eller, rättare sagt, 
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Skott-fisket strax nedanför forna Gednns-forssen. Åtskillige af finska, krigsfolket döde på åter-
marsehen från Norige 1719. Vid Utanede en ö, togs bort genom Ragunda sjöns utskärning 
jämte nästliggande sköna laxfiske. — Kälar ämnade af Skaparen till fäbete, skafskog, djurgång, 
fogel-, fisk- och bäfverfängen. Konungen gifvit 100 Rdr till Fors och Indals-boernes erhollna 
stambok. Iemtlänningar kunna hafva getter med sig på skogsslotter och i sina fisken, men för 
besparing skull holla de dem häldre i fäbodar och nyttja (hopsilad) samlad surmjölk, som de 
föra med sig i träflaskor. Mellan Ragunda samt Fors-boer och Lidens inbyggare gammal (rau-
cirne) agg; de förre kalla de senare forsmädligtvis Li-bo-finnan, äfven Li-bo-vargan, h vilket 
benämnande vittnar, att de med röfveri och våld i forna tider varit besvärliga för Iemtlännin-
garne. Lektor Helzén med egen förlust befrämjat trävirkeshandeln på Ragunda; sockne-männen 
ändå visat sig tredske att understödja honom. Angående landsskillnaden mot Ångml. påstods af 
gamle män i Fors, att den fordom gått längs efter Långsjön. De höllo denna sjö för det i gamla 
Landskrån omrörda Blå finneskär n. Deras mening styrkes däraf, att Lapp (h. e. Finn) berget 
är icke långt därifrån beläget. Mellan detsamma och Långsjön säges- v ara ett kärn. Kommer 
an på närmare undersökning, om det ej är de gamlas Blafinns-Käm. Stor-svart-året (1696) 
bestod i en kall och ovanligt rägnaktig sommar. I Fors är ännu tradition om jättar. Voro 
förmodligen finnar till sin härkomst och hunner för sin grofva växt kallade. Lidens inbyggare 
i mannaminne varit utmärkta för sin reslighet. Några af dem sägas i forna tider kommit upp 
till Förs och i synnerhet hollit sig vid Gudsjön. Nuvarande landsskilnaden går öfver halfva 
Stor-Gudsjön. I Boda och Liden ej samma gästfrihet som i Iemtland. Kvinnkönet har finare 
och renare linne. Wästanå en vacker nybygges-by. [I Silre :J Bönderna mycket sträfva och 
gräligare än jämtlänningar. Folket hade finska Phisionomier. Tradition i Liden om en kung 
Olof i Backe. Lidens-boerne kalla jämtlänningarne mesar, förebrå dem tröghet och senfärdighet. 
Det, som är sött, tros vara helsosamt mot gikt. Bunfurun har sitt namn af de runor, som varit 
teknade på densamma. När lomen skriker, väntas rägn. Norrnäs, L. Helzéns gård vid Oxsjön. 
Hästar blifva feta af det, att salt gifves dem i dricksvattnet. For öfver Eldsjön, mete, besåg 
L. M. Ströms inrättade katissa mellan Eldsjön och Skälsjön. Då Silre sågen genom Oxsjö-
dammens brytning gick ut, omkommo fiere personer, sedermera 11, af en dymedelst i Stora 
älfven förorsakad nacke. Näfver omkring planterade trän hindrar getters gnagande. For genom 
Sätna: Segerbergs källa varit fordom en offerkälla. En annan, Soloms-källan, är mineralisk. 
Kvinnfolken i Medp., äfvensom i Ångml., tvätta flitigt sina fötter och holla dem rena. Om odels-
torp mera allmänt inrättades, blefve städer, i afseende på handtvärk, mindre nödiga. Kräk-
nedanet börjas med första ny omkring Tiburtii dag (d. 14 April). Ar kulet och obehagligt. 
Växter afstanna, om ock väderleken blifver något blid. Af mycket regn i kråknedanet blifver 
ogräs i åkrar; torka och missväxt pläga äfven följa på sådant rägn. Iärn-nätterna infalla på 
södra orterna mellan d. 12 och 20 Iulii; oftast mellan d. 14 och 18. Rök af ris och halm för
tager kalla nätters skadliga värkan. Gamla landsvägen gått från Njurunda sjöledes till Timrå. 
För sin raskhet att hjälpa konung Gustaf Adolf fram i svårt väder hafva Tynderö boerne be
frielse från båtsmansholl. Österut från kyrkan var en märkelig stensättning, äfven några högar. 
På en parm hö tros gå ungefär!. 4 gillingar eller 200 pund. I Tynderö fiskas lax, dock är ej 
detta fiske skattlagdt. Mellan Tynderö kyrka och Åvike bruk är l1/^ mil. Halfvägs ligger 
Iemtböle, ödesgods, lemningar efter stark uppodling. 
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Dagbok på en resa i Iemtland år 1802. 

D. 22 Junii. Väl byggt i Medelpad. Kvarter i Indals Prestgård. I Ljustorp stora rudor. 
Rågen såg allestädes herrl. ut. Ristor svaga. D. 29 s. m. Väl byggt i Indals socken; sämre 
i Liden. Kull-lufvor i Liden ochx i grannskapet. Vattenledning i rännor intill gårdar för 10 år 
sedan. Ofverfalls kvarnar nu börjat komma i bruk. Lax och sikfiskets upphörande wärkat upp
odlingar. Lin planteras till husbehof, äfven något potäter. Vårråg smakligare än annan, mognar 
här så fort som kornet. Kägelformiga berg kallas: Flyggar. Gunga i Böle, som drogs med rep. 
Ilardstads by, belägen invid Har stads bärget; det synes till Prestgården, har haft vårdkase. Alfven 
ändrar årligen grund och sandreflar. Li-boerne tilltaga i förmögenhet. V2 mil ofvan Silre är 
i Gärkvisle, vid vägen, lemningar efter en Redut, kallas: gamla skansen. Nya skansen legat i 
S. V. därifrån närmare älfven, berättas varit ansenligare och ännu förete betydl. lemningar. 
I Boda, vid älfven, skall man ock se märken efter en skans. Flygge första by i Liden, strax 
S. om afrättsplats. Från Indals k. ridväg till Ljustorps. Midvägs är Myckelsjö O. B., Björn-
kärn dito, midt för Indals k. S. om älfven. Sundåsen dito, upp mot Liden; dessa 3 utjordar 
tros varit de äldsta gårdar i Indals socken och bebodda af lättar: t. e. Raval i Björnkärn, To-
ming i Tomäng, Loning i Lonäng. — Medskog s-bäcken, 1/2 mil N. om Boda, landsskillnad. 
Vätaberget midt emot Ragunda kyrka. Veneriska smittan inkommen i Rag. pastorat. IHambra 
finnes gädda, abbor, sik, mört, öring, harr, stem, brax, id, lake; i älfven vid Krånge ett stort 
slagsvärd hittadt på 11 famnars djup ned i åbrädden. Blåhalsar, ett slags änder i Sels-ån. 
Knipor och strytänder de samma. 1 O. Ammer länsman Frisks efterkommande. Mjölna betyder 
mjuna. Fortsatte till Boberget, vettig och undfägnande hustru; små barn, en stuga, stubbar 
i åkern. Råk, myrdäld. Innan Gesunds Nybyggena samt O. Ammers, och Sele på Krångedes: 
Mårdsjöby på Stuguns: Kjöttsjö på Kjöttsjölandets, Boberget, Skallsjön och Borgvattnets på Edes 
afradstrakter anlades, var ,en förfärligt vid ödemark åt denna sidan af landet, full af fogel, 
älgar ocb annat vildt. Bymännen hunno ej nyttja allt, nästgränsande socknemän i Ångml. de
lade fångsten med eller utan lof. Rödnings-berget. Killersamt, bråkigt. Annstatar. Frostigt 
invid Selsådalen. Krokforsen ligger strax invid Seiet, slingrar sig fram mellan fiere holmar. I 
Boberget skön filmjölk. By och Åsen tros vara de äldsta gårdar i Hammerdal. Kyrkan först 
bygd i ödesbölet Böle, N. om sundet, hörande till V. Ede. 2:o på Kalls-näset, hvarefter tomt 
ännu tydel. synes. 3:o på Örnst oisnäset, där den nu är Då grunden lades till nya kyrkan, 
grafdes en ättbacke ut i N. O. hörnet, hvarvid mycket stora människoben blifvit funna. Af en 
annan ättbacke finnes lemningar strax V. om Prestbordets fähus. Borga liksom smyger sig ned 
i Ambra strax ofvan Båtstaden vid Borghafden. Ej längesedan Bäfrar funnits i Borga och Öra-
vassbäcken, som rinner ur Öravattnet. Spruckna postlins kärl kokas i söt mjölk, så blifva de 
åter brukbara. Thyyg, di. Ofvanför Skyttmon förekommer Pr estgårds for sen och Prestholmen, där 
en pastor i Hammerdal, jämte sin dräng, berättas i fiere år uppehållit sig, Hammar forsen: af 
de stora stenar, h. e. hamrar, i den samma har ån och socknen sina namn. Hundar, som varit 
med och angripit någon björn, bära som ett amulet och hederstecken en remsa af björnskinnet 
omkring halsen. Tvätt-a; tvätt-n. Stora örnar här ej sällsynte, döda i synnerhet lamb och 
killingar: exempel, att de ock slagit en gammal bock. Hindrik i Skallmon har med slagjärn 
fångat fyra örnar. De torra furor, i hvars toppar örnen har bo, kallas örnstolar.—Bjännsjö ån 
faller ut midt mot Såhlberg. En Nyb. i Länglingen troddes om våren 1801 blott för sin del 
dödat 12 älgar!!! Adjunkten Johan Huss hade nu [den 3 Juli] färdig första båt med ordentligt 
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segel, som varit sedd i Hammerdals-sjön. Den sköts ut kl. 4 och kallades d. 3 lulii. Tegel
stens-pannor hade på Gregovii marknad detta år kostat 3 daler kannrummet. I Hamd. Prest-
gård har godt öl från ålder liksom varit ett inventarium. I Edes by särskildta namn på går
darne: Herrgården innebegriper de forna Knuts- och /SpjäZJ-gårdarne; äljest märkas: Grubb-, 
Anders-, Björns-, Stens-, Svens-, Ionsgårdarne, KråMund, W. och Ö. Högen. Såg eldgafflar med 
långa trädskaft. Hörde en särdeles krok omtalas, tjenlig till vintermete. Bevistade gudstjensten. 
Kyrkan är ganska ljus; men har för högt tak innantill, alltså svår att predika uti. Könet i 
Hammerdal i allmänhet fult: karlarne vackrare. Folket i Hammerdal ännu af de beskedligare 
i landet; beholla gamla seden med slägtkalas. — Segling till Kalls-näset. Fordom där varit 
stort jordbruk. Kaflar i myror där ännu kvar, efter gamla landsvägen. Färjsundet fordom varit 
mellan Kalls- och Ornstols (Prestgårds) näset. Ankarvass Nyb. anlagt midt för sjön på N. O. 
sidan. Blåvass Nyb. vid Lilla Blåsjön på N. sidan litet ofvanför åns utlopp. Nybyggarn vid 
Fågelberget starkt misstänkt för att hafva mördat den från Hernösand rymda handelsbetjenten 
Sundiu samt dessutom en man och en kvinna från Ångml. Reste till Helvetes-Min. Besåg 
Helvetis ån; det betydliga vattenfallet och de 2:ne paralella skurorna; den öfre 17 V2 famn lång, 
innerst trång, böjd, betäckt och mörk; bredden plus minus en famn, högsta djupet 3*/2 famn; 
den nedre skuran mindre till alla dimensioner. Nybygget kallas i Jordeboken Heljeå-kiln, 
Bena, vara benägen, gifva efter. Söndagen efter Midsommarsdagen ännu landfast is vid Björk
vattnet i Frostvikens kapellag. Byemännen i Björkvattnet ej kunnat så detta år. På Storön vid 
Ede växa åkerbär, ej längre upp i Hammerdal. I Skall-ån år 1800 en lax fångad, som vägde 
1 1& 5 <£, fångad med groft nät af kapten Rickman. — Såg igenom ett gammalt dokument 
ibland Prestebords Handlingarna; det, som nu kallas Märavåg, har fordom het Marievog. Öjan: 
Oden. Fäti, svarande mot fjätt fordom, slått vid åbräddar. Midsommarsdagen första Bågax 
vid Ströms kyrka. Ännu där långt efter första kornax, som dock förledet år syntes par dagar 
efter Midsommarn. Kom till Ström. Anmärkte i Hallen Iemtl. kvinnfolks sena slag i väfstolen. 
Fick där igen Tumlarn sedan 1798. En fjerding Rör kostar nu i orten 3 Rdr. Promenad upp 
till berget. Obs. gamla offerkällan. Sven Erson i Wallen och dess granne framför de andre 
odlat, lagt fiere hundrade famnars stendiken. Hela Kyrkbyn godt, fast något stenigt uppodlings
land. Lin sås ej; något humla planteras. Såg några lappar; rördes af deras uselhet, harmsen 
öfvér så kostsam omsorg för deras eviga, och så liten för deras timliga väl. Barnen i Lapp
skolorna borde vid lediga stunder få lära sig handtera plog, lia, plantera, bygga små hus, stänga 
gärdesgårdar o. s. v. Till ålders komne, skulle de sedan häldre företaga sig själfve jordbruk än 
låta skojare tränga sig från sina urminnes besittningar. Gärde och Berget kallas Uppbygden. —-
D. 9 Juli. Kunde ej komma öfver Bredkäln till Yxskaftkäln, tog alltså en omväg till Gisselås. 
Dålig ridväg, elaka och endels bristande broar af trän längs efter lagda. Kafvelbroar säll
syntare. Bredsved O. B. i Kyrkslätten, item Wäster Bredgård, Bredmon O. B. och äldsta kyrko
stället vid Bussfjärden, där Tennremen tar vid. N. B. Denna säges gå ända från Boga Edet 
ned till Ramsele och i sjöar visa sig medelst grus-bankar. En vid namn Agnis i Näset lefvat i 
Påfviska tiden, varit i stort rop såsom Profetissa och Undergörerska, haft en son, Stor Nils 
kallad, af jättlik växt, som rest vida omkring och äfven någon tid varit i Turkisk fångenskap; 
men kommit hem på den dag, som modren förutsagt. Ifrån denne Nils härstamma ännu månge 
i Ströms socken. Ibland dem [lucka] ofärdig bonde i Gisselås. Atthögarne på Boga-, Guss-
vass-, Qued- och Gädd Edet under Påfvedömet varit nyttjade till så kallade Bönpallar, omkring 
hvilka de, som där uppe fiskat, krupit omkring på knä om söndagarne med radband i händerna. 
Så sägas ock de Lappar, som då antagit kristendomen, hafva gjort i likhet med bygdfolket. 
De tider, som man ej haft prest i Ström boende, sägas socknefolket likaledes om söndagarne 
med radband gått på knä omkring kyrkan: hvarefter stigen ej så länge sedan skall hafva varit 
synbar. En del lappar tros ännu hafva radband i förvar. — Det fiendtliga eller ströfvande 
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partiet, som kringrände Hanierdals kyrka, säges hafva kommit i S:t Mårtens tid 1644. Sockne
männens manhaftighet därvid remarkabel. Kom till Hallen. Väl 100 älgar tros blifvit fällda i 
Harnmerdal past, om vintren 1801. Af mycket jagad älg fås usel och nästan odugl. hud; syndig 
framfart med dessa spaka och rädda djur. Mora, hona i allmänhet. Nybyggarne hindra bygd
folket från att spara älgarne. Bleke i Ströms Byn. Einsätan, de som sitta på enstaka gårdar. 
Höfran, sten-ohlar. Ej märke till god vinterfångst, när kedrar, orrar och hjerpar visa sig i 
någon myckenhet före Olsmäss. Nu 87 Kökar i Ström. Orten mycket triflig; de som komma 
dit, vilja ej gärna flytta därifrån, enl. gamla ordspråket. Afl, härd, ässjan. Iemtlänningarne 
äro nog allmänt oskäl. dyra på sina varor, när de kunna vara det. I Yxshaftkälen null rökar; 
skamdyr. Fäbodar och slåtter göra Iemtl. sommararbete ovarii, besvärligt. Skell, speck; ohäpp-
ligt, vådligt; når, några. Fagerdal och Sikås fordom ensamt innehaft Öjans afradslcind: fiska 
ännu i de vatten, det innebegriper. Öjarn och Vulvurn hafva sik, harr, öring, lake in. m. 
Göken hördes; denna jämte harsparfven, sesselskiten och åkerhöns ovädersfog]ar. Vödö, tropp, 
skara. Bödö, brusande vatten. Här brukas ej ryssjor eller katsor. Iemtl. har för få fiskred-
skaper. Träskor i Nyb.-trakten i stället för näfverskor, ehuru mycken björkskog här finnes. 
Järnet, hvarmed skidstafven är skodd nedtill, kallas snötö. T ju fvattnet något öfver 1/4 mil långt. 
Reste upp åt Kärna Fjället. Små sjöar bakom Er fjället. Snesingarna stora, många, snöstarka, 
rysliga fjäll. Åsar, kullar, därimellan floar eller myror eller långa rå,kar. Kom till Ottsjön. 
I Ottsjön all slags fisk, men ej rör, dito i Gåksjön. Öring dock mindre allmän ([ceure); i Lax
sjön fås stor sik. Helgonmässtiden; smäling Jultiden; i Ottsjön tvärt om. Smäling har rom, på
stås vara ett särskildt slag af sik. Allhelgonatiden leker den i Noret; flockar ur Ottsjön och 
Gåcksjön mötas då i Noret, vid Fiskboden, om attuarne, leka nattetid tillsammans, men vid solens 
uppgång skynda de tillbaka, hvar till sin sjö. Fram till Gåksjö (d. 11 Juli) kl. 9. Folk borta. 
Gåcksjö byamän kommit öfverens ött lägga bort not. Pastorerne Cederberg och Sebrelius först 
framhaft Laxsjö och Ottsjö Nyb. Nyb. anläggningssätt: fälla skog, bränna, så råg, stubbröte, 
bete af sig själtt eller på brännor. Första byggnaden fähus och lador; föda af boskapen, fiske, 
skytteri. Väderskallra på en stång genom taket i mjölkbodar; skrämmer bort möss, dito mull
vadar, ställd i tomma, nedgrafna tunnor i kryddgårdar. Bräänn, svedja; Brönö, kall natt 
(frostnatt); förläss, lassa för mycket. Bock-tiden här i fjällbygden börjar omkring den 11 Juli. 
Rocken har nätlika, brunfläckiga vingar, 3 långa hår i stjerten och ett kort därunder. Mellan 
Gåksjö och Storå Bränna idel floar. Polemon. Coerul. kallas här Väje; är ett besvärligt ogräs i 
åkrar; dito Ranuncul. Aqvat. (Tosk Rot). I Gåksjö brukas flitig harfning på trädet, som gör 
bättre gagn än att hafva svin på detsamma. Vählige kommer af verdelik. — Me minner; för-
köhl; mä ska' mens; kus-krånk; sen wohlen etc. Till Nordåsen. By-männen mästadels borta; 
kvarter i Stafs-gården. — Tjälning, klufven stock. Iemtl. grofva skjortor. Kom till Liths Prest-
gård. Läste Urban Hjärnes flockar — om älfvor, små, svarta i synen, krithvitt hår, tros holla 
dansar, hvaraf ringar synes på grässvalar. Mfbläst. Han anför äfven efter Befälln.m. Flodins 
berättelse, att i berget i älfsbrädden af Hårkan, vid Högbron, ryker och luktar starkt svafvel, 
särdeles emot dimmigt väder; item att där finnes en myckenhet fyrstenar, stora som hönsägg. 
Gjöhl gammalt mansnamn. Frössö Björken, varietet, små, tjocka, mörkgröna blad — korta, 
tjocka kamrar. Ordspr. Den som går gårdmillan, går målmillan. Kapten Dillner wis. Fick 
höra, att man i Jtl. börjat nyttja potaska vid bränvinsbränning för att få det brännande starkt. 
Anmärkte de i sednare tider placerade officerarnes wärkan på Nationens moralitet, item ed
gången vid uppskattningen. S. om Storsjön frodigare och längre komna åkrar än på Frössön. 
Läste några Permbref, i Genvalla Hr Laffrens> Probst i Brunflo, 1499. Varne, skydd, värn; Ful, 
träl. Redar, Frösöij, Giord och Forgot — gamla M. N. Bellistad (Billstad), Öj: Ödnom (Ö 
i Lith, Margeby); Marstad (Måhlstad). Bref af år 1363 äfvensom andra finnas hos Tolfman 
Olof Nilsson i Genvalla. V. om Gilleråsen, i vägen till Måling, förekommer O. B. Kalmarn, 
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där en kyrka berättas hafva stått fordom. Efter vägen mellan Ö. B. och Brattåsen finnes ännu 
kafvelbroar i myrorna. En Bonde i Brattåsen, som slagit vad med en i Gilleråsen, om hvilken-
dera (med större ståt) grannare skulle komma till kyrkan i Iulottan, säges vunnit vadet däri
genom, att han haft skor af silfver under sin häst; hälften af ena skon, som under färden för
lorades, skall i sednare tider blifvit hittad. N. B. De många ödelagda kyrkorna gifva anled
ning att tro, det ock andra handlingar bestyrka, att Kristendomen i början blott antogs i vissa 
byar; att den ej blifvit allmän förr, än genom Austmodrs bemödande, som förmodl. varit en af 
St. Stephans medhjälpare; att de af trä byggda små kyrkorna sedan efter handen blifvit öde
lagda, så att man slutligen ej haft flera än de, som nämnas för år 1317. N. B. St. Staffan och 
hans medhjälpare haft hästar, hvilka djur, såsom den tiden här i Norden föga kände, gjort stor 
uppmärksamhet och gifvit mission respekt. — Brattåsen ligger högt till; i N. Ö. ändan af Norra 
Svartsjön 1/2[?] mil därifrån; där finnas höga åkerrenar och andra märken till stort jordbruk. 
Basten ligger högt till. Reste tillbaka från Finnmon. Detta ställe har fått namn af Lappar, 
som i förra tider innehaft denna trakt och betat sina renar på ännu befintliga Renmoss-floar vid 
Svartsjöarne. Till Sunne Prestgård. I Orrviken hafva gårdarne särskildta namn, t. ex. Högen, 
Kyrkbyn, Gärde, Öster och Väster Torp. I Fannbyn rödmålad gård, en dito i Orrviken. Sundin 
byggt 2:ne våningar. Gästgifvaren och dess granne rappat sina byggningar (kalkslå). Helsade 
på målaren Sundin; besåg dess taflor. En sten där i porten blifver fugtig emot rägn. En sten 
i wedlidret på Anderson liksom svettas droppar, hela dygnet förr, än rägn kommer, och blifver 
slutl. öfver allt våt. På Anderson vidlyftigaste gårdsbruk i landet, t. ex. 40 kor, 12 à 13 hästar, 
24 tunnors utsäde; stora planteringar, skötas af trädgårdsmästare. En pol nyl. med stor kostnad 
fylld och planerad samt besådd af kålrötter. Bär te fjälls. Stå i stad (Berg), holla sig i samma 
högd eller stånd. Till Kårgärds-Sundet. Tvirådd om Ovik. Böökt, sköta. I Berg äfven tradi
tion om lättar. En Gusse berättas hafva bott på Gussmon, nu O. B. vid Mo, och haft en bror, 
som ock varit Iätte, åt Skålandssidan. I Iognas inskärning genom nedra. ändan af ÄIden och 
den öfra af Nästeln, förekommer Herre vad. En sten midt i vadet kallas lernhatten; af vattnets 
högd, relativt till denna sten, bestämmas fisketiderna. Ofvanför Herrevad är ett näs i logna, 
som med en graf på S. sidan är genomskuret och formerar alltså, särdeles då älfven flödar, en 
hollme, Skansholmen kallad. På Prestbordsägorna i Berg synes å Skansbacken lemningar efter 
någon befästning; äfvensom på Ol-Ers-udden vid Bergs-byn. Sviirm, svindla, gå i ring; svirmel, 
svindel. Redan i Hara hördes det obehagliga gao i ställe för gä. Smitug, spitsig som en väfj-
eller knifs-udd; män, mi, mätt; dän, sän likal.; en hänn, e hänna, e hänne; fälmål, te fälmåls; 
i härming, i härmels; tennmatt, förtennadt. Iemtl., som synes fattat den möjl. vidaste krets i 
utsträckt hushollning, bör genom odling hemifrån efter handen mindska sitt spridda fikande ; god 
början redan skett på någre ställen. Medelålders Personer af båda könen mera krämpiga och 
mindre härdiga än i Ångml. och Medp.; för 30 år sedan förhöll det sig tvärt om. Hackås Socken 
belägen i afslutningen af en medelmåttigt hög ås mellan NeMen och Storsjön. Dätvoan, I båda; 
dom tvoan, de båda. Magister artis ingenique largitor; Persius R lärer Lappen skjuta. — 
Läste några Permbref. Holgeir gammalt M. N. Bränvinet försvagat fäder och sedan barn i 
uppväxten, gjort dem ömtåligare. Ovårdsamhet om fötter och kallt vattens drickande, då man 
värit varm, orsaken till ovanligt allmänna bröst- och magsjukdomar och gickt i Oviken. Annan 
diet och näfverskor rekommenderades. I Oviken och Hackås bruka både karlar och ogifta 
kvinnfolk breda läderbälten; på en gång mesig och fier; skick i tal, åtbörder och ställning sär
deles stötande; godhjertenhet i strid med egennytta, som i betydliga oftast segrar. Träden 
fordra för kostbar stängsel; behöfva ändå köras. Svingårdar och rönn-brygd i ställe för svin-
träde. Där icke detta ske kan, bättre: köpa fläsk, Iemtl. ängar så litet gräsbärande af vår-
och höstbete, utan att svalen i allmänhet vändes eller gödes. Myror slås blott hvartannat år, 
efter de annars skulle upphöra att bära starr. Kom till Lockås-bodarne. Husman, torpare; bu-
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hamn, fäbodställe. Sed att bjuda kändt folk, änskönt bönder, dricka före bätre folk. Anses 
förmonligt att lägga kalflöpe i svinblåsor; somliga blanda löpet med sillhufvuden, rönnbär och 
ystad kärnmjölk. Reste till Pull-bodarne; i vägen for öfver Wibäcken, kommer ur källor, rinner 
i Dörs-ån. BjurMllån kommer ur BjurMllan, löper ned i Dörs-ån. Från Pull-bodarne till 
Mustvallen. Bjurkällån mellan Pull- och Mustvalls-bodarne. Fjällgranar här höga med stackiga 
grenar o. fint barr. Lurar brukas här i fjällbodarne. Odjurs-skapnader, formade af ost. Hvi-
lade vid JDörsjön; 1 mil från Mustvallen 3 mäst nedfallna jordkojor. Tofve Festuca Ovina och 
Hera Nardus Stricta. Dam, Guv betyder fjälldimma eller moln. Iambläge, vanligen; hörst de 
vo så väl! Vargar synts nog till från sommarns början. Ovik. målet drager obehagligt och 
liksom bräkande på bokstafven ä, särdeles Myskeboer. Deras ao i ställe för å är ock helt 
oangenämt. Här i fjällen nödgas man ibland om somrarne hafva får-skinns-tröjor. Busjöbodarne 
belägna i sluttningen af Busjöfjället midt för medlersta Busjön. I Busjöbodarne sitta Saloms 
och Räcksjöboer; äfven Hackås-boer i Munk-Skåll-bodd., hafva 7 mil dit. Rökstugor i bodarne 
fördärfliga och bevis af lättja. Här göres ost i parallellipiped. kar: ostlöpet bör på Herdalin
garnes vis genast så väl packas, att all vassla går bort, och ej litet efter handen, som Iemtl. 
göra. Gamla pigors öde att träta i fjällbodar. Red upp på Munkskåll-högden, vidsynt öfver 
nästliggande Käl och Fjäll. N. V. från Munkskålln ligga Ikorsjöarne [Ekorrsjön]. I Busjö och 
Munkskåll-, V. arå- och Ölbergs Bodarne brukas ej vallar; stor skada på den sköna spillningen; 
anses för (långt) svårt att köra dit efter hö. By a, en med löfskog bevuxen trakt. Bisn idem; 
stillt, lugnt, inde stólti; fräu, spilling; bung sMutar, ett slags seldon af älgshorn, fick ett gam
malt prof, med ritning siradt. Nedra öppningen kallas drott, den på sidan i samma öppning a?: 
den öfre för opphallsremmen. Dessa skäutar ganska förmonl., emedan de ej bryta hästar, fast 
ingen puta ligger därunder, och räcka länge. Älgar här i fjällen och på Kälen dem imellan 
ännu ej sällsynta. D. 29 Juli. For upp åt Tossås fjället kl. 8; besåg i vägen några lappkojor 
N. V. i fjället; kom upp på högsta toppen, Löfhögden kallad, kl. 11. En lapp ledsagade. Vid
synt. Suljätten mäst i N. Gläin [Gleen] ligger mellan N. V. ändan af Hundshögs Rumpan och 
Gråsjöhögarne. I Tossås Fjällen 2:ne lapp-husholl och dessutom 1 enka, tillsammans 10 M. och 
11 Q. Tossås och Hundshögs skattfjäll fordom haft rika lappar: nu äro de fattige och trängda 
från sina bästa vår- och sommarlägenheter. Där Tossås gårdarne nu ligga, hafva förut lapparne 
haft sin bästa vall. På högsta Fjällen blott glador och falkar; i dälder åkerhöns {ripor nog ut-
ödda). Vid Tossåsen blott hus-svalor. Stensqvättor syntes ned i Fjällen. I Tossåsen ej åker
bruk; allt går ovanligt sent. Potäter lyckas ej, rofvor ibland. Ett Norskt flyttfolk kommit hit; 
mannen^ 40 år, låg sjuk, fick medicamenter; hörde en harpa spelas. N. B. Lapparnes och 
aboriginum jordkojor. Af renshorn fås goda nätsänken. Stygghufvud, brant berg på V, sidan 
om Flåsjön; hade ljumt bad. D. 30 Juli. I Tossås gårdarne nödgas man ej sällan börja med 
boskapens stillning inom hus före Michaelis. Dofleje, dystert. Lappar kallas här ännu, såsom 
af gammalt folk i Undersåkers Pastorat i min barndom, Finnar. Lapparne ostadiga, glömska, 
ohugade för allt arbete, hvartill ej nöden eller tidsfördrif tvingar dem. N. B. Drängen Lapp-
Olof, som förleden vinter slagit ihjäl den nu i Tossås-Fjället varande enkans man, på ett bröllop 
i Norige; rörd af min värdinnas sorg, då hon skulle taga fram och till auktion försända sin 
mans kläder och värktyg. D. 31 Juli. Sidsta Bäfver skuten i Kvarnån, som rinner ned i S. V. 
ändan af [TAssås] sjön. Ryfra passerades. På N. O. sidan om öfra ändan af Öfra Grueken 
[Grucksjön] träffas Långkärnberget, har i S. i sluttningen en märkelig grotta: ingången låg som 
en half dör något öfver grottans botten; sedan en smal, vriden gång omkring en pelare, som 
understöder hvalfvet. Grottans längd vid pass 16 alnar, högd 31/2, bredd circa 4 alnar; gam
malt björnhide. Lapparne stormundta och ohöfliga, rida gärna, både män och kvinnor, tjuta och 
skråla af glädje vid fägnesamma händelser, t. ex. då de funno igen en IV2 års gosse, som gått 
vilse i fjället väl en half mil från kojan. Älgar äta äfven tallris, fräken och annat sjögräs; gå 
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ut i gyttjan, i kärnhol för mygg. Älgsvammar af djur, fångade om hösten, kunna beredas till 
extra god sämsk, tjenlig till byxor m. m. Gamla skattlappen Klemet i Brunnarfjället hade födt 
upp en älg, ville köra den såsom renar, men kunde ej styra honom. Älgar blifva mycket tama, 
böra äfven om vintern födas utom hus i rymliga och mycket högt stängda gårdar. Aktas för 
skadlig föda. Major Tidemans älg åt ihjäl sig af korn-dråsa, sal. Fars af Persilja. Kom till 
Storsjön [i Herjeådalen]; Pastor Svedberg i Hede kom ock med fru om aftonen. Herdalingarne 
bryta starkt på Norska, säga Jiain, kain pro han, kan; valljen pro vallen o. s. v. Vårå pro 
vara; tru pro tro; värhelt, farligt, elakt; illkiplugt, svårt att tagas med; vånnt ondt; bjogg byggde; 
kalla både föräldrar och dessas föräldrar Du. Sömläje, osömläje. För att bäst få se Dorarne 
bör man fara genom Dörsfjällen och slutl. genom Lundöret begifva sig till Ottsjön. Storådörs-
fjället. Rensnäfvet skjuter fram särskildt från Lill Lundörs-fjället. Hl-kalls högen är en kulle 
på O. sidan om Gläin ned under Hundshögen. Flådd björn ser nefslig ut, om hufvudet tages 
bort. Kroppsskapnaden liknar en människas, däraf förmodligen fabeln om människor, som löpa 
björn. Björnar, som legat i hide, hafva helt rena inälfvor; purgera sig, innan de gå in, med 
något ännu okändt medel, som lemnar en stopp i ändtarmen efter sig. Denna stopp borde tagas 
till vaia och chemice undersökas. D. 1 Aug. Bevistade gudstjensten i Storsjö kapell; gaf 1 
Rdr till kyrkan; anmärkte lapparnes tilltagande i öfverdåd, storordighet, luxe och ridikyla kläde-
drägt, blandad af det gamla lapska och nu brukliga svenska modet. Herdals Lapparne mera 
förmögne och själfständige än i Undersåkers division af Iemtl. Lappmark. I Storsjö by 9 bönder, 
i Ljungdalen 5 och 1 nybyggare, i Tossåsen 2:ne bönder, i Meslingen [Messlinge] 2:ne. Får en 
predikan af Pastor, en af kapellan, 2:ne af brukspredikanten på Ljusnedal. Harald Pålson i 
Storsjö by härstammar i 5:te led från den Harald, som först nedsatte sig därstädes. Han kom 
från Hedens by i Idre socken i Dalarne. Lars Guthormson äflas med myrjärnsblåsning, får 
oftast stål-fel i processen. D. 2 Aug. Till Ljungdalen. Såväl i Iågna som i Storsjön finnes 
ett slag af stor och fet sik; äfven ett annat magert, svartrygg kalladt. Roningsled upp efter 
Iågna, V2 mil från Storsjö by. Gräsrika åbräddar (fetjor) kunde genom rothuggning än mera 
förbättras. God början redan gjord af en åttatio års man, som rodde mig. Han plågad af sten-
passion. Fläekjom te, styckiom te. Vs mil ofvan Iågnas utlopp förekommer den så kallade 
Torils båten: är ett långt och smalt grund i älfven, med en stor sten, nu under vattnet, vid hvar-
dera än$an. Torille berättas där hafva drunknat och sedan flutit upp invid Storsjö by (som 
likväl då ej ännu var anlagd) hvarefter han blifvit lagd i en hög, Torills högen kallad, tätt 
invid byn, nära sjön. Denna hög blifver ju längre dess mindre synbar, af det han jämte näst
liggande jord plöjes såsom åker. I Iungdalen fordom varit 14 förmögna bönder, haft silfver-
knappar i sina tröjor, då de på skidor brukat färdas till Svegs kyrka. Hede kyrka yngre. Byn 
blifvit öde i Digerdöden. Ottsjöboer sedan där satt sig ned. En tredjedel af ägorna, som sträckt 
sig ända från Östragården upp efter älfven, mäst 1U mil, hade Pastorn i Offerdal, Olof Nilsson 
ägt, men sålt till en Norsk man, Ola Even kallad; en annan del tillfallit en ifrån Wemdalen; 
in ailes bief från början, vid byns återuppbyggande, 3 gårdar, äro nu 5. Äldsta inbyggarne i 
Ljungdalen lefvat af fiske samt den tiden fördelaktig älg- och villrens-fångst. Åkerbruk där
jämte öfvadt på röd, sandblandad mo-lera. Pastorn Nording i Hede vigde kyrkogård vid Stor
sjö by den 28 Mart. 1750. Året därpå började kapellet byggas af 6 bönder. Innan Lapp-
prester i Undersåker och Ljusnedal förordnades, reste pastorerne i Föllinge till Storsjön en gång 
om året. En af dem invigt Storsjö-kapell. D. 3 Aug. Skärkia, en å af 5:te storleken, fallen 
ur Skärvags sjön [Skärvagen] ned i Iångna, 72 mil från Storsjö by. I Skärkdalen ätthögar. 
N. B. Denna, Iågnas, o. kanske flera dalar t. ex. nedom Storsjön och Öne, ödesböle vid Åviken, 
fordom varit bebodda. Herdalens så långt i N. sträckta område däraf begripligt. Tor Ille varit 
sorgfällig om gränseskillnaden mellan Herdal. och Iemtl. I fjällen borde blott lappar få bo, ej 
nybyggare. Fjällstugor på nödiga ställen inrättas, t. ex. vid Ljungsjön och N. öpningen af 
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Lundöret. I Herdalen brukas 3 Majstänger med kors i bröllopsgårdar. I Iemtland blott 2:ne. 
Olof Nilsson fått sin andel i Ljungdalen i betalning för korn, som han i de hårda åren 1600—2 
försträckt en bonde därstädes. Denne Pastor ej laggrann i medlen att förvärfva: plägade en 
bonde i Mykling, i Trång, som ej ville sälja honom sin gård: köpte brunnet af honom och satte 
sedan lås för den: Bonden blef därigenom tvungen att afstå gården, œtt> hvohlt amie, det ena 
som det andra. Reste 1 mil till Kisvie vallen [Kesuvallen] vid S.O. ändan af Kisvie sjön. N. 
om långdals by 2:ne, S. om byn 5 à 6 små ätthögar. Kom kl. 9 till Kiesvie Bodarne, kvarter 
i ett störös, intet folk nu där. Af goda kor fås 1 våg smör på sommaren i Herdalen. Skär-ost 
kallas den, som fås af surnad ko- eller renmjölk. Krono- och Prestost göres endast af sötmjölk, 
så mycket, som hela boskapshjorden, både kor och getter, mjölka på en dag. Eälcna maten i 
folk; mens på, holla före; tjååk, gnaga. Rör, färsk, denna sommar kostat 12 à 13 D:r k. m. 

1& i Storsjö by: i Tännäs ända till 15 D:r. En fjärding rör eller öring mot en half tunna korn, 
gammalt köp Herdalingar och lemtlänuingar imellan. I Skärvagen, och särdeles i Ojan, fet rör. 
Tjära 4 à 5 skill, kannan, facit 14 à 19 pl. tunnan. D. 5 Aug. Helaks stöten holies för litet 
högre än högsta Syltoppen. Denna kallas Bjelle på Lapska. Lapparne hafva egna namn på 
h varje fjäll-stöt. Lapp-plats i dalen ned under Första Stendals toppen, i V. dito under den 
andra, ned i Handöls dalen. Såg en renhjord och getningssättet. 3:ne lappkojor, 1 skattlapp, 
Anders Olson, rik; 2:ne husmän. Lappar lättjefulla. Vägvisning öfver oländig fjällmark till 
Bunnarviks-Bodarne och gården; ingen hemma; h vilade öfver natten i en barkbod. Sylarne 
hafva långa skaft, likaledes Snasahögarne; en bred trakt därimellan, hvarigenom Enan löper, 
kallas: Älfkälen. Bunnarviks-gården har i viken, på Ö. sidan, ensamt stor-rör-fiske; Helgon
mäss-tiden; får salta årl. 72 à 1 tunna: priset i sednare tider varit 8 à 9 plåtar fjerd. Lagom 
rör fås Michaelis-tiden med nät på örar. Äljest fångas den ock med långrefvar, på hvilka så 
kalladt agn sättes. De minsta myggorna (knorten) kallas i Offerdal sväda my, i Rödön sot-my. 
Alla slags myggor vid Ånn glupskare än annorstädes; måste nu om natten låta röka i rummet. 
D. 8 Aug. Fortsatte resan öfver Ann till Vållan. Sylskaftet sträcker sig långt ned, mot Enan. 
Karlar i Åre brukade nu röda filtmyssor, mörkblå västar med armar och fickor, under hvardera 
3 mässingsknappar. Blå klädes eller gula skinnbyxor, granna strumpband nedanför knäna, 
stöflar med nedvikna kragar. Reste från Wållan till Tångböle. Pass öfver älfven, som man far 
öfver på flotta; på andra sidan är ett Ö. B. Ån Finna faller ut Ö. om Tångböle. Af G replings 
Ruarne ligger Tegoms-Knippen längst i N. Mellan dessa och Renfjället rinner genom Gullfinns-
dalen en å af samma namn; faller ut i Hemsjön. Ånn, såsom ganska grund, undantagandes S. 
om Öarne, har tillförne varit en makalöst god fisksjö; men börjar nu vara utsopad, sedan ej 
allenast närliggande hemansbrukare, utan ock andre delägare i Sta, Dufved, Tegom m. fl. nästan 
hela sommarn, utom i höanden, ligga där i fiske, hvardera med 40 till 100 nät. Kom till Sta, 
i lugnt kvarter. Sorr i Tulln af resande Officerare. Fattigstugor vore, särdeles sommartiden, 
en tjenligare inrättning i Iemtl. än att, som nu sker, föra fattighjonen gårdmillan. Ofta träffas 
ej folk hema; ofta äro de fattige tillika sjuklingar; bemötas ock oömt på många ställen, och 
man hyser dem ogärna för deras osnygghet, som ej sällan går ganska långt. D. 9 Aug. Upp på 
Åreskutans högsta spits. Fann igen min tegelsten med namn på. N. B. Sal. syster Maja Lenas 
och datum d. 24 Iulii 1780. Mellan Dufveds fårjsund och Sta, närmare det förra, är en ätt
backe vid vägen; kanske är Håna högen, ett stycke N. om Åre kyrka, äfven en sådan. Mellan 
Tulln och ... [lucka] fiere O. B., näml. Dräng-lägden, Tryggen, Kåsa, Näxdalen, Lägerdalen. N. B. 
Bölet, å Berge ägor, tillhör kyrkan; dito en lägde i Lägerdalen, där tomten ännu visas efter en 
kyrka, som där stått, förmodligen innan den nuvarande byggdes. Klömne, klufven; slindrug, 
kantig; tuul a mäk% förrätta tugnt, men ej brådskande arbete; sol-räf, sömnaktighet, som härrör 
af det solen sticker för starkt på en; kœur, smått röra sig, såsom vatten i lindrig blåst, inde: 
en Mra9 sagta väderilning; pjaass gå i vatten, inde: pjaska, item pjexor, kängor. Reste ifrån 
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Sta öfver Nordhalln till Kjola i Kall. D. 10 Aug. Norrhalln har herrlig belägenhet och utsigt. 
Kon. Carl XI:te hvilat i Östra gården på ett varpe eller mullbänk öfver natten. Arna.de fara 
ända till Häggå Skans; men kom ej längre för det slema väglagets skull. Ännu i dag är det 
lika svårt. — Kom till Kjolan. Tull-Pehr skjutsade; hittade ej väl farleden. Åt Kjola-sidan: 
Polypod. Phegopt. och Filis fem. kallas Geslce. Helsade på byns förste anläggare, lon Iohansson: 
en vördig hedersgubbe af 91 års ålder. Tallskog är sällsynt i Kall. I Åre tros blott en enda 
tall, näml. på Kyrknäset, finnas. Nyom, nys. — Västra Kallsjöns islossning d. 8 Iunii detta år. 
D. 12 Aug. 3 slags rör i Kallsjön; det första, som är allmännast och har vanlig storlek, kallas 
hannarne: Skifvor, äro af högre röd färg; honorna: Rångior, N. B. rang betyder rom. Det 
andra, med rödgul färg under buken, fås med mete i Kallsjöns utlopp vid Bonäset, dock sällan. 
Det tredje, blekrödt och litet större än sill, fångas i Oktob. månad i en vik nära Stor Sand 
midt emot Selsved. Stachys Silvatica kallas Sten-näsla. Eldtänne, något tjenligt ämne att 
tända upp eld med. Besökte sal. Mors graf på Kalls kyrkogård. Beströdde den med blomster. 
Kom till Selsved. Rören i Äggsjön är fet och så stor som i Ånn. Potäter börjat sås på jämn 
åker, ej å sängar, samt landet hollas rent med räns-järn. Utböling kallas den, som ej blifver 
boendes kvar på hemorten. Hykil, länk i kedjor; hy skia, häcktlycka; glygg, pigg, munter; Mng, 
tvist. — D. 15 Aug. I Undersåker. Potäters rensning nog allmänt i Iemtland försummad. For 
förbi Gilleråsen och Sågen. Folket åt nu furubröd; usla ställningar i Prestg. och nästan alle
städes. Påstods vara bätre: så Gåså-jords-hker (af myrjord bestående) 2 år å rad och hvart 
tredje år slå den än plöja trädet. Fält Camr. Sandvall tros först hafva nytjat jernplogar i 
Iemtl. Insp. Sparrman skaffade in från Norige grisar af engelsk race; Måns Olofson i Ostbacken 
så kallade Isländska eller utgångare får, båda på 1780-talet. Roten af Tormentilla Erecta, på 
brännvin lagd, berömmes mot Blodsjuka (rödsot). En mängd stenrör och åkerrenar omkring 
Prestgården vittna om större jordbruk i forna tider. Till Ofne. Semla ägorna gå ej utom hank 
och stör, ligga på Äggens och Mycklegårds grund. Vid Rockås-skaftet ödeslägdar. Väta eller 
vårdkas varit på Getrygg-berget N. om Upland och Byom. Åkerbärsblomster träffades vid 
landsvägen 1/s mil N. om Semla Bron. Selsjö och Wäster fjället är allt ett. Veja, skjuta och 
fånga djur eller fogel; standheftug, ståndacktig; dagslö, kollrig på viss tid eller dag i veckan 
eller månaden. Vassug, vasig. Om 3:ne adelsmän, Skunk, Blix och Budde, som berättas hafva 
brutit sig fram ur en spetsgård samt dymedelst undkommit den halshuggning, som Christian II 
ärnade låta dem undergå, är ännu den tradition öfrig, att de flytt till Iemtland. De sagas fått 
hvar sitt tillnamn: Skunk blifvit kallad den tappre, Blix den Vise, Budde den rike. Medlägdars 
odling går här mästadels så till: att de l:o om hösten ristas; 2:o påföljande vår gödas, 3:o besås, 
4:o hackas sådden ned. Blandsäd af 2/s hafre och 1/s korn holies för tjenligaste utsäde. N.B. 
Råg borde försökas. Andra året harfvas samma jord, men ej gödes, under samma slags utsäde. 
Det tredje plöjer man tvärt öfver ristfårorna och göder under oblandad kornsådd, hvarefter åker 
lägges i linda; bär sedan 7, 8 à 9 år god och ymnig gräsväxt. Svart hafre ifrån Matmar mognar 
lika snart som kornet. Under hafre ensam gödes ej, om ej jordmon är dess mera steril. Skräpa, 
blad af Tussilago Farfara, svårt ogräs i en del åkrar; utrotas, om ställen, där de växa, gödas 
med människo-träck. For till Oxmälen, i S. O. från Ytterån. Plukien, plockost, eller det öst
ämne, som efter ystningen upptages. Om det lägges i ett linnekläde och sedan vidare kokas i 
vasslan, blifver Surmjölkost däraf mycket smakligare och får en liksom masurerad färg. God 
Blå-lera tar ut Tjär-fläckar. Pastorn Olof Nilsson köpte brunnen af åbon på Möklinge gård i 
Trångs-Byn, satte därpå lås för samma brunn och tvang därigenom Möklings Bonden att sälja 
sin gård. Kvisle Siken är en för särdeles fetma utmärkt varietet af sik; är tjockare ned vid 
stjerten än andra arter. Matmars socken l:o: Uta-Käln, hvartill höra: Kluk, Ofne, Tossberg 
och Storbacken; 2:o Bygden, innefattande hela Matmars byn, Kvisle och Ocke. Allehanda ök
namn gifvas här af gammalt såsom annorstädes i landet, ej allenast på socknemän, utan ock för 
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byamän inom samma socken, t. ex. Oclee Mya, Halaback mceurn (Myrorna), Offen-Skole (Offne-
Skrattet eller mokeriet) N. B. Skolacktug, begifven på att skratta. Kluks-tjuxa o. s. v. — 
Groft salt, stoppadt munnen full på dem, som fallit i brott, säges förtaga paroxysmen. — D. 19 
Aug. Om värme följer på vinnrö, blifver stridt korn. Vattugena (glapax af rägn) tar sig lätt 
igen i påföljande torr väderlek. Ej Solgena, efter den blifver slödt korn. Sval-göda är det
samma som att sprätta gödsel öfver oplöjd mark. Måsa, ostvasla, inde mås-smör, som å andra 
orter kallas mes-smör. Om vasi an efter ostgörningen kokas upp, erhålles det man kallar hvit-
måsa, som blandad med söt grädda, blifver en spis-sam och behagelig rätt. I detta fall fås 
dock sämre mås-smör af öfverblifvande vassla. Om man låter det så kallade kickret (under 
gräddan af filbunkar på tätte silade) stå i (kärl) såar, så gäser det upp; det som flyter ofvan 
på, blir, blandadt med söt mjölk, spissamt och godt. Vaslan under tappas af, efter handen; är 
en stärkande läskedryck; när den spädes ut med friskt vatten och litet sötmjölk, kallas då 
blanna. Till god getost fordras sötmjölk. Gräddan får man ej taga undan till getsmör, som är 
föga lönande. Kärnmjölk är nyttig till hvarjehanda, tjenlig att dricka för lungsiktiga, som hafva 
N. B. god mage. Vispad och blandad med skrädt kornmjöl, gifver den goda gäs-vafflor. Upp
spädd med vatten grötwäte. Fräken (Eqviseta) böra afslås innan Balsmäss för att blifva nyttiga 
till foder. Axskrikor kallas här fjäll-skör (fjällskator). Begaf mig öfver berget till Offerdahl i 
Prestgården, alla dels borta, dels i djup sömn, kl. 10 e. m. Ödesbölen med höga renar; nedan
för dem liggande outdikade myror hafva gjort dessa lägenheter frostiga och öde. D. 20 Aug. 
Iemtlänningar, de få som dika, göra dikena för smala och grunda samt onödigtvis krokiga. 
Landets infödingar af båda könen låta snarare å främmande orter förföra sig än andra nationer. 
Allmogens barn tuktas för sent, och man låter dem för länge gå sysslolösa af okunnighet om 
för deras år tjenlîga slögder. Krul, samling på ett ställe af spridda saker. Kom till Ås. Tal-
trängd,, loquax. D. 22 Aug. I Rödöns pastorat, i synnerhet i A spås socken, finnes mycket ålder
stiget folk. Hampa sås i Jtl. alltid af inhemskt frö, borde bytas om med lifländskt och ej år
ligen sås på samma åker. Efter inbärgning och strykning bredes det ut på ängar samt vattnas 
och sättes sedan antingen i så kallade hamp-galgar eller ock, som bätre är, på gärdsgårdsstörar 
för att af vinterkölden få finare och mjukare art. For e. m. öfver Ås-sjön till Frössön. Gamla 
åkerrenar ifrån Ås kyrka ända ned till sjön. Observerade den ryktbara vägen, som af N. B. 
en norsk mils längd gått ifrån Skrapa källan, öfver Vangårds lägden samt Röstads och Tengs 
ägor ned till Röstads hammaren vid sjön; därifrån öfver Ås-sjön, Kråkstad flon och Kråkstads 
hemägor (nu varande exerceringsplats) till Kungsgården. Längden af en mil i Jtl. bestämdes 
på 1600-talet efter den milens längd, som räknades ifrån Kungsgården till Skrapa källan, N. 
om Ås kyrka. I Ås socken, såsom på fiere ställen vid Storsjön, oförmodad brist på båtar. De 
få, som finnas, äro föröfrigt illa hollna och osäkra. Gamla landsvägen har gått ifrån Stocke, 
bakom Gladsät, Kråkstad, Västerhus och Wästbyn. Ås s:n delas i Bygden N. och S. om Myr
dalen; Rödöns: i Sjö-bygden, Kyrkslätten och Krokoms gränden. — På Wästerhus lägdarne ätt
högar af klappur. Åkerrenar i*lägdarne vittnade om större åkerbruk i förra tider. Sundsjö s:n 
njuter, lika med Räfsunds, gudstjenst 2:ne helgdagar å rad; hvar tredje mässlöst. Till Sundsjö 
K. är en jord, Märit (lägden) änge kallad, belägen vid Prestbordet, skänkt af 2:ne gamla pigor 
i Marsät: Dessutom har denna kyrka anspråk på en del af Björsjö skogen, som man kallat 
Skäuten. Socknen har sitt namn af de många små sund, som formeras af holmar mellan kyrkan 
och Fanbyn. Hette fordom Sundasio och hade egen pastor, förmod!, jämte socken, eller capell. 
Från Fanbyn är ridväg som genast, 3/é mil öfver skogen, till Räfsunds kyrka. Sundsjö s:n hade 
nu 54 rökar; fiere torde funnits före Digerdöden på de ödeshemman och lägdar, som ännu synas 
till. Räfsunds Prestgård. Nedanför kyrkan, vid Noret, äro lemningar efter ett batteri, som i 
någon krigstid lärer blifvit anlagdt till passets försvar. I Räfsund brukas mycket mäklar, som 
äro ett slags små tenor, af trä. Katissor bestå af<{sprötar) störar och sättas ut med något slags 
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stängsel å ömse sidor. Räfsunds pastorats-boer förse Hernösands stad vintertiden med färsk fisk 
samt allehanda victualier, blifva därigenom välmående, bry sig föga om längre handelsresor; 
mindst till Norige. Nils Gudmunson i Flatnor brunnsgrafvare. D. 28 Aug. Svårt om skjuts 
till Bodsjö. Andstutar. Backnoret, fiske under Räfsunds Prestbord. Mähl och märla detsamma. 
På Ön (i Räfsundssjön) Hunklings och Bogg-bergen. Forsån har 2:ne grenar vid sitt utlopp, där 
en lång bro går öfver, som har 3 delar, in alles 116 steg lång; där äro 2:ne fisk-hus. En bonde 
i Ytter Lännäs i Åugermanland tros circa 1796 hafva påfunnit det mycket efterföljda giller för 
björnar, som kallas gläfsa. Klip, klämma; klypi, något i ändan klufvet; klypjug, klufven. Bodsjö 
Prestbord nytjas blott till höbord. I Räfsund harfvas träden om sommarn, höstplöjcis, harfvas 
åter om våren och besås sedan. Man brukar ej hafva svin på trädet. D. 29 Aug. Stut, något 
aflångt, rundt och iholigt, e. g. andstut, näfverstut, brödstut, myrstut; stuut, verb, blåsa i horn 
eller lurar. Ofne fordom varit klockare bord. Reste e. m. från Räfs. Prestg., befor canalen 
genom Hafsto, lång vik af sjön mot canalens S. ända. O. B. på N. V. sidan. Ödsynt sällsynt. 
På skogarne i Jtl. varit mycken renmossa, innan den af skogeldar blifvit utrotad. N. B. Namnen 
Finnäs, Finnmon, Finnsäter, Finn-Vahlen vittna om Lappars forna vistande. I Förberg sägas 
fordom 2:ne lättar hafva bott. På Berget bakom gården varit vårdkas eller så kallad Väta. 
D. 30 Aug. Begaf mig på Gimdals-resan. Gimdals by består af 4 Tunl. Vciktfiske består i ett 
stängsel i åar med-nät; innanföre ljustras; här Helgonmässotiden; mager sik erholles. Vid lands
vägen nedom Anviks väga-skälet har fordom varit kyrka; en mur finnes ännu kvar; dito på 
Kyrkobacks åkern i O. Grimnäs, h varefter hörnstenarne kunde skönjas. Påttan, O. B. 1/4 mil 
N. V. från Grimnäs. Mellan Grötingen [en sjö] och Mälgåsen stenig och steril skog. På norra 
sidan af Grötingen och Idsjön äro tvärbranta berg, klefvar kallade. Vid Grötings-klefven, ned 
mot sjön, äro tvenne rösen af kullersten: sådana som vid Medskogs-selet, Liths färjesund och på 
andra ställen träffas. N. B. alltid på stränder af vattudrag; dito 3:ne på Svartnäset vid Idsjön. 
Under V. Klefven vid denna sjö: 8, i rad. En för sig sjelf, ett litet stycke längre bort i V.; 
sades, att man funnit stora ben i en af dessa högar, som blifvit undersökta. Förenämnda klefvar 
äro mycket branta, bestå af röd, fältspatsrådande granit. I Hvitkull-berget, midt mot Idsjö Västra 
Klef synes stundom eld. Det samma berättas om Sunds-berget, som ligger N. V. emot Räfsunds 
Prestbord. Gimdalen varit blott afradsland och skattfiske, haft godt djurfänge af älgar, som nu 
mästadels äro utödda. Uti Idsjön fångas, dock sällan, grof id; älven i Grötingen och Räfsunds
sjön. Räfsunds socken har förmodl. sitt namn af det ref', eller skär, som i Noret vid kyrkan, 
fordom haft ännu betydligare sikfiske än nu för tiden. Iemtlänningarnes bråksamma fabodhus-
hållning hindrar bätre odling och åbygnader hema vid gårdarne, vägars lagning m. m. Betes
hagars anläggande, efter handen, blifver säkraste grunden till förbättring i landets jordbruk och 
välstånd. Stickljus, bloss; påckel, porla; fjassel, löjligt tal (badinage); hogses, fatta hog. — 
Gimen har många bugter, sel och kvislor (grenar formerade af holmar). Det så kallade Gimdals 
fisket består i det Öfra mellan Grötingen och Idsjön samt det nedra vid Gimens utlopp ur sist
nämnda sjö. Det förra, innan det kom under Gimdals nybyggena, räntat 1 tunna saltad sik 
samt några pund torr-gäddor och färsk sik; det senare XU tunna saltad sik och 1 L<& torr-gäddor. 
I Räfsunds pastorat i allmänhet dålig åbygnad på gamla heman. Nybyggen hafva i den delen 
företräde. Från Alanäset roled fram till Sörbygden och Lungå Sågvärks Båtstad; profvade i 
vägen en mineralkälla af ej synnerlig stark halt: belägen å Sandlägden i Sörbygden. Rastade 
på Lungå Gård. Härvarande betydliga sågvärk besöktes. Bakar brände man upp! Bågg-
kläppen, ett berg, är gränsepunkt mellan Bräcke, Hällesjö och Räfsunds socknar. Botälfven 
löper ut i Gimen ett stycke O. om Abbor-selet. Örn-kärns afradsland hörer till Stafre by, är 
beläget mellan Grötingen och Bodsjön. I Hällesjö flätas artiga prydnader, kamfoder, mattor, 
kronor af halm. På O. sidan af Bosjön är en ätthög. Merändels i alla socknar, som ej ligga 
vid landsvägarne, äro i Jtl. släta skjuts-anstalter. Isynnerhet svårt om båtsskjuts. D. 3 Sept. I 
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Noret mellan Bälsjön och Kalfven växer Ranunculus Lingua, ej annorstädes i Jtl. sedd. På 
Kälarne stickas allmänt ett slags randiga och mycket fasta strumpor, men falla sig nog dyra, 
1 Rdr 16 skill, ville man hafva för ett par, som blifvit beställda. Iemtlänningen tar bra till, 
när man vill köpa något af honom. Hatten af en liten brännvinspanna besågs. Den har, efter 
Ragunda sjöns utskärning, blifvit funnen i en vik vid Hammar i Ragunda. Sjelfva pannan hade 
man ej fått igen; kyrkomedel i den blifvit fordom inlagda och gömda undan fienden i krigstider. 
Blåhalsar och åkeränder berättades här göra nog skada på åkrar; fångas med slagjärn (gläfsor), 
som läggas öfver utströdt korn. En i slagjärn sårad, men lös kommen björn, hade denna sommar 
ihjälrifvit en piga, Stor-Stina kallad, från Öfsjö om 40 år. Lin planteras här till husbehof. 
Flus, vattugena. Hällesjö afràdsland fordom haft, s tort förråd af älgar och allehanda vilda djur, 
äfven som af skogsfogel. Utom älgs-led hafva fiere slags giller här varit och äro ännu till en 
del brukliga. Räf-båsar timras tre hvarf höga, med fäll-lucka ofvantill. Hästkött bästa agn. 
Oppskått sättes ut för att fånga järfvar, bestå i gillrade spjut, som stå uppåt. Hästkött brukas 
ock därvid till agn. Lem kallas en kort, klufven stock (klabb), hvilken gillras så, att den slår 
ihop. Till agn tages åt ikornar hälst ko-sopp (Agaricus Bovinus). För ikornar och mårdar be-
höfves ej gröpa ut Lernen innantill, som dock anses nödigt i afseende på hermeliner. Dessa, 
äfvensom mårdar, lockas bäst af fogel- och har-kött. Bygd (kraft, duglighet). I Håsjö; läste 
några permbref. Fisksjön kallades fordom Fick Sjön; Håsjö by Hardsio. Allmogen i Anger-
manl. har yppigare klädbonad än i Jtl. D. 6 Sept. Reste fram till Hernösand. Större alar i 
Ångml. än i Jtl. Häggbär nu först någorl. mogna och en del rönnbär fullröda. I Ödsbacken 
funnos ännu smultron. 

Tillägg. Rebb-fisk, oduglig fisk, (Ström); Rödö på, synas rödt; Stöhändt; Få in i 
mun = få till bästa; Håå, sele; Adal med berg på sidorna. »Vågen hette förut det innersta af 
(Hall) Halaviken» (Ragunda eller dess omnejd). Finneråsnäset slätt, sandigt, Finneråsvågen bakom, 
så Å och roningsled 3 q. till Stugun. De år, ikornar flytta, gifva de sig ut på spånar och bark
stycken och omkomma då ofta hopetals, då vinden kastar om eller blifver för stark. Änder 
skjutas ej. (Stugun). Ragunda-boerne resliga, ljuslätta, klipska. — Pastor förut bodt i Ku-
borgen, som nu är fäbodställe. Cap. Marks orsak till första byggnaden vid Ytterå Brunn 1778. 
Kuborgen ligger 3/4 mil från kyrkan, hör till Västeråsen. Vid danskarnes infall 1677 bodde då 
var. länsman Nils Andersson i Orrgården 1/s mil från kyrkan. Poster då varit utställda i klock
stapeln. Skansen nämnes i ett afradsbref 1666. På Billsåsberget har af ålder varit vårdkase; 
där sades Svenska Rytteriet hafva haft sin station, då danskarne infoilo 1677. Billsåsen är nu 
ett ödesböle. (Norderön:) Vid Kyrkbyn äro 3:ne ättbackar af klappursten; 2:ne på åkern vid 
Tivarsgården och 2:ne närmare sjön. Vid Gällstad och Åhlstad finnas äfven några. I en, som 
blifvit öpnad, har man funnit en kruka och ett bryne. Alla dessa högar äro nog flata ofvan
till. — F ör att utmärka vattendrags betydelse begagnar antecknaren uttrycken: l:sta storlek = 
Dal Älf, 2:dra dito = Göta Älf, 3:dje dito Svart Älf vid Gullspång, 4:de dito därnäst, 5:te Up-
sala ån, 6:te dito därunder intill åar af 3 alnars bredd, som han kallar bäckar. — Några all
mogeord, som varit svåra att läsa, hafva omfarits. — Tryckfel. Sid. 91 rad 12 nedifrån läs 
Ringsjön i st. f. Kl... ; sid. 96 rad 1 nedifrån läs Q. skubbning (d. v. s. qvinnors skubbning) i 
st. f. 2. skubbning. 
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FÖRETAL. 

Sedan lång tid tillbaka sysselsatt med de norrländska ortnamnens studium, har under
tecknad kommit till den öfvertygelsen, att detta skulle bäst främjas genom utgifvande af våra 
äldsta skattelängder. Att detta dessutom skulle lända den historiska forskningen till stort gagn, 
ligger i öppen dag, liksom ock, att de på trakten boende med intresse skola se, huru hembygdens 
odling gått, huru byanamnen äldst sett ut, och hvilka bönderna voro för 350 år sedan. Då vi 
dessutom äro förvissade därom, att hvad som sprider ljus öfver hembygden, ock skall väcka och 
stärka kärleken till densamma, ha vi ej skytt den möda, som är förbunden med ett slikt arbete, 
utan företagit oss utgifvandet af 1543 års skattebok for Medelpad. En äldre längd finnes visser
ligen, nämligen hjälpeskattslängden af år 1535, men då denna är mindre upplysande om skatte
förhållandena och ej så synnerligen rik på ortnamn, ha vi valt en några år yngre, hvilken är 
upprättad efter den nya skattläggning, som i räkenskapen för 1541 omtalas såsom skedd. Vi 
hafva afskrifvit hela boken och, såvidt möjligt, med diplomatisk noggrannhet. Dessutom hafva 
vi inom klammer tillfogat socken- och byanamnens nu brukliga former, där vi det kunnat. 
Vidare hafva vi efter hvarje socken anfört afvikande former af namnen och äfven nytillkomna 
ortnamn, dock så, att vi ej gått längre fram i tiden än till och med år 1562. Förkortningarna 
hafva vi upplöst för att minska tryckningskostnaderna och för att hjälpa dem, som ej äro med 
deras upplösning förtrogna. Vidare anmärkes, att den siffra, som förekommer efter hvarje bonde 
eller utjord, utmärker »mål i åker», hvilket vi dock utelämnat. Enligt Jacob Hoists räkenskap 
för 1541 utgjordes hufvudskatten af Medelpad »efter måltal, så att där skattas årligen af hvart 
mål (efter den nya skattläggningen) 4 penningar; och är hvart mål så stort som ett spanneland, 
eller att uti hvart mål äro 32 stänger både uti längden och bredden, och hvar stång är 7 alnar 
lång, och äro målen i för:ne Medelpad 19508, löper därefter skattepenningar — 406 mark 3 öre 
8 penningar». Några gånger står seland i st. f. mål, hvilket troligen är en misskrifning. När 
det i anmärkningarna står 35, 47 o. s. v., menas år 1535, 1547 o. s. v. 

Afsiktèn vore, att härnäst låta trycka en liknande skattelängd för Jämtland. På grund 
af det landskapets stora utsträckning och folkrikhet blir detta ett både drygt och dyrt arbete, 
för hvilket vi påkalla intresserades medverkan och understöd. 

Stockholm den 1 Febr. 1896. 
J. N. 



Tette är skatte booken aff melpade iordetall och Skatte peninger åff 
hvart måll iiij peninger pro anno 43. 

fforst åff Listorp [Ljustorps] Sockn.1 

v nel er prestebordhz her Gvnnar 72 mäll ij åker. — överstaberg2 [Stafre] Söffröd ionsson 20. 
eriick Mickilsson 25. — hielviick3 [Gällvik] tomes olsson 23^. vttiord ij berge 20. — Sanda4 

[Sanna] ion olsson 42. — esåcker5 [Edsåker] ion ingemarsson 77. — locke6 [Björkom] ion Söne
son 20. per Sevastesson 20. eriick andersson 15. — Berge7 [N. Berge i Timrå] toll Maison 
33. — laffors8 [Lagfors] anders biorsson 30. olloff Svensson 40. vtt iord i häran [Hare] 12. — 
as [Ås] olloff biörsson 15. — liibberg9 [Löfberg] kristiärn 29. — opim10 [Öppjom] lasse Olsson 
46. — hambra11 [Hamre] eriick hackesson 14. — ästa12 [Edsta] oll ionsson 40. erick Jonsson 14. 
vtt iord ij lisle tvne 29- — höland13 [Högland] åsmvnd gvmmvnsson 20. erick önsson 20. olloff 
iönsson 20. ion nilsson 18. — store tvne14 [Tuna] oloff hielliesson 45 J. — slätte15 [Slätt] önde 
olsson 15. — libberg [se ofvan!] ion olsson 24. — ffvsko16 [Fuske] Sven Kiätiilsson 39. — 
skäliom17 [Skäljom] nils Jonsson 26. — Melber18 [Mellberg] rolff ingemarsson 20. anders olsson 
20. — hellv19 olloff jonsson 15 — lvnde [Lunde i Timrå] ingemar önsson 40. iacob ionsson 
111. — ffrötvne20 [Frötuna] livstrv gåliig 37 per iönsson 122. — berge [S. Berge i Timrå] 
hans 29. — bijn [Risgrändsbyn i Timrå] gvlle Iarsson 20. per Nilson 20. ion larsson 23 [till
hopa] 1222 i. 

1 Lijssdorp Schijplagh 35, Liustorp 45. — 2 Sttaffre 35, Ovcrstaffre 45 till skillnad från Stafre 
i Hässjö s:n. — 3 Helwijck 35. — 4 Sande 45; utjordar i Sanda och i Aszengh 42 mål 47, Sannde och 
Aszerayre såsom byar 72; den senare nu Asäng. — 5 Edhssaker 35. — 6 Här står Biörkom 45, Biörckom 
47. — 7 Föres 45 till Hässjö s:n — 8 Laffors 35, Laghforss 47; med utjordar i Härä 12 seland och i 
Ås 15 mål år 45. Heere ligger under Åås 59. — 9 Lebergh 35, Lebberg 45, Löbergh 48, 49, Löffbergh 
55, Longbergh 47; utjord i Roge 7 mål år 45. — 10 Oppijm 35, Ypem 45, Oppem 47. — 11 Hamber 35. 
— 12 Össten 35, Ästan 47, Estan 62. — 13 Höghlandh 35, Hoghland 47. — 14 Tune 35, 47. — 15 Sletth 
35. — 16 Ffusske 35, Fuske 47, 62, Foske 55, 60, 61; 45 med utjord i Nyland [nu =] 16 J mål. — 
17 Skiälliom 45 med utjord i Ffrötune 121 mål. — 18 Medelbergh 35, Melberg 45. — 19 Svarar 45 mot 
Hieluick. — 20 Saknas 45; Ffrotthttune 35. Höge hade år 47 en åbo, Öffueråker två och Fröthom en, 
tillhopa 163 mål. Tillkommer: Miöseter 47, Miölsetre [Mjölsätt] 11 mål och liggande under Edsta 60; Lille 
Tuna 24 mål under samma by och Rokstad [Rogsta] 72 J mål kyrkojord under Ljustorps prästbol. 

Aff häsiö [Hässjö] Sockn 
Vestansiö [Västansjö] Nils jonsson, 10 måll ij åcker. vtt iord ij brvnes 6- erick ersson 10. 

per ersson 20. olloff nilsson 10. olloff ingemarsson 10. vtt iordh ij tiärne [Tjärne] 9. — Svn-
nansiö [Sunnansjö] nils larsson 44. lege iord ibidem 1|. — Nolansiö sevast larsson 15. — 
norre kränge1 [N. Kränge] iöns olsson 12 J. — vestanbeck2 [Vastanbäck] iöns ingemarsson 11. 

12 
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vtt iordh ij dvve3 [Dufved] 23. — Söder krange4 [S. Krånge] Greils persson 25. — bijie5 [Bye] 
per olsson 20. per iåpsson 9 |. — staffre6 [Stafre] ingemar larsson 20. gynnar larsson 11. — 
byn7 [Byn] iöns nilsson 38. — Gvxås8 [Backås] alff klämetsson 20. illian pålsson 20. — norre 
kränge [N. Krånge] iöns önsson 20. per bölesson 6. — backa [Backe] Mårten Mijckiilsson 14. vtt 
iord i Svnd8flf [Sunne] 15. — strandh [Strand] olloff iåpsson 30. anders iåpsson 21. vtt iord ij 
gåssebeck9 [Gasabäck] 24. — ffiäll10 [Fjäl] erick Jonsson 32. — krijsbyn11 [Krigsbyn] ingemar 
mijckiilsson 43 |. vtt iordh ij nes [Näset] 20. — gockeböle12 [Gökböle] tomes Sivlsson 18. — 
torsbo13 [Torsboda] bent olsson 24. — öster torsbo klämet olsson 26. — ödegåll14 [Ongård] belge 
Klämettsson 25 |. vtt iord ij rosböl 8. — Svidie [Svedje] påll Mickiilsson 25. — åå [Ytter A] 
Siman ionsson 36. — benlinge15 [Bängling] per ersson 221. — Söder åcker16 [Söråker] mårten 
ionsson 48. — öster åcker hvstru karin 251. — stabbegåll17 [Stäbbgård] lasse olsson 13. 
— rijdli [ßi i Timrå] ingemar nilsson 30. ingemar olsson 14. anders olsson 20. nils vnesson 
20. — åå [Väster Å] bolle nilsson 20. ion klavesson 20. olloff bolnesson 20. per klåves-
son 20. tomes klåvesson 4|. — str inde18 [Strind] nils pålsson 21. måns andersson 11. — backa18a 

[Rolandsbacke] tomes iåpsson 22 — rista19 [Rigsta] ion lagmansson 37 [tillhopa] 1101 J. 

1 Nörre kränge och Iösze kränge med tillhopa 38 | mål svara häremot 47 ; 48 kallas byn blott 
Krange och året därpå Iutze kränge med samma ägare och måltal. 35 nämnes blott ett Kranghe med 4 
bönder. — 2 Wesstenbergh 35. — 3 Duffön 47, Dufföen 58, Duffue 59, 60; Dufföndh 45. — 4 45 med 
utjordar: i Grittiom 21 mål, Grytiom 47 [Gryttjom]; i Häsiö [Hussjö] 23 J mål, Hussijo 35, Hugsijö 55, 
Husiö 59, Hudsiö 60, och i Salurö 7 | mål [Svaleri], Sullerredhe 35, Sualurede 12 mål under Västansjö 
60; Sualerijdh 77. — 5 Bye 35. — 6 Yter staffra 47, Iterstaffre 55, Staffre 35. — 7 Bijnom 35. — 
8 Bux Aas 35, Buxåsz 47; Guxåås 55. — 8a Sundhe 35, Sonnee under I. Krånge 59, Sunne 60, Sönne 
62. — Gassebeck 45, Gåsebeck 55, Gassabeck 60. — 10 Fijerdh 35. — 11 Krijttzbynn 77. — 12 Göcke-
böle 45, Gökebölet 47. — 13 Torssböle 35, Wester tolsbodh och Öster tolsbodh 47. — 14 Ödhegardh 35, 
Öndegåli 45 med utjord i Rösbölc 8 mål [Rossböle i Tynderö]. — 15 Benghelijnghe 35, Benglinge 47, 
Benglenge 55. — 16 Sijörakker 35. — 17 Stebbegardh 35, Stebbegål 47. — 18 Sttrijndhe 35. — 18a Efter 
Backe om 13 | mål följer 47 en by Backe om 20 | mål och Thomas Andersson som ägare. Detta passar 
in på Rolandz backe 48. — 19 Rijkkesstadh 35, Riicsta 45, Rikstad 47. Tillkommer: Alle 35 [Ala], Alle 
45 och därunder utjorden Brvseböle, 12 mål. — Suarffeböle 35, Suaruareböle [SvarfvarböleJ 60 under 
Sunnansjö. — Efter Södrekrånge följer 55: Iwssekrånge och Skredarekrånge 381 mål, och samma är 
förhållandet 58, 72, 77. Med samma måltal sammanföras 47 Nörre Krange och Jösze Krange, hvadan 
Norr Krånge och Skräddare Krånge är samma by. 

Aff Tönder [Tynderö] Sockn 

birge1 [Berge] hans nilsson 20 måll ij åcker. Sven tolsson 22. — java2 [Afva] kristoffer 
tomesson 25. per ersson 20. — holm3 [Holme] Mas olsson 5. lasse olsson 5. nils olsson 7. 
olloff persson 5. vtt iordh ij Svidie [Svedje] 7. — berenge4 [Bäräng] Nils andersson 18. — 
åckre5 [Åkerö] anders olsson 20. vne olsson 11. — brijttemor6 [Bryttmor] lasse persson 8. — 
ödh [Öde] lasse onsson 26. — stångerö7 [Stångrid] olloff jonsson 20. olloff mickiilsson 20. — 
skiils åcker [Skillsåker] nils persson 5. olloff larsson 5. ivar larsson 10. påll mickiilsson 11. 
vtt iordh i smes böle8 [Smedsböle] 9. — myckleenge9 [Myckling] olloff Simansson 24. tomes 
andersson 24. — åsten10 [Åstö] erick persson 12 J. olloff olsson 10. —inges landh11 [Ängesland] 
anders olsson 19. — skeggesta12 [Skäggsta] Sven tolsson 19. — Melby13 [Mellby] nils vnesson 
40 [tillhopa] 427 J. 

1 Bergh 35, Berge 45. — 2 Aaffaa 35, Affua 47. — 3 Holm 35; utjorden Suedia [Svedje] under 
Holm 59, Suidie 47, 7 | mål. — 4 Berenghe 35, Bäringe 47, Berenge 55, Bäreenge 61, Berännge 72; 
Bårenge 60; Bärninge 48. — 5 Aaker 35. — 6 Blotthemoren 35, Brydin Mor 49, Brytimor 55, 60, 62, 72. — 
7 Sttangree 35, Stonghredhe 47, Stångherödhe 60. — 8 Smedzbölett ligger under Berge 59. — 9 Myckel-
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enghe 35; Mycklenge 45 med utjord i Margåll 15 mal, Margårdh 55 [Märrgård]; Möckilinge 48. — 
10 Assthan 35. Åste 47, Aston 62, Åstenn 55, 60, 72. — 11 Engesland 45, Ängeslandh 55. — 12 Skegge-
stadt 49. Utjordarna i Margårdh [Märrgård] och Schegestadh ligga under Bergije och äro skattlagda för 
35 mål är 59. — 13 35, Mälby 47. 

Tillkommer: Utjord i Wåle 11 mål 47 [V. och Ö. V åla]; Vålla ligger 59 under n. v. Bjällsta i 
Indals sm; 60 ligger det under n. v. Öde. — Rödsbölett 8 mål 55 [Rossböle]; Rossbölett ligger under 
Öde 60. — Ön Astholman [Astholmen] skattlagd för 1 m^r pen:r och ön Grännöenn [Granön] för 1 \ 
m^r år 60, 

Aff alnön1 [Alnö] Sockn 

nedergård [Nedergård] Erick persson 11 \ måll ij åcker. — ås [Ås] ion olsson 15. — 
stönista2 [Stömsta] gvlle ionsson 13 f. — glada3 [Släda] jon persson 24. — bvlås4 [Bullås] Nils 
Månsson 40. vtt iord ij vrensta5 [Vränsta] 16. Nils olsson 40. — hertvnge6 [Härtung] Sivll 
ionsson 19. — giista7 [Gista] olloff jonsson 24. håckon Sivlsson 21 |. sivll håckensson 30. — 
vij8 [Vi] iacob ersson 20. vtt iord ij ffvgleviick9 14. anders staffansson 20. erick olsson 18.— 
benctås10 [Bänkås] viillken Jonsson 19. — ffrösätter11 [Frost] Nils rolsson 30. vtt iord ij vij12 6. 
iacob esbiörsson 20. Mas csbiörsson 30. — rijckland13 [Rökland] ion iåpsson 14. vtt iord ij liijd 
6. — gåsta14 her pädär 7 •*. — Sattre15 [Säter] jon gvllesson 18. — vsland16 [Usland] nils påls-
son 21. — röde [se nedan!] jon heliesson 42. — ilva17 [Elfva] onde olsson 10. Måns ingemarsson 
10. Måns ersson 10. jon olsson 18. — lerviick18 [Lervik] Erick olsson 21. — Näsz [Näset] 
olloff ffålesson 10. per ffålesson 10. lasse ionsson 10. nils persson 19 J. jon Masson 20. vtt 
iordh i ödh 2 — bölz [Böle] iacob masson 17 1. — vsland [se ofvan!] erick tomesson 15. grels 
olsson 10. Nils Månsson 10. — Smesgål19 [Smedsgården] hans olsson 16. vtt [iord] ij .labbegal 
10. östen brönelsson 10. — Närsta20 [Närsta] Nils håckensson 26. — hoff21 [Hofvid] nils vnes-
son 13. vtt iord ij lasse eng 3|. jacob vnesson 10. Nils persson 13. — Pättinge22 [Pett- 1. 
Pottäng] lasse jonsson 20. — bårnge(?)23 [Båräng] jon jonsson 39. — rodh24 [Röde] lasse nilsson 
19. — berge24a pelle persson 32. vtt iord ij norsta 21. — hierviick25 [Järfvik] olloff ersson 36. 
— alla26 Nils ersson 24 [tillhopa] 1007 ì 

1 Allön 35, Allnöö 45. — 2 Sttijmsstad 35. — 3 Sledhe 35, Slada 45. — 4 Bulåss 47, Bullåås 62, 
— 5 Wransstadh 35, Wrenstad 47. — 6 Harttijngh 35 under Sköns s:n, Hartingh 47, Härtung 49, Her-
tungh 55. — 7 Gijsstadh 35. — 8 Wiidh 55. — 9 Ffuglunge 45; Foglenge och Öödh [Öden] 16 1 mål år 
55. Foglunger 14 mål och Öedth 2 | h var för sig 47. Foglili nge 49. — 10 Benck Aas 35, Benkåsz 47. 
— 11 Frösäter 47, Fröstre 62. — 12 Här står 45: Hiid 22 mål, = detta vij och hijd under följande by. 
Hedhe 12 mål 47, Heede 12 mål 55; år 59: Hijt under Rökland 12 mål, 60 Hidh, 62 Hiidh. — 
13 = (?) Rekelle 35; Rochland 47, Rökland 49. — 14 Gustad 47, Gostad 59 också liggande under Sköns 
prästebol; Göstad 60, 61. — 15 Sätra 45. — 16 Husslandh 35, Vszland 47. — 17 Iilua 45, Elffan 35. — 
18 Lerwijck 35, Leruik, ödesjord 61; låg under Elffuan år 60. — 19 Smijssgardh 35, Smidzgålen 47, 
Smesggåll 45 med utjord i Labegåll. — 20 Nersstadh 35, Närstad 47. — 21 = 35, men då hörande till 
Sköns s:n. Hoffue 62 och fiere år. Utjord i Lasse enge 45. — 22 Petteenghe 35, Pätinge 45, 49, Pet-
enge 55, Pätänghe 57, Pätänge 62, Petännge 72. — 23 Barenghe 35, Borenge 45, Båringe 47, Bårenge 62; 
43 har först stått Bärnge, men öfver första vokalen står något, som torde föreställa å-prick. — 24 Rödhe 
35, Rödh 47. — 24a Bergh 35. —- 25 Hieruik 47. — 26 Mala 24 mål 45, med utjordar i Lindåcker 2 1 

mål och Skragesätter [Skrafsätt] 5 | mål. 
Tillkommer: Törnåker 2 mål 55; Töråcker 61; Peder Påuelsson i Foglunge liafver Öödh och Törn-

åcker 18 | mål, år 60. 

Aff skön [Sköns] Sockn. 

Berg1 [Berge] mäns persson 24 måll ij åcker. — rodsta2 [Råsta] per giislesson 19. — 
byn3 [Byn] lasse persson 27. olloff Nilsson 12 |. — gren4 her päder 30. vtt iord ij staffra 10. — 
höge5 [Högom] grels ersson 35. — tvne [Tunaby] per Nilsson 5. Erick Nilsson 9. Jon olsson 
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10. per olsson 10. — Korsta6 [Korsta] hustrv elin 48. — hvgsta7 [Huggsta] olloff pålsson 15. 
bvdde pålsson 20. hvstrv ingeborg 20. hvstrv britta 20. — giäle8 [Gale] hindrick Jonsson 40. 
Nils persson 14 — ffaresta9 [Farsta] anders gvnnarsson 14. anders Nilsson 14. — yalknötte10 

[Valknytt] olloff persson 30. per olsson 20. Nils klåvesson 18. — näs [Näs] Nils persson 20. 
vtt iord ij ffaresta 30. olloff larsson 12. per pålsson 20. jon ingemarsson 10. — bijrsta11 

[Birsta] hans ffålesson 28. vtt iord ij ffinsta [Finsta] 30. vne öriansson 20. — ffvlland12 [Filland] 
olloff larsson 25. vtt jorden ij tomberg13 [Tunabäck] 26. per andersson 20. olloff iopsson 40. — 
byn14 [Gudmundsbyn] olloft grelsson 10. lasse Karsson 12. änders persson 20. — hammar15 

[Hammal] olloff Svensson 43. — hiersta16 [Härsta] nils iåpsson 10. måns iapsson 12 |. per olls-
son 28. — öråcker [Öråker] oil Jönsson 20. tvre ersson 20. olloff rolsson 11. — Krellesta17 

[Knölsta 1. Knöllsta] olloff gvmmvnsson 20. vtt jord ij Kloekom 15. påll gvmmvnsson 11. vne 
ollsson 20. vtt jord i svnd 40. — birsta [se ofvan!] jon tommesson 40. Mans tomesson 17. — 
Målås [Målås] olloff jonsson 31. — Mäland18 [Maland] vne tomesson 16. Nils Jonsson 10. per 
olsson 10. jon olsson 10. — vesland19 [Västland] Sven persson 57. — hiillesta20 [Hillsta] olloft 
persson 24. Jöns Mickilsson 10. erick persson 10. — givsta21 [Ljusta] Mårten olsson 21. Erick 
olsson 21. — romsta22 [Römsta] olloff persson 25. vtt iord ij lisle Korsta 32. per öriansson 10 
[tillhopa] 1382 |. 

1 Bergh 35. — 2 Rokstad 47, Rostad 48, Råstad 62. — 3 By en 55 med Lasse Persson i lifvet. — 
4 Grän 47; Greenn och Staffre ligga under Sköns prästbol, skattlagda för 40 mål, 59; Grenn och Staffre 
60. — 5 Hoghë 35, förkortningstecken öfver e. Höghe 47. — 6 Öffuer korstad 47. — 7 Huffsstadz 35, Hågesta 
45, Huggestad 47, 48. — 8 Gellee 35, Gialle 45. — 9 Ffarresstadh 35, Farastad 47, Farstad 62. — 
10 Walkenijtth 35, Wålknytth 55, Wålknyth 62; Walknedh 47, Walkeneth 49. — 11 Bij er ss tad 35. — 
12 Ffijllandh 35, Filla 47, Fijllari 45, Fijllanii 55. — 13 Utjord i Tumbergh 47; Tumbergh ligger under 
Tunaby, 59. Twmbergh följer 55 omedelbart efter Twna. — 14 Bynom 35, Gumunzbij 55. — 15 Tvenne 
Hammar nämnas 35; Hmall 45, Hamal 47. — 16 Hersstad 35, Härstad 47. — 17 Knijlsstadz 35, Knwlle-
statth 55, Krullestad 47. Utjord i Klöcken 45 [Klockan], Klökiann 55, 49, Krökian 48. — 18 Mellandh 
35, Mäland 49, Mellan 59. — 19 Wesslantth 35, Wäszland 47, Wesland 49 , 62. — 20 Hijlsstadz 35, Hil-
stad 47, Hillestadt 49. — 21 Jwsstadz 35, Giustad 47, Gista 45. — 22 Rijmsstadh 35, Römsta 45, Römstad 47. 

Tillkommer: Wnne j Lottstadh 35. — Utjord i Öffuerby 5 mål 47, efter Öråker; 49 under Målås. 
— Utjord i Lägdhem 49; Legdum 6 mål under Tunaby 59. 

Aff timeråd 1 [Timrå] Sockn 

skeppegard2 [Skottgård] olloff olsson 31 måll ij åcker. olloff Sivls son 25. — gialle3 [Gärde] 
per andersson 21. Måns ericksson 20. — berge4 [Skyttberg] nils andersson 49. — v endan5 [Vänna] 
olloff olsson 22 -J-. — brattland [Brattland] olloff ffålesson 32. — rockinn0 [Röken] hindrick ersson 
17 |. — horseli7 [Horsilje] erick olsson 32. — ödli8 [Oden] lasse Klämetsson 32. — Nes [Näs] 
tomes tomesson 23. hvstrv Margret 23. — ffröland [Fröland] per hermansson 14. olloff klåvesson 13. 
— vefflan9 [Väfland] hindrick jonsson 20. anders jonsson 14 |. — hö gen [Högen] jon hindersson 39. 
— åckerby [Åkerby] jon jonsson 43. vtt jord ij töfsta9a 30. vtt ij brödlös [jfr Brödlösa i Tuna] 
20. — viifsta10 [Vifsta] nils tomesson 20. vtt jord ij bölz 9. påll olsson 30. — berge11 [Laggar-
berg] per Nilsson 20. grels Nilsson 60. vne gvmmvnsson 60. gvmmvnd persson 13. — merlo12  

[Märlo] olloff Klämettsson 27. vtt jordh ij hammarsta13 [Hamsta] 9. olloff ostensson 70. — 
ffröland [se ofvan!] jöns larsson 70. pelle persson 8. jon jöransson 26. — hamsta14 [Hamsta] 
biörn tomesson 53 J. vtt jord ij borsta [Horsta] 29 [tillhopa] 1026. 

1 Tijmradh 35. — 2 Sköppegardh 35, Skåppagård 45, Skabbegål 47, Skabbegår 49, Skopgårdh 55, 
58. — 3 Gerdhe 35, Giäle 45. — 4 Skötteberg 45, Skyttebergb 47, Skötebergh 55. — 5 Wendhen 35, 
Wänan 47, Wenna 49, 55. — 6 Möjligen -im; ßockin 45, Röken 47. — 7 Horssijll 35, Horsijlle 55. — 
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8 Öödhetth 35, Öedh 47. — 9 Wöffellen 35, Wäffland 47, Weffland 49. — 9a Töfsta 45, Töfftan 55. — 
10 Weffesstadh 35, Viista 45, Wiuestad 47. — 11 Bergh 35, Laggeberg 45, Laggareberg 62, s. å en gång 
Lagbergb. — 12 Marlöö 35, Merlagh 47, Marlogh 49, 60. — 13 Lille Hamarstad 47. -— 14 Hammarsstadh 
35, Hamarstad 47, Hamsta 49. 

Tillkommer: Efter Näs 35 Böle, trol. — utjorden under Vifsta; vidare byarne Lundh, Berghöm, 
Rij och Bij, hvilka 43 finnas förda till Ljustorp eller Hässjö. — Under Hamsta upptages 45 utom Horsta 
en utjord i Suidieböle 20 mål. — Under Laggarberg en utjord Suidia 30 mal. Töstad utjord nämnes 
62, = Tösta i Sättna. 

Aff nivrende [Njurunda] Sockn1 

åff preste bordz2 her bijörn 26 måll ij äcker. — Nolby3 [Nolby] olloff Månsson 10. vtt 
iord ij bölz 22. lasse olsson 10. håckon andersson 20. per biörsson 10. vtt iorden i octne4 21. 
nils persson 10. erick skräddare 60. lasse Nilsson 12|. — vebo5 iacob olsson 41. — Myre 
[Myre] jon ollsson 20. anders olsson 22. — bredeby6 [Bredbyn] nils olsson 36. vtt jord ij ytter 
gard 35. — stonge7 [Stångom] olloff ersson 20. olloff jonsson 7. — biörön8 [Björkön] anders 
jonsson 12. per ersson 13. — heliom9 [Hellgutn] grels olsson 26. iacob olsson 25. åsved ers-
son 21. olloff jåpsson 30. lasse Simansson 20. — biörke [se nedan!] per olsson 23. — Slätte10 

[Slätt] Klämmett olsson 16. — hvisla11 [Kvitsle] önde jonsson 20. hvstrv margret 16 — Sol-
bergh12 [Solberg] erick nilsson 20. per olsson 30. olloff nilsson 23. — bölz13 [Bölen] Klämet 
jonsson 15 vtt jord ij torsiö14 [Torrsjö] 25. — berge15 [Berge] jacob Nilsson 26 — vester 
nolby16 [Västerby] jon olsson 47. vtt iord ij brattåcker 4. — Svä land17 [Svala] per tomesson 55. — 
övergårsenge18 fålle Sivlsson 40. påll ffålesson 12 J. — enge19 [Ängom] hindrick ersson 48. — 
skelv20 [Skedlo] biörn andersson 10. olloff ersson 10. per Mickiilsson 10. Staffan ersson Ì0. 
hvstrv margret 10. — bonsta21 [Bunsta] olloff brvntesson 20J. nils olsson 20. lasse brvntesson 14. 
per brvntesson 10. — sköttesvnd22 [Skottsund] Nils olsson 20. olloff mårtensson 10. jon ersson 
18. — Mädee23 [Maj] olloff larsson 20. jon persson ,10. Staffan olsson 10. vtt jord ij rebbe 
ovansiö [Räbbofvansjö] 25. — skrensta24 [Skrängsta] erick ollsson 26. hvstrv Kirstin 22 — 
vnne25 [Juni] olloff olsson 21 J. hvstrv brijtta 22. lasse Nilsson 9 |. olloff olsson 17. helie 
persson 27. nils mårtensson 12. — gvinad26 [Godmaj] mas Nilsson 20. per olsson 14. erick 
åsvesson 10. — biörke27 Siman ffiilpvsson 29. — Nyland [Nyland] olloff månsson 20. pelle pers
son 13 J. — rottviick28 [Rotvik] olloff olsson 20. lasse ersson 18. — österovansiö29 [Ofvansjö] 
nils jonsson 26 |. erick olsson 20. — vlleberg30 [Ullberg] olloff ersson 10. per ersson 10. per 
Nilsson 13 J. — dingelsiö31 [Dingersjö] Nils håckensson 20. vtt iord ij bersta 24. olloff h åckens-
son 20. Nils jonsson 20. olloff Månsson 17. — Mijösvnd32 [Mjösund] jacob ersson 20. vtt iord 
ij räffskvrv 16. erick ärlandsson 28. — veda33 [Veda] pelle persson 30. oll jonsson 26 — 
brvsseböle34 [Böle utgods?] Mårten persson 10 — berge35 [Berga] Sven olsson 33. Sivll Nils
son 40. hvstrv barbro 40. Gvmmvnd olsson 40. — gesta36 [Gästa] lasse Mårtensson 32. — 
högen37 [Höge] jacob olsson 10. anders olsson 6. — åå [Åå] per börtinsson 10. olloff Klämes-
son 19. hindrick Klämessou 20. ärlland olsson 21 |. vtt iord ij bölz 6 |. — skärie skatt i Niv
rende 54 [tillhopa] 2120. 

1 Nijrundh Skijplagh 35. — 2 Utjord i Prestbolet 36 mål 47; hette Tuna 48. — 3 Motsvaras af 
Bynom 35; Norby 47. — 4 Öctne 45, Öchne 47. — 5 Vessboo 35, Vesbo 45, 62, Wäsbo 47. — 6 = 45 
och utjorden då Yttergård. Jfr anm. 27. — 7 Sttanghe 35, Stonge 47. — 8 Bijrkeön 35, Biörk öen 47. — 
9 Helghijöm 35, Heliem 47. — 10 Sletth 35. — 11 Quijssle 35, Quislä 45. — 12 Solebergh 35. — 13 Bölet 
47. — 14 = 45; Torsziö 15 mål under Stonge 47. — 15 Berije 47. — 16 Westerbyen 49 med lon Olszon 
49 mål; utjorden Bredåcker 4 mål 45. — 17 Sulen 35; 45 såsom 43, Suala 47, 62. — 18 Enghe 35 med 
Ffalle och Pauell; Övergardenge 45. Öffuerenge upptages 47 såsom utjord under Enge, måltalet 52 — 
19 se anm. 18. — 20 Skijllu 35, Skilu 49, Skelw 58, Skeluu 62, 64. — 21 Lundhesstadh 35, Bonsta 45, 
Bunstad 47. — 22 Skötthessundh 35, Sköttesundh 45, Skiötsund 47. — 23 Madij 35, Madee 45, Madhi 47. — 
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24 Skrensstad 35, Skrengestadt 49. — 25 Wnnij 35, Vmne 45, Wmnij 55, Iuiii 47, lunij 49, Iuugnj 58, 
Iugnij 62. — 26 Gummaaij 35, Gumade 45, Gomadhi 47, Gumadi 57, Gumadhij 62. — 27 Utom byn 
Björkön vid Björköfjärden har tydligen i socknen funnits en annan lika benämnd by, Bijrkeöö 35 med 
Sijmundh, Peder och Nijels och upptagen mellan Veda och Skärsätt. Han bör sålunda hafva legat i S.V.-
delen af sofcknen. Ar 47 bor samme Simon Filpusson i Biörke, 33 mål; efter Näsz [Näset] upptages s. å. 
ännu ett Biörke, 42 mål och med åbon Nils olsson. Ar 55 följer efter Torsijö (15 mål) och Näsetth 
(24 mål) Bijörcke (33 mål) med Lasse Simonsson, Per Jonsson och Nils Olsson och utjordarna Bredebyen 
[Bredbyn] 42 mål och Södregårdh [Södergård] 24 mål. Jfr sjön Björken. — 28 Rotthwijck 35, Rothuik 
47. — 29 Offanssijö 35 med Grels, Nijels och Jacob. Byn delar sig sedan i Öffuansiö med 2 bönder och 
45 mål samt Vester Öffuansiö med Iacob Nielsson och 25 mål, år 47. I Öffuansiö bodde år 58 samma 
två bönder som år 43 i Österofvansjö. Jfr Räbbofvansjö under Maj. — 30 Wllebergh 35, Ylberge 47. — 
31 Dijnghessijö 35, Dingelsiö 47. — 32 Mödhessundh 35, Mijösund 47, Miöson 58. Utjorden skrifves Röff-
zund 47, Räffssond 59, det senare året under Nyland; nu Räfsund. — 33 Wedhe 35, Wedha 47, 57. — 
34 Under Nyland upptes 47 utjord i Bruszböleth 9 mål; Bruseböle 62. — 35 Berghe 35, = 47; ofta Barge, 
så 58, 60. — 36 Gesstadh 35, Gesta 47. — 37 Höijöm 35, Höghen 47. 

Tillkommer 35 : (Martthen i) Backe [Backe], (Anderss i) Skerssetther [Skärsätt], Skärsäter 47 ; 
(Ander i) Endhe; (Erijck) i Thottwijck, (Phijlpuss i) Skijlleff; byn Näsz 47 [Näset]; utjord i Hamn, 15 
mål, under Höghen 47, jfr Hamn utgods och Hamnbergsudden utjord under n. v. Nyland samt Waple, 
5 mål, under Öchne, Werstadh, 24 mål, under n. v. Dingersjö. 

Aff tvne [Tuna] Sockn1 

vidstade2 [Vifsta] Sverkiil ersson 20 måll ij åcker. olloff ersson 26|. gvnnar Klämettsson 47. — 
värsta3 [Värsta] per jonsson 24. — enge4 [Angjom] jon Månsson 20. Nils Mansson 10. erick 
ersson 14. — vertvne5 her päder 29. vtt iord ij hvattiom 9. — Svidie5a benet skommare 13. — 
hvatiom6 [V. och O. Hvattjom] Gvmmvnd persson 20. hans tomesson 17. Sven ersson 9 |. vtt 
jord ij rönnisböle7 6. — skalböle8 [Skallböle] jon ollsson 18. — berg8tt [Berg] per olsson 20. 
vtt iord ij köfstasböle9 12. olloff ersson 6 ±. — tvne10 [Tunaby] olloff Jonsson 35 |. Nils ersson 
35 |. — liassall11 [Hassel, i Attmar] lasse Jonsson 52. — backa12 nils biörsson 21 J. vtt iord ij 
klep 37. anders olsson 19. — hellesiö13 [Hällsjö] sten persson 30. — hallesta14 [Allsta] olloff 
Sivlsson 20. Måns Silvsson 20. Måns Larsson 17. vtt jord ij daglos 12 — Malsta15 [Målsta] 
hindrick olsson 50. vtt iorden i högen 16. erick ollsson 22. — Sua ninge16 [Svanäng] Nils persson 
30. — ön [Ön] erick håckensson 20. Siman Månsson 20. anders Nilsson 14. vtt iorden ij uersta 
21. — ramviick17 [Runsvik] anders olsson 30. Sven Jonsson 22. Sivll ersson 30. vtt jorden i 
vester dall 13. — klinsta18 [Klingsta] Mårten Siulsson 40. per ersson 40. jacop olsson 21. — 
berge19 [Berge] jon Nilsson 15. grels pållsson 15. — dale20 [Delje] olloff persson 33. — lvnde21  

[Lünne] olloff nilsson 33. Måns Nilsson 30. — vi j22 [Vi] anders bortinsson 16. jon åsvedsson 16. — 
ffors [Fors] jöns biörsson 46. — berge23 [Bergoni] Nils pålsson 36. — skiölle24 [Sköle] per jonsson 
40. Måns Siulsson 40. eriick Jonsson 501. — åstadh25 [Åsta] olloff 32 J. — belsta26 [Balista] 
seffröd 48. vtt jordh ij Mår 13. — ran na27 [Rännö] iacob persson 61. iacob olsson 50. [tillhopa] 1584 J. 

1 Tune Schijplagh 35. — 2 Wijffestadh 35, Wiffuestad 47. — 3 Versta 47. — 4 Enghe 35. — 
5 Öffuertuna 47. Offuertuna ligger under Tuna Kyrkebord 59. — òa Skomarsuidie 13 mål 47 under Berge 
— 6 Huattijöm 35, Huatiom 47. — 7 Röningsböle 45, Rödningzbölett 61. — 8 Skalbölet 47, Skaleböletth 
55; Skalkböletth en gång 55. — Sa Äfven Norbergh och Nooreberg 58. — 9 Kopstasbole 45. — 10 Tvne 
35, Tuna 57. — 11 Samma namn skrifna 45, men öfverstrukna. — 12 Saknas redan 55. — 13 Hellesiö 47 
utjord om 30 mål under Delje. Heliesziö 49. — 14 Allestad 35, Alestad 47. — 15 Maalesstadh 35, Mål
stad 47. — 16 Suedenghe 35, Suaninge 47, Suanenge 62. — 17 Ramsswijck 35, Remszuik 47, Romsvich 
och Remswik 58. — 18 Klingijerstad 35, Klingestad 47, Klingstat 58. — 19 Berge 47, Berga 55. — 
20 Dellije 35, Delie 47. — o21 Lundhe 35. — 22 = 35, Wijdh 62. — 23 Bergh 47, 55. — 24 Sköle 
35, 47, Schölle 58, — 25 Asztadt 47, Astad 45 , 62, — 26 Bellestad 47. — 27 Ranije 35, Rani 47, 
Rannij 62, 
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Tillkommer: Martthen i Böle nämnes 35 mellan Hvattjom och Ön; = det i anm. 7? För öfrigt 
upptages 47 i Värsta utjordarna Söder bölet 12 mål och Nör bölet 3 mål. — Sköle har s. å utjordar i 
Byen 15 mål, i Öster Asztad 24 f mål och i Rudhu [Rude] 14 mål. Fors har utjord i Tångstad [Tångsta] 
10 mål, Balista i Bro [Bro] 32 mål, Hvattjom i Höien 16 mål och Ängjom i Öffuertuna 29 mål. 

Ottmans1 [Attmar] Sockn 

Karlenge2 [Karläng] erick olsson 50 måll ij åcker. Micill ersson 24. vtt jord ij locsta3 

[Lucksta] 19. — Soderenge4 [Söderäng] eskiill tomesson 54. — specsta5 [Specksta] jacob ersson 37. — 
bölz6 [N. Böle] per larsson 29. — îoned7 [Mellangård] Nils persson 30. vtt jorden î ffrensta 29. 
anders jonsson 30. — Söderffors8 [Sörfors] olloff olsson 40. per Nilsson 40. påll tomesson 16 f. — 
skeviick9 [Skedvik] jon ersson 35. vtt jorden ij telgeslätte10 [Tälgslätt] 9. oll halvalsson 33f. — 
longedh [Västergård] per ersson 19f. — öster böle [Söderböle] eriek kvsse 16. vtt jorden ij 
bölz [Västerböle] 14. erick åsvedsson 15. vtt jord ij limsiö11 [N. Lindsjö] 24 f. — rödv12[Rude] 
Nils olsson 18. vtt jordh ij bölz [Västerböle] 45 f. nils ersson 15. — loned [Västergård] olloff 
ersson 35. — harff [Harf] anders jonsson 21. per olsson 71. vtt jordh ij limsiö13 [N. Lindsjö] 
26 f. önde larsson 21. per olsson 21. — ottmans bij14 [Attmarby] Nils ersson 52. vtt jord ij 
limsiö [S. Lindsjö] 39. olloff olsson 50. — hambra [Hamre] olloff jåpsson 15 fr olloff olsson 14. 
— ffiolsta15 [Fjolsta] olloff olsson 45. per ersson 48 [tillhopa] 1102. 

1 Atthmans 35, Åthmar 47, 49. Allmogen tolkar namnet såsom: atta man, åtta män, de första in
byggarne. — 2 Karlenghe 35, Karlänge 47. — 3 Lughstad 47. Efter denna utjord följer 45 en annan, 
näml. Bro 22 mål, Broo 62. — 4 Södhrenghe 35, Sörenge 58. — 5 Spikstad 47. — 6 Böle 35 med 
Erijk och Peder. Byn delas sedan uti Söderbölet med Er. Asmundsson och Er. Nilsson samt Nör bolet 
med Per Larsson 45f mål, allt 48. Ar 47 nämnes Böleth 29f mål (—N. Böle) och Wester bölet 90f 
mål, under hvilken senare by S. Böle då är inberäknadt. — 7 Longedh 35; byn delas sedan i Medelgål 
och Westergål [Mellangård och Västergård vid Långsjön, som på äldre kartor skrifves Långeesiön] 47. — 
8 Södherforss 35. — 9 Skeduijck 35, Skedhuik 47. — 10 Telieslet 47, Telgeslett 62. — 11 Linsiö 45, 
Linsiö 58;o Limsiö 47. — 12 Rudhu 47, Rwdw 57. — 13 Linsiö 45; så ock under följande by — 14 Atth-
man 35, Åfftman 47, 49, Atmar 58; utjorden Södre linsiö 49. — 15 Ffjorsstadh 35 med 4 åbor,. Fiolstad 
47, Fiorstat 58. 

Tillkommer (Anders i) Bakke 35 [Backe]. — (Nijels i) Kiep 35 landbo [Kläpp]. — (Lasse i) 
Hassle 35, Hasallo 45, 58 [Hassle]. — Östansiö [Östansjö] som by 47. — Utjorden Mor 13 mål under 
Söderfors 47. — Ar 59 nämnas vidare: By ligger under Södrebölett 14 mål; jfr under byn [Söderbölet]; 
Broo [Bro] ligger under Karlenge 30 mål. 

Aff borsiö [Borgsjö] Sockn 

gvbijn1 [Gubbyn] gvlle persson 50 Måll ij åcker. Mans gvllesson 22. — insiilrvz2 [Ensillre] 
grels enarsson 50. Mans persson 14. — hange3 [Àuge] olloff persson 50. hallvall rolsson 9. — 
Näsz4 [O. ocli V. Näset] olloff jonsson 59. vtt jordh ij Näsz 13. — hårdebo5 [Parteboda] Nils 
skredare 46. — ödh6 [O] per larsson 50. eriick gvmmvnsson 18. påll Mansson 10. — ovansiö 
[Ofvansjö] per japsson 20. Sven japsson 14. — Maggebin7 [Magdbyn] lasse olsson 50. gvm-
mvnd olsson 7. — vesbij8 [Västanå] Siilvast Nilsson 12. vtt jord ij talgom9 [Telge] 8. Måns 
Mickiiisson 10. jon persson 20. — Nes [se ofvan!] jöns gefflesson 62. — bijn10 [Byn] erick 
biörsson 70. vtt jordh ij bolltiärn11 [Boltjern] 40. Mårten biörsson 20. olloff jonsson 13. — 
ösbij12 [Ostby] Sivll sivlsson 20. jon olsson 20. helge jonsson 17. — borsiö bijn13 [Borgsjöbyn] 
per jörransson 20. vtt jordh ij ön14 [Ö] 64. jöns olsson 20. påll Nilsson 60. vtt jordh granbo15 

[Granboda] 14f. Sven jonsson 10. per Nilsson 20. jon Nilsson 18. — Siil rvz16 [Sillre] jon vnesson 
51 f. olloff anvnsson 30. jons persson 30. — vestanå17 [Västanå] Mans Nilsson 51 f. vtt jordh 
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ij hermebo18 [Hermanboda] 20. — edestade19 [Ede och Ö. Ede] eriick persson 161. jon persson 
24. [tillhopa] 1244. 

% 

1 Gubbijn 35, Guby 47, Gwbyen 58. — 2 Errenssijller 35, Insiilrum 45, Insiller 47, Insillere 49; 
Ensijllre 58, 60. — 8 Aangij 35, Hänge 45, Ange 47. — 4 Nes 35; Näsz 48 med 59 J mål samt Yternäs 
48 mål. — 5 (Nijls i) Pressthebo (landbo) 35; Partebo (med Nils Polsson) 45, Partebode 47, Patrebode 
58. — 6 = 35, öedh 47. — 7 Maggbebijn 35, Maggeby 47, Magbyen 58, 60. — 8 = 45; räknas till 
Västanå 35, då detta hade 3 åbor, bland dem en v. n. Sijllffassth; Westanå 47 med 50 mål. — 9 Telghom 
47. — 10 Bynom 35. — 11 Boltiärn 45, Boltiern 47, 49, Bordtiernn G0. — 12 Östby 35, östeby 47. — 
13 Borressijö 35, Borsiöbyn 45, Borgesiö 47, Borgsiöbyen 58. — 14 Öenn 60. — 15 = 45, Grennbode 60, 
Grenbodhe 62. — 16 Sijllere 35; Yter Siliere och Silre 47. —17 Yter uestanå 47. — 18 (i) Hermans bodom 
47, Hermebo 45; Hermmanebode under Östby 60. — 19 Estade 45; troligen = Edh 35, med blott Karijn. 
Westeredh ut jord om 7 mål och byn Edh om 29 mål år 47. 

Aff torp [Torps] Sockn1 

allstalflr [Ålsta] ber eriick 50 måll ij åcker. — hancsta2 [V. och Ö. Hångsta] per ersson 
60. livstrv Kirstin 70. eriick Söffredsson 69. — gim3 [Gim] Nils rolsson 29|.— fflattv4 [Flata] 
erick biörsson 16. vtt iord ij biörnö5 [Björnede] 7 |. påll larsson 10. — östre edh Måns Nils
son 16. — rode6 [Högsta] per iragemarsson 43. vtt jordh ij viieken [Viken] 73. olloff olsson 2. 
hvstrv Karin 55. jon olsson 51 olloff persson 18. vtt jordh skerve7 [Skärfye] 2 |. Sven 
hindersson 10. jons mortensson 10. per andersson 20. — ovanedh8 [Ofvergård] olloff pe rsson 18. 
per larsson 10. olloff larsson 18. — tirsta9 [Tirsta] gylle larsson 40. vttjordh ij Nolanedh [Pr. 
Nordanede] 21. gylle Månsson 17 |. olloff månsson 10. — backa [Backen] gvsorm olsson 16 |. 
vtt iordh ij Nolaned10 [N. Nordanede] 18. per Månsson 15. — öddestade11 olloff ersson 20. 
herman ersson 20. vtt jorden ij giäle12 [Gäle] 19. — ö ster hvalsta13 [Vallsta] olloff Nilsson 80. — 
berge14 [Berge] olloff Mårtensson 11. erick hindersson 21. olloff jönsson 4. biörn hackensson 
10. vtt iord ij munkeby [Munkbyn] 22. — komsta15 [Komsta] ingemar persson 20. hans pers
son 15. — gvllegål16 [Gullgård] ingemar hansson 41 kresman persson 19 J. — hammar [Ham
mar] anders olsson 21 J. — ås17 [Åse] per jonsson 46. — ovanedh karl tiidiicksson 431. — 
fflattv [se ofvan!] mörten Nilsson 10 Siivll sivlsson 5. Mas Nilsson 5. — ffrensta18 [Fränsta] 
her eriick 36. — ålsta19 [Ålsta] anders olsson 50. hallvall olsson 9 |. — gettsiö20 [Gissjö] gvlle 
larsson 16. Sven larsson 10. jon hallvallsson 10. — byn21 [Byn] esbiörn jönsson 20. anders 
jönsson 10. per ollsson 14 J. jöns jönsson 20. — ffinsta22 [Finsta] oll önsson 20. per larsson 
16 J. jon olsson 20. Lasse öriansson 10. — viisland23 [Vissland] olloff Micilsson 88. — k löstred24 

[Klöstre] Mas persson 23. vtt iord ij råbeck25 18. vtt jord ij suede25öf 4 |. — boda26 [Boda] 
vne jonsson 34 f. vne ersson 30. pååll larsson 24 [tillhopa] 1714. 

1 Torph Skijplagh 35. — la Alsta45. 47 föres en utjord i Prestbolet 50 mål till Hångsta. Alffue-
stad, kyrkojord om 501 mål 62. — 2 Hankstadh 35, Hansta 45, Hångestad 47. — 3 Gijm 35. — 4 Fflattu 
35 med 5 åbor; Flata 47. — 5 Biörned 45, Biörnön 47 under Tirsta, Biörnö 49, Biörnneedh 62. — 
6 Rosstadh 35, med Jon, Peder, Oloff och Karijn. Rodsta 45 med endast Olloff Persson och med blott 
32 mål; Rostad 47 med 32 mål. Af dessa bönder föras Jöns, Per och Olof år 47 till Komstad, Öster 
Komstad 49 [Komsta], hvilken by således år 43 innefattas i Rode. — 7 Skerue 2| mål 45, då under 
Komsta, såsom äfven utjorden Wiicken. — 8 Offuanön hade 35 bönderna Inghemar, Krijssmaan, Peder, 
Essbijörn, Anders och Oloff. 45 står här Ouaned, men med endast Ingemar och Krisman och med 62 
måls skatt. Christman, Nils Ingemarsson och Karl Tidemansson föras så 47 till »Offuanö vel Gulgål», 
n. v. Gullgård, under det att s. å. Ol. Persson, Per Larsson och Ol. Olsson föras till Öffuer ouanö, som 
år 49 kallas Öffwergålen, n. v. Öfvergård. Äldre kartor uppta Öfwerne mellan Hångsta och By. — 
9 Tijrsstadh 35, Tiirstad 47. — 10 45 står här: utjord i Norre nolaned, 18 mål; 62 föres Nordaneedh, 
18 mål, till Vallsta. — 11 Össtadh 35, Ödhestad 47, Öödstad 62, Edesta 45; mellan Backe och Tyrsta 
ha äldre kartor önstadh. — 12 Gherdhen 35, Gäle såsom by 47. — 13 Hualto 45, Hualstad 47; Vestre-
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hualffuestad och Östre hualffue: 62. — 14 Bergli 35. Utjorden Munckebyen 47, Mochelby 59, Möckeby 
61. — 15 Kombbestad 35, Komstad och Wester Komstad 47, Öster Kompstatth och Kompstatth 55. — 
16 se anm. 8. — 17 Aas 35. — 18 Frenstad 47. 19 Aalsstad 35, Ålstadh 47. — 20 Gessijö 35, Getziö 47. 
— 21 Byen 47. — 22 Ffijnsstadh 35, Finstad 47. — 23 = 45, Wesslandh 35, Wiszland 47. — 24 Klösster 
35, Klöstred 45, Klosteret 47. — 25 Rombeck 18 mål 45; Rånkbek 40, Ranckbech 62 [Rombäck]. — 
25<7 Skrifves Suedhe 61, Sundee 59 och då förd till Gim. — 26 Bodhe 35,^ Bodhom 49. 

Tillkommer: (Oloff i) Ffakke mellan Yissland och Berge 35. — Ar 47 upptages under Hångestad 
utjord i Kielen 28 mål. Ar 59 upptages under Gullgårdhen utjord i Bodhe 15 mål [Ingermarboda?] och 
under Rostad [Rogsta] utjord i Bode och Kvllen 28 mål. Bland ödesjordar namnes 61 Bodhe och Kiöllen 
28 mål, Bode och Kölenn 62 [Tjälen?]. 

Aff st,öde [Stöde] Sockn 

Loo1 [V. Lo] oil Nilsson 40 Måll ij åcker. per andersson 6^. — Nensjö2 [Ned an sjö] 
anders andersson 68. vtt jordli ij geltann3 [Hjältan] 30. — viigge4 [Vigge] per Sivlsson 21 
vtt ijord ij geltann 31. olloff katiilsson 21J. — eda5 [Ede] anders Nilsson 52 Måns anvns-
s o n  2 7 .  M i c i l l  a n v n s s o n  1 8 .  —  f f o r n e b i j n 6  [ F a n b y ]  ö r i a n  l a r s s o n  2 0 .  p å l l  o l s s o n  2 0 o l l o f f  
ersson 26. — tiälsta7 [Kälsta] jon hansson 47. jon Nilsson 12. Sivll önsson 16. — öckne8 

[Ökne] lians Kåresson 37 — uslandh9 [Usland] gvlle olsson 70|. — yterffornebijn10 [se ofvan!] 
Sone persson 21 §. eriick jönsson 58. änders jonsson 32 jöns andersson 14. — Nensiö10" 
[se ofvan!] olloff heliesson 32. lege iord ij same bij 13. olloff Nilsson 45. — östanå [Östanå] 
eriick olsson 10. — Kervesta11 [Kärfsta] pali persson 29 ingemar persson 42. Måns Nilsson 
82. — osterloo [Ö. Lo] oil ersson 40. önde olsson 9. — eda [se ofvan!] karl Nilsson 841. — 
gräffte12 [Gräfte] gvlle olsson 34. Mårten olsson 20. — edsta13 [Edsta] påll olsson 65 |. hans 
palsson 30. Mas masson 9 [tillhopa] 1237. 

1 35 ett Loo med 5 åbor. Westerio 47. — 2 35 ett Nedhenssijö med 3 åbor; Neansiö 60, 62; 
Nönsiö och Öuer nönsiö 47. — 3 Hjältan nu inom Torp, liksom ock det angränsande Gösunda, hvilket 
senare ställe åsyftas, då det år 48 under Ede upptages en utjord i Göso och Geltan 62 mål; Gödzo 49, 
Göszuad 60, 62, Göswadh 55. — 4 Wijgghe 35, Wigge 47. — 5 Edh 35, Edha 47, Edhe 49. — 6 35 ett 
Fforneby med 8 abor, Öuerfanbyn 47. Namnen skrifvas emellanåt, såsom år 60, Formby; Frombyen och 
Öster ffrombyen 55. — 7 Kalsstad 35, Kiälsta 45, Kälstad 47. — 8 ökne 35, Oghne 47, Öcknne 60. — 
9 = 35, Vtsland 62. — 10 Fanbyen 47. — 10a Öuer nönsiö 47, Westerneansijö 55. — 11 Kerffesstad 35; 
Kerffstad och Ytter Kerffstad åtskiljas 47. — 12 Greffsstadh 35, Greffta 47, Grefftan 49. — 13 Edzsstadh 35, 
Edesta 45. 

Tillkommer: (Peder i) Bratthuall 35 och (Orijan i) Högben 35 (efter Fanbyn). År 49 nämnas 
utj ordar uti: Ytersteby [=? Nästbyn]; 60 Ysterby 32 mål under Ede; Millesteby [=? Västanbyn], — 6 0, 
30 mål, under Fanbyn; Nolesteby [=? Öfverbyn], Nollesteby 60, 30\ mål under Kärfsta; och Bratåsz, 
Brattåås 60. Gåluickan 60 [jfr Gålviks utgods] 30 mål under Fanby. 

Aff Selanger [Selångers] Sockn 

livlij1 [Huli] olloff grelsson 40 måll ij åcker. vtt jordh i roo 46. vne jönsson 8. lege 
jord ij samme bij 13. — Nacsta3 [Nacksta] Herman olsson 48. — osterkolsta4 [Kolsta] olloff 
Nilsson 36. lege ther sammestas 19 f. — bershakle5 [Bergsåker] per ersson 60. törsten ersson 4. 
per Sivlsson 34. — knäfflan6 [Knäfland] jon Smedh 23. vtt iord ij ramsås7 [Rasåsen] 65. vtt 
iorden ij pallenge8 [Påläng] 20. — Siissiö9 [Sidsjö] påll larsson 20. tomes olsson 10. vtt iord 
ij böle10 16. anders persson 13 J. — roo11 [Ö. Ro] eriick ingemarsson 40. olloff Sivlsson 22. — 
ackre12 [Akrom] anders grelsson 28. — grenläge13 [Granlo] mickiill olsson 20. per Nilsson 20. 
vtt iordh ij docstade14 40. hvstrv ingrid 10. åsved ersson 16. — holi15 [N. Huli] ion persson 

13 
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44. — höge16 [Högom] olloff olsson 35. — valla17 [Valla] per olsson 241. — Näffvesta18 [NafstaJ 
hans jonsson 20. vtt iord ij overnävesta 22 |. erick jonsson 24. hvstrv britta 9. — ackers-
viick19 [Åkervik, under Sundsvall] lasse Siivlsson 34. — hooff [Hof] Måns larsson 50. Micill 
hansson 57. — bolz [Böle, under Sundsvall] hackon olsson 20. erick spellesson 11. — harmsta20 

[Härmsta] erick spellesson 20. påll ollsson 8. — Svndh [Sund, under Sundsvalls stad] per ers-
son 18. vtt iord ij grenläg21 14. per grelsson 18. olloff jonsson 36. — vester roo [V. Ro] 
eskiill jonsson 50. olloff olsson 11J. — hellom22 [Hällom] påll olsson 48. — Siillie23 [Silje] 
hvstrv margret 18. — ås24 olloff Svensson 25. vtt iordh ij vesteras [V. Åsen] 22 — Söderås25 

[Söderåsen] iöns ollsson 50. änders olsson 16. — hvarsetter26 [Kvarsätt] eriick ersson 5. olloff 
persson 5. lasse larsson 6. vne gvllesson 10. Sven Svensson 10. — Köpstaden27 [Köpstaden, 
under Sundsvall] Nils persson 27. vtt iord ij Kopstasböle 8. — Kolstad28 [Kolsta] anders 
Mansson 31. Olloff Mansson 30. — helle29 [Hällom] her lars 29-J [ tillhopa] 1539 f. 

1 Hullij 35, Huli 47. — 2 Dessa ord ersättas 45 af: utjord i Harmesta [Härmsta] 13 mål. Lille 
Ilarmstad 13 mål, utjord under Kvarsätt 47. — 3 Naksstad 35. — 4 Kolnesstadh 35, Kolffstad 47, Öster 
Kulffstat 49, Öster kolsta 45. — 5 Berss Aacker 35, Bersackle 45, Berszåker 47. — 6 Knefflen 35, 
Knefla 47, Knäffla 49. — 7 Ramsas 15 mål 45, Raszåsz 47, Raszåås 61. — 8 Pålenge 45, Pålninge 47, 
Pålinge 49. — 9 Sijttssijö 35, Sisziö 47, Sitzöö 62. — 10 Esbiörsbölet 16 mål 47, Esbiörnszbolett 62. — 
11 = 45, Nör Roo 49. Härunder 45 utjord i Liisle roo 47 mål. — 12 Ekra 47. — 13 Grenlöghe 35, 
Gränlågh 47, 49, Gränlögh 62. — 14 Ocstade 40 mål 45; utjord i Lille by och Oxstet 40 mål 47 [Ogge-
sta], Oxstad, by 61. — 15 Nöre Huli 47. — 16 Höge 45, Höghe 47. — 17 Walle 35. — 18 Nensstadh 35; 
Nävesta 45, Näffuestad 47 och Öffuer näue:[stad], båda såsom byar. — 19 Okkelssuijck 35, Äkeruik 45, 
Vckelsuik 47. — 20 Hormasstadh 35 med Suen och Oloff; måste vara Harmsta 43 och Harmstad 47, det 
senare året med lon Persson och Suen Östensson. Pål Olsson, som 43 upptages i Harmsta, bor 47 ensam 
i byn Armstad, 13 mål. — 21 Grenlög 45, lille Gränlögh 47, lille granlög 62. — 22 Helle 35. »Helle: 
Siile» 66 mål 47; »Helleo och Siile» 49. — 23 Sijllije 35. — 24 35 nämnes blott Aas med Peder och Anders. 
45 kallas byn Söder Ås med Olof Svensson, Jöns Olsson och Anders Olsson, sålunda omfattande äfven 
följande by. Nörre åssz 25 mål 47. — 25 Söder åsz 66 mål 47. — 26 Kuarssetter 35, Quarsäter 47. — 
27 Köpsstadhen 35; utjorden Kopstasböle 45. — 28 Kolsta 45, Kulffstad 47, = 49. — 29 Ytterhelle 30 mål 
kyrkojord 62. 

Tillkommer 35: Jon i Konxgardh landbo [Kungsnäs] samt, mellan Härmsta och Huli, Anders i 
Kleke. — Under Söder ås år 45 en utjord i Gisileas 10 mål, Giszlåsz 47 [Gisselås]. 

Aff Settne [S&ttna] Soekn1 

östana [Östanå] östen olsson 40 måll ij åcker. — rösås [Rösåsen] hindrick ersson 33. vtt 
jorden ij borkollen2 12. — koffla3 [Ytterkofland] ivar olsson 32. — liffsätter4 [Löfsätt] ion olsson 
27. — koffle5 [Öfverkofland] åsved hindersson 44. — Hermansbyn6 [Byn] måns jonsson 33. olloff 
olsson 33. — Solim [Solum] hindrick larsson 32 |. — biärme [Bjärme] erick andersson 73 J. — 
gvlltiärn7 [Gårdtjärn] olloff jonsson 40. vtt iord ij åsenge 7. krall jonsson 40. — strömås [Ström-
ås] anders jonsson 50. — Nore8 [Nora] gvnnar gvnnarsson 23 J. oil jonsson 46 — fflattv9 

[Flata] Måns olsson 24. påll ersson 11 ± [tillhopa] 602f. 

1 Upptages ej själfständig 35, utan föres då till Lidens s:n. — 2 Borkol 45, Borkål 47. — 3 Itter-
skouffle 35, Koffle 47. — 4 Löff ssetther 35, Löffseter 47. — 5 Össterkoffle 35, Öffuer Kofle 47. — 
6 Byn 35, Byen 47. — 7 Galtthijern 35, Gålltiä,rn 45, Gåletiern 47. — 8 Nore 35. — 9 Flatthu 35, 
Flatu 47, Flata 60, 62. 

Tillkommer: Under Nore 47 2 utjordar, den ena i Brödhlösze [Brödlösa] 20 mål, den andra i 
Töstadh [Tösta] 32 \ mål. 
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Aff indall [Indals] Sockn1 

arklo2 [Arklo] per ynesson 40 måll ij åcker. vtt jordh ij Sameby 16. olloff jonsson 19. 
— Mijgesätter3 [Micksäter] Mas Nilsson 40. anders Mansson 19— korstade4 [Kårsta] lasse 
Micilsson 20. orian persson 22. — ååsa5 [Åse] benth Sivlsson 61. — h ensta6 [V. och Ö. Hängsta] 
önde olsson 26 |. — skelsta7 [Skälsta] jon olsson 29 J. vtt iordh ij knefsta 9. — kefsta8 [Käfsta] 
jöns jonsson 49 J. vtt jorden ij Mycklesiö [Myckelsjö] 7. — häre9 [Häre] per gvllesson 14 J. — 
höge [Höge] pelle persson 6. hvstrv ingridh 6. — glemsta10 her päder 61. vtt iorden ij Sattre 
18. vtt jorden ij bivrsätter 17. vtt iorden ij Miicillsgård11 20. — Loninge12 [O. Loning] per 
tomesson 30. jon ersson 30. pelle persson 9. — öster hvalto13 [Hallsta] olloff nilsson 12. vtt 
jorden ij hensta 22. hvstrv gvliig 12. — östanskär14 [Östanskär] måns Svensson 26. olloff Svens
son 100. — Krofsta15 hvstrv ingridh 46 J. — backa16 [Backe] jon andersson 18. Nills andersson 
18. — harvm17 [Harfvom] olloff ersson 28. vtt jorden ij högsiö18 [Högsjö] 18. per gvnarsson 28. 
vtt jord ij österkolsta19 16. — böle20 jacob olsson 29. — loninge21 [V. Loning] olloff andersson 
40. vtt jordh ij bölz 17 |. — tvninge22 [Toinming 1. Tommäng] erick iåpsson 12. — beck [ Bäck] 
ivar ingemarsson 93. — halsta [Hallsta] erick persson 15 L — biälsta23 fBiällsta"] vne olsson 80. 
[tillhopa] 1202. 

1 Indald Skijplagh 35. — 2 Arkloo 35, Areklo 45, Orklo 47. — 3 Mijckessetther 35, Michilsäter 
47. — 4 Korsstadh 35, Kårstad 47. — 5 Aas 35, Åssa 45. — 6 Hengsstad 35, Henghstad 47. — 7 Skel-
stad 47, Skiellestadt 49. — 8 Keffesstadh 35, Keffstadtd 47. — 9 Herije 35, Hära 47, Häre 49. — 
10 Glömsta 45, Glömestad 47, Glömstad kyrkojord 62. — 11 Michilsgål 47. — 12 Österloninge 47. — 
13 Öster halsta 45, trol. = Harsstad 35. — 14 Östhensker 35. — 15 Kroosta 45, Kroffstad 47, Kropstad 
62. — 16 Bakke 35. — 17 Harfföm 35, Harffuom 47. — 18 Hogsiö 8 mål 45, Huxsziö 47, Huxsiö 62. 
Under denna by upptages 47 utjord i Höghe [Höge] och Stige [Stige] 21 måL — 19 45 står här Kåresta 
[Kårsta] 3 mål och Öster Kolsta [Öster Kårsta] 7 mål. — 20 35 upptages i denna s:n Baggkeböle med 
Nijels och Anderss. — 21 Wester loninge 47 med utjorden i Nielsbö[le]th, nu Nilsböle. Efter den nyss
nämnde Nils? — 22 Tomengh 35, Tomenge 62, Toninge 45, 47. — 23 Bijersstad 35, Bielstad 47; Biälsta 
45 med utjordar i Sunanå 20 mål, Sunnanåsz 47, och i Krage 16 mål, Krånge 47 [nu —], då un
der Kårsta. 

Tillkommer: Utjord i Mor 4| mål under Käfsta 47; Moor 49, då under Harfvom. 

Aff lijd [Lideris] Sockn 

boda1 [Boda] olloff persson 54 måll ij åcker. — Siilre2 [Sillre] jon Nilsson 35. Nils lars-
son 20. eriick jonsson 36. eriick tolsson 26. — bij3 [Byn] per olsson 27 |. — åssen [Åsen] nils 
rvbbiörsson 30. gvmvnd ersson 21J. jon gvmvnsson 25. jöns hersson 20. — fflijgge4 [V. 
Flygge] per olsson 40. Nils Svensson 8. — iähvisle5 [Järpkvissle] påll dåvedsson 50. olloff 
vmesson 10. olloff persson 15 |. — millanfflijgge6 [O. Flygge] per gusormsson 10. per larsson 
10. — backdacke7 [Bodack] per olsson 30. — d acke [Dacke] östen larsson 35. — backa8 [Backen] 
olloff ersson 25 per ersson 20. — kräkle9 [Kräkle] benet ersson 19. — margåll10 [Märrgård] 
Sven ersson 17. Sven jonsson 33. [tillhopa] 618. 

1 Bodhe 35. — 2 Sijllere 35, Sillerby 47. — 3 Peder i Bynom 35. — 4 35 nämnas Peder och 
Oloff i Fflijgghe. — 5 Gerpequijssle 35, Iarnquisle 45, Järnquisle 72. — 6 Öster flijgge 47. — 7 Bodack 
35, Bodacka 45. — 8 Backe 35. — 9 Krekle 35. Krecle 62, Kräcle 72. — 10 Margardh 35, Mar-
gård 62, 72. 
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Aff Holm [Holms] Sockn1 

Jon Jonsson 8 måll ij åcker. per Nilsson2 40. — anvnsgåll3 [Anundgård] vne tollsson 
20. vtt iordh ij ås gåll4 13. per tolsson 12. — vesterby5 [Västbyn] Nils jönsson 22. vtt iord 
ij viicka 20. — Svnansiö [Sunnansjö] jon önsson 31 [tillhopa] 166/ 

1 Föres 35 till Lidens s:n. — 2 Dessa två bönder föras 45 till By, nu Östbyn. Nijels och Jon i 
Bynom 35. — 3 Ammunssgardh 35, Anunsgåll 45, Anugåll 47. — 4 Åsgåll 45. — 5 Vester byn 45; 
Nijels i Bynom 35. 

haffre [Hafverö] Sockn. 

[Emedan 43 endast tvenne byar, Vestanå och On, nämnas, följa vi här en bok fö r år 1545, 
helst som summan af måltalet är densamma.] 

huasnes*[Hvassnäs] Måns olsson 20 mål. anders olsson 8. per olsson 9. — by [By] eriick 
nillsson 11. — kölsiiller [Kölsillre] Olloff ersson 12. — ön [ Ön] mas persson 15. — viic ken [Viken] 
lasse olsson 16. lasse persson 11. Olloff nilsson 10, per ersson 15. — ytter Sättra [jfr följ.] 
gumund persson 6. nils hansson 11. — Sättra [Säter] påll olsson 11. eriick palsson 13. seuast 
nilsson 20. — vallen [Vallen] sallue ersson 15. nils persson 15. anders olsson 20. [tillhopa] 238. 

Tillkommer: Faggrefflod är lagd ifrån Jtl. och hit till Sverige; skattlagd för 6 mål, 60; 
Fagrefflod är en skogemyr 62. — Tuårongh och Offre tuårongh äro 71 åter komne under Jtl., 
som de lågo före, än som fejden begynte [Turingen och Öfver Turiugen]. 

Svma på måletall 19535, skattepenninger 406 mark 7 öre 20 penninger. 
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H V A R J E H A N D A  A N T E C K N I N G A R .  
af 

J.  NORDLANDER.  

1 Gunnhild den snälla. I Södra Ångml. finnes det en liten sagokrets, hvars 
hufvudperson är en ännu i forfrs ungdom mycket omtalad kvinna med det högsvenska namn, 
som öfverskriften angifver. I Multrå kallas lion a Gunnclis nalle och längre upp à Gönneli 
snälle, a Gunnil snälle och äfven drottning Gunnilla. Om hennes hemvist förekomma olika 
uppgifter. I Fors i Jtl., gränssocken till Ångml., har jag hört, att man velat göra gällande, att 
hon skulle haft sin bostad där på östra sidan om Indalsälfven, en åsikt, som ångermännen 
emellertid alls icke velat gå in på, Men desse senare äro heller icke ense: somliga påstå, att 
hon bott i Asele lappmark, andra, att Tåsjö s:n varit hennes hem, och enligt ännu andra skulle 
hon hafva bott längre ned vid Angermanälfven. — Äfven om hennes härstamning äro uppgifterna 
lika stridiga: än påstås hon hafva varit af vättesläkt, än kallas hon en lappkäring. Liksom 
boningsort och härstamning är ock hennes kön obestämdt, i ty att hon skall hafva varit till 
hälften man och till hälften kvinna; och det finnes ett rim därom, som dock icke ägnar sig för 
återgifvande i tryck. — Härmed må nu vara huru som helst, säkert är, att hon hade en ovanlig-
styrka for att vara en människa. En gång var hon på Hammars-marknaden (i Ytterlännäs), och 
där fick hon se en mycket vacker kyrkklocka, Hon frågade, livad > bjällran» kostade. Detta 
gjorde handlaren litet stucken, och han sade, att hon skulle få »bjällran», ifall hon rådde med 
att bära henne. Och det var en ganska ringa sak för henne. Hon tog klockan lätt och ledigt 
i sitt förkläde och begaf sig uppåt landet med henne. Hon visste, att Sånga kyrka var i behof 
af en sådan, och därför skänkte hon henne dit. — Enligt en annan vändning af sägnen, hade 
G. och en annars okänd kvinna v. n. Ella Fickom eller Fikom köpt klockan för 12 öre och så 
skänkt henne till samnia kyrka. 

På den tid, då Gunnhild lefde, fanns det icke någon kyrka ofvanför Sånga, Och då måste 
folket, som bodde ända uppe i Åsele lappmark, fara till Sånga kyrka, där det hade »kyrkrätt». 
Längre upp i ådalen berättas det, att G. ock såsom andra farit från Åsele till julottan i Sånga, 
hvaremot man i det nedre landet påstår, att G. farit därifrån till Åsele just för att där vara med 
om denna 'gudstjänst. Därom äro dock alla ense, att det gick undan, då hon var på resor, ibland 
åkande efter en älg, ibland ridande på en sådan. — En gång hade hon råkat i tvist med en 
lapp: ^han trodde sig god till att färdas fortare på sina skidor än hon efter sin älg. Detta var 
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uppe i Åsele, och till slut kommo de öfverens om att kappköra därifrån och till Sånga och det 
just till julottan. Lappen gjorde sig ni\ de bästa skidor, som finnas, och just på julnatten fick 
han dem till reds.1 G. var också färdig med sin älg, och så bar det af, så det stod härliga 
till. Han rände på sina skidben (skidor), och hon åkte i sin akkja. Och det gick lyckligt och 
väl genom Junsele-sockncn och genom Liden också; men då de hade kommit ett stycke fram 
genom Resele-dalen, så misslyckades det för dem midt emot där kyrkan nu är. Där var isen 
inte tillräckligt stark; akkjan skar ned genom den och gjorde en djup fåra uti själfva åbottnen. 
Denna ses tydligt ännu i dag och kallas Gonneli-skoren (Gunneli-skåran). Hon räcker ett g*odt 
stycke nedom Prästgården, ungefär till midt för Klock. — Färden gick vidare öfver selen (lugn-
vattnen) till Bodvill-ån. Af någon anledning vek älgen där af inåt strandbacken, och kommen 
på landet, tog han ett språng öfver en ganska stor sten, och äfven akkjan gick öfver denna. 
Där synas ännu i stenen märken efter två medar, och tillsammans kallas de Gonneli-spore 
(Gunneli-spåret). Sedan fortsatte de på älfven, men när de kommo till Gammelåkern, första 
gården i Yttersel, uppifrån räknadt, togo de af från älfven, för de kunde icke färdas ner genom 
Edsforsen. De foro upp genom den dal, som kallas Gonnel-daln. Och här slutades kappkörning. 
Algen var tröttkörd och stöp. Ändå sämre gick det för lappen. Då han skulle vika af från 
älfven och taga vägen upp genom denna dal, kastade han upp högra benet med dess skida, men 
fick icke den vänstra nog fort in i den nya riktningen. Den högra skidan gick åt ett håll, den 
vänstra åt ett annat, och mannen klöfs i två delar. Den vänstra halfvan flög rätt ned i Eds-
forsen, men den högra halfvan på det motsvarande skidbenet fortsatte färden ända fram till målet, 
Sånga kyrka.2 Man kan väl säga, att lappen vann vadet, fastän han satte till lifvet. — Om 
Gunnhild berättas det vidare, att hon på någon färd genom landet gifvit socknarna namn. Var 
det kanske på denna? Liden fick det namnet, emedan det var en backsluttning med löfskog; 
och trakten nedanför, där hon re(d) på selen, kallade hon därför Itesele. Hon skall ock hafva 
gifvit namn åt Junsele s:n, men därom hafva vi ej hört något vidare. 

Det återstår ännu att berätta om Gunnhilds största bragd. När jag på slutet af 1870-talet 
tillbragte en sommar i mitt fädernehem i Multrå s:n, gjorde jag bekantskap med en gammal 
man från Edsele s:n, hvilken såsom broder till innehafvaren af yttersta hemmanet i Bjursta by 
hade sin bostad och föda hos denne. Han kallades aldrig annat än Farbrorn, och livad namn 
den gode gubben »fått af präst», kan jag därför ej nämna. På sensommaren var hans syssla att 
vakta korna, och mången angenäm eftermiddag tillbragte jag därunder hos honom. Gärna talte 
han om gamla saker, och af honom hörde jag för första gången och fullständigare än någonsin 
senare berättelsen om gränsens uppgående mellan Ångml. och Jtl. — Det fanns på G:s tid ej 
någon bestämd gräns mellan de båda landskapen, och däraf följde allehanda ledsamheter och 
tvister. Detta ville G. afhjälpa, och så for hon till kungs och bad om lof att gå upp gränsen. 
Kungen sade hvarken till eller ifrån: först ville han pröfva, om hon dugde till något sådant. 
Hon skulle komma till honom, sade han, då det ej var ny och ej nedan, ej dag och ej natt, 
icke klädd och ej oklädd, och inte skulle hon få rida och inte heller gå. Äfven tillade han, att 
hon skulle gifva honom bud, när hon komme. Och G., hon redde sig som en hel karl. Hon 
passade på ett tillfälle, då det just i dagtändningen är nytändning samt gjorde sig en klädnad 

1 Enligt skolläraren P. Sellgren i Resele skola lapparnes bästa skidor hafva gjorts af tjuren, den 
hårda ved, som finnes i vissa i bågform# stående granar och tallar. Bäst är den s. k. kviek-tjuren, som 
af sig själft lossnar från den öfriga veden, när trädet afhugges vid roten. Detta ämne, som helst bör vara 
af gran, hugges på en långfredag, hvarpå ena skidan göres påföljande långfredag och den andra ett år 
därefter. Nyårsdagarne hafva äfven begagnats härtill, liksom ock tre på hvarandra följande juldagar. 

2 En variant låter G. vid denna kyrkfärd komma från Tåsjö och täfla med Blå-fien (Blå-finnen). 
Hennes älg stöp på Hjälta-berget i Långsele, och mannen rände ihjäl sig i någon fors där i närheten. 
Detta enligt en Fjällsjö-bos framställning. 
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af ett notstycke. Så tog hon en bock och lade ena benet på honom, men gick med det andra 
på marken, och på det viset kom hon tågandes till kungen. Hon hade bestått profvet och fick 
den önskade tillåtelsen. Början skedde vid hafsknsten, där medelpadingen och ångermannen 
råkas, och allt gick lyckligt och väl. tills hon fick med jämten att göra. Då vardt det värre. 
Hon tyckte det vara rätt och billigt, att rålinan skulle gå midt emellan Angermanån och Jämtån 
(Indalsälfven); men det var ej så lätt att finna, hvar midten ginge. Hon var dock ej rådlös. 
På samma tid och med samma fart skulle tvenne personer bryta upp, den ene från Angerman-
älfven och den andre från Indalsälfven, och gå rakt emot hvarandra. Där de råkades, måste 
midten vara och gränsen gå. Men jämtarne voro klipska och öfverlistade G. Hon hade en finne 
till medhjälpare. Själf skulle hon gå från Angermanälfven och han från den andra. Jämtarne, 
som voro rädda, för att mista sina skogsslåtter, mutade finnen och fingo honom att gå mycket 
fortare, än G. hade bestämt. Därför råkade hon honom tidigare, än hon anat. Hon insåg, att 
svek var begånget, och dängde honom blodig och blå samt kastade honom ned i en tjärn, som 
låg vid mötesplatsen. Däraf kalla de denna för Blåfinn-tjärna, och där går gränsen. — Så långt 
sägnen. Vi hafva här en variant at det motiv, som tyskarne kalla Grenzlauf och som uppen
barar sig i vidt skilda land och redan i forntiden upptecknades. Denna sägen är så mycket 
märkligare, som hon kan sägas vara upptecknad redan för öfver 600 år sedan och det ej så ofta 
händer, att folktraditionens seghet ådagalägges på ett så lysande sätt. I ett norskt dokument af 
år 1273 lämnas upplysningar om gränsen mellan Jtl., då hörande till Norge, och Ångml. När 
man kommit till Blafinnungs tiorn, heter det i öfversättning: Därom tvistade i kristendomens 
första dagar Gunnilla den snälla, som bodde å Solatunum (n.v. Solefteå) och Arne Me, som bodde 
i Hallesjö i Ragunda.1 Han var den förste kristne mannen. Det vållade deras osämja, att 
Gunnilla tog sin finne och satte på Arnes land vid Blåfinnungs tjärn. Tog Arne den finnen och 
sänkte ned honom i vattnet. Sedan var den öfverenskommelsen dein emellan, att Arne betalte 
landen östanför tjärnen. Då lät Gunnilla ytterligare fara i Arnes vatten [för att fiska]. Men 
Arne lät sålunda märka sina vatten, när han for därifrån: sänkte ned hela renhorn och vrok 
däri järnnaglar till märke; och fann Arne därmed Gunnillas snikenhet och fredsbrott. Men sedan 
gingo de landen åter under Arne. Men finnen hette Blåfinn, och kom af honom namnet Blafinz 
tiorn. — Denna handling belyser sägnen på ett utmärkt sätt. Vi få först och främst veta, att 
tvisten stod i kristendomens första dagar, att G:s bostad var n.v. Solefteå, liksom hennes veder-
deloman hette Arne och bodde i Hällesjö s:n i Jtl. ett stycke V. om Indalsälfven. Hvem var då 
denne Arne? Vi ha sett endast en gissning därom, nämligen N. J. Ekdahls uti Handl. rör. 
Skandinaviens hist. 17 del. s. 33 ff. Han uttrycker den förmodan, att han är Thorer lagman, 
som år 1026 i Jtl. mottog Olof den heliges 12 sändebud. För denna sammanställning kunna vi 
dock ej finna annat stöd än namnlikheten. Däremot namnes i samma berättelse en man, som 
nog åsyftas med sägnens Arne Ille, nämligen Arnljot gellini. Om honom berättas det hos Snorre 
icke blott, att han var af jättelik växt och styrka, hade dyrbara kläder, åt af silfverfat, utan 
äfven, att han var den störste stigman och våläsverkare. När de af honom räddade sändemännen 
komma åter till Norge och framlämna Arnljots gåfva till Olof, yttrar denne, att det var stor skada, 
att en så utmärkt man som gifvaren skulle beskyllas för så mycket illt. Tillnamnet Ille har så
lunda med skäl kunnat tilläggas denne. Hans hem förlägger sägnen till Gällön i Refsunds s:n, 
och Arnljots egen uppgift stämmer ej illa därmed. Kommen till konung Olof omedelbart före 
slaget vid Stiklastad, tillfrågas han af denne, hvar han har sin släkt, och svarar då, att den var 
i Jtl. och Hels. Då må väl antagas, att han menar det sydliga Jtl., och där ligger Refsund och 
gränsar just till Hällesjö. Arnljot, som hade haft en broder, Vikar af Tiundaland, pä Ormen 
långe, hade troligen för någon dråpssak måst fly söderifrån och därvid satt sig ned på gränstrakten 

1 Jfr härom Sv. landsmålen II. G. 27. 
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mellan Medp. och Jtl. Då sägnens Arne uppgifves hafva varit den förste kristne mannen i Jtl., 
så passar äfven detta icke så illa in på Arnljot, hvilken ju döptes vid Stiklastad och åtminstone 
var en bland de förste kristne i landet. Hvem Gunnil var, måste lämnas osagdt. — Af gränse
dokumentet framgår, att tvisten gällde fiskevattnen, och att G. var den, som minst aktade ägande
rätten, därigenom vållande tvisterna. Att hon trots det vackra tillnamnet framställes så, är ej 
underligt, då handlingen är norsk, under det att sägnen är svensk. Egendomligt är det här om
nämnda sättet att, med ett slags bomärke, »märka fiskevattnen». Tydligen afsåg Arne att vid 
behof styrka sin rätt genom att draga upp och visa på de genomstungna renhornen. Den här 
nämnda tjärnens läge är omtvistadt. Vi fästa uppmärksamheten därpå, att hon bör ligga ej så 
långt från den linje, som förenar Hällesjö och Solefteå, och att hon bör sökas på en trakt, där 
n.v. landskapsgränsen kommer Indalsälfven närmare än Angermanälfven. Att Fale Burman for
skat efter denna, framgår af några anteckningar- En gång sid. 108 vill han göra henne iden
tisk med Långsjön, som ligger väster om södra Graningesjön och strax öster om gränsen mellan 
Angml. och Jtl. Men detta kan dock svårligen vara den åsyftade, ty hade G. där råkat Blåfinn, 
så hade hon ej haft orsak till missnöje. Sannolikt kommer samme man det rätta närmare, då 
han sid. 106 tänker på Finnsjön i Helgum. Såväl läge nära 3 fjärdingsväg i V. från Helgums-
sjön som namn — det skrefs Finnesiö träsk 1559 — talar härför. Vi hoppas att en annan gång 
få återkomma till denna fråga. — Mellan gränsmärkena Bergsjöholmen och Kärnsjön gör rålinjen 
en betydlig svängning åt väster och vidrör Fångsjön. Inom denna krok ligger bl. a. byn Stam
sele. När Burman, sid. 92, i denna antecknar, att kroken på kartan säges hafva uppkommit 
genom mutor, så syftar han sannolikt på någon liknande berättelse. — På liknande sätt skall 
gränsen hafva uppgåtts mellan byarne Gottne i Mo s:n och Hädanberg i Anundsjö s:n i Norra 
Ångml. Man ville dela skogen, som sträcker sig emellan de båda byarne, och utvalde därtill i 
hvardera byn en gubbe, som skulle bryta upp från sin by och gå rakt mot den andre på samma 
tid, som den andra byns man gåfve sig i väg. Men Gottne-gubben var mån om sina grannar 
och började sin vandring före den öfverenskomna tiden. Härigenom fick hans by mycket vid
sträckta skogsmarker med en längd af omkring l1/» mil, under det att Hädanbergs skog ej är 
längre än 1/s mil. 

2. Hammarby källare. Uti Ytter-Hogdal i Hels. finnes en gård Hammarby, som 
har en egendomlig och vida känd källare. Han är ovanligt stor, ungefär som ett kök, fyrkantig 
och hög i taket. Uti Svenska landsmålen I: 249 beskrifves lian af W. E. såsom bestående af »tre 
intill h varandra liggande källarhvalf. Utom den påfallande storleken och formen är ock väg
garnes svarta, stenhårda rappning ett föremål för undran, och allmänt frågar nian, af hvem och 
till livad ändamål detta rymliga och välbyggda förvaringsrum uppforts i en så folkfattig bygd». 
— Sägnen ställer källaren i samband med en sagohjälte v. n. Stor-Gamjan, hvilken enligt som
liga skall hafva byggt denna källare, enligt andra äfven bott i densamma. Son af ett bergtroll 
och en bergtagen flicka, var han stor och stark, men ock godmodig och fridsam; för öfrigt åkte 
han i en mässingssläde. Något allvarsamt försök att förklara tillkomsten af denna källare har 
jag ej sett, hvarför jag vill fästa uppmärksamheten på ett förhållande, som torde vara tillräckligt 
därför. I början på 1500-talet bodde nämligen i Högdal en släkt, som hette Bång. Ar 1543 
nämnes Iogan bong och 1553 lon bång, hvilken var köpman, och för denna rörelse skattade han 
det senare året med 3 m^r köpmanspenningar. Att denne bott på Hammarby nämnes visserligen 
icke, men är sannolikt, då en Per bång 1593 uttryckligen angifvés som boende därstädes. Tyd
ligen har källaren varit förvaringsrum för skinnvaror och annat, hvarmed ägaren handlat. Om 
den senares karakter kan man göra sig en föreställning af det, som om honom finnes antecknadt. 
i 1593 års saköreslängd, där det heter: »Per bång i Hammarby saker 40 ni^r, för thet han haf-
ver brutit ut en biurestugu (bäfverstuga) i annars skog utan lof och minne; äii (ytterligare) blef 
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han saker 40 m^r, för thet han bar orätt bud ifrå landstinge och lade bönderna en m^r smör 
uppå hvar man till sitt egit behof, och smöret skulle han gifva bönderna igen; uppburit 267a m^r.» 

3. Spå-Herr-Ola. En i Ångml. och troligen i hela Norrland vanlig föreställning 
har varit, att präster i gamla tider varit skickliga i att trolla; och att vara Wittenbergslärd eller 
att hafva gått i Wittenberg sskolan var liktydigt med att vara högt studerad präst och fullfärdig 
trollkarl. På ett annat ställe (Sv. fornminnesföreningens tidskrift, ll:te häftet) har förf. anfört 
fiere exempel därpå, liksom ock angifvit orsaken till denna föreställning. Bland de trollkunniga 
prästerna har ingen kunnat glädja sig åt en sådan ryktbarhet som den i sägnen ofta omtalade 
Spå-Herr-Ola, som skall hafva varit pastor i socknarna Resele, Liden och Junsele. Andra präster 
lägges denna kunskap ej till last, hellre tvärt om; men hos denne var den ett fel, ty han var 
en sniken och elak man samt använde sin förmåga till det ondt var, framför allt till att hämnas 
på dem, som gjorde honom emot i något afseende, — E n gång blef han ond på invånarne i 
byn Vingnäs, som ligger midt emot Resele prästbol på södra sidan om Ångermanälfven. Han 
ville nämligen anlägga sina fäbodar på deras skog eller köpa Vingnäs till fäbodställe, hvilket 
de motsatte sig. Han visste dock att drifva sin vilja igenom. Det var midsommardag, och 
Vingnäsboarne hade mangrant begifvit sig till kyrkan; endast två orkeslösa gummor voro hemma 
i byn. Men bäst menigheten satt i kyrkan, blef där en förskräcklig uppståndelse: Vingnäs by 
sågs stå i ljusan låga. Alla rusade hufvudstupa ut och främst Vingnäsboarne, som kastade sig 
i sina båtar, satte öfver älfven och rodde af alla krafter för att rädda hus och hem. I brådskan 
hade emellertid for många stigit i båtarne, så att dessa kantrade, och alla drunknade i älfven. 
Men gummorna, som stannat hemma, hade alls icke märkt någon vådeld, utan allt var endast 
en synvilla, framkallad af prästen för att bringa de motsträfviga bönderna om lifvet. Efter detta 
lär han ock utan hinder hafva uppfört sina fäbodar på deras skogsmark. — Bredvid Junsele 
kyrka ligger byn Mo. Där fanns en gästgifvare, hos hvilken Herr Ola ville blifva måg. Han 
fick emellertid en korg, bättre förtjänt än i de flesta fall. Utom sig af vrede, rufvade han på 
hämnd. Han bad en kvinna i gården om litet bröstmjölk. Hon vågade ej säga nej, men be
gagnade en list, i det att hon mjölkade en get och gaf honom. Att han haft ondt i sinnet, 
uppenbarades nu, i ty att geten genast strök med. — Att hans tjänare ej skulle hafva det så 
trefligt, kunna vi förstå. En dräng hade gjort upprepade försök att rymma ur tjänsten, men 
dessa hade alltid strandat emot husbondens trollkunnighet. Karlen hade hört, att om han på 
flykten toge med sig all sin egendom, det största med det minsta, så att ej den obetydligaste 
småsak blefve kvar, så skulle prästen ej längre hafva någon makt öfver honom. Han iakttog 
detta på det noggrannaste och flydde ännu en gång öfver åt Norge. Han var ock lyckligen 
kommen öfver gränsen och så nära bygden, att han kunde höra kyrkklockorna ringa. Då han 
i närheten hörde en kvarn i full gång, styrde han kosan mot denna för att fråga om vägen till 
närmaste by. Men huru han än gick, kom han ändock ej fram till kvarnen, ehuru hon jämt 
och samt tycktes vara i hans närhet. När han sent Omsider råkade på folk, befann han sig på 
Prästinget (Prästängen) i Resele och i sin herres våld. Denna olyckliga utgång af rymnings
försöket förklaras däraf', att han råkat att lämna en Macklapp efter sig, och Herr Ola hade sku
rit denna i bitar och malit dessa på en snuskvarn; och det var denna, som drängen hela tiden 
h^de hört. Enligt en variant var drängen i Trondhjem, när det ringde första gången, och vid 
andra ringningen vid Gåsnäskrangen (Gåsnäs, by i Resele S. om älfven midt emot kyrkbolet). 
— Herr Olas dräng och piga blefvo en gång bjudna till gästabud i Ramsele (Junsele?). Det är 
lång väg dit, och husbonden sade bestämdt nej. Men ungdomarne slogo därför ej färden ur 
tankarne, utan smögo sig bort från hemmet i afsikt att återvända efter kalaset. Men det för
söket kom att stå dem dyrt. Komna upp till Gåreleselet, fingo de höra vackert spel ute på ån 
(Ångermanälfven). De stego i en båt och rodde ut, men då kom en väderhvirfvel, som stjälpte 
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omkull båten, så att båda drunknade. Detta var ett verk af Herr Ola. Drängen var en duktig 
arbetare, och för den skull sörjde prästen honom. — I Junsele finnes en stor sjö, som heter Betar-
sjön (Betalasiötresk 1569). Där skall i förgångna tider hafva funnits lax af vanlig storlek; 
men nu är det slut med det, och det enda, som man nu får i sjön, är den s. k. B et ar sjö-sillen, 
»hvilken ej är större än mitt lillfinger», såsom sagesmannen sade. Härtill är samme präst skul
den. När han gjorde anspråk på tionde af laxfisket därstädes, nekade bönderna att lämna sådan. 
Herr Ola vardt ond, och hämnden uteblef ej. En vinterdag tog han drängen med sig, åkte ut 
på sjön i fråga, lät hugga upp en vak i isen och »hädde» (kastade) dit något samt framsade en 
rimmad trollformel af innehåll, att därefter hvarken lax eller sik där skulle fångas. Därefter 
begaf han sig på hemvägen, men allt eftersom han körde, brast isen under släden. Under åter
färden vände prästen sig om, hvarvid hans ögon mötte en hälla sör om sjön, odi där uppstod i 
hälleberget en bild af honom, och denna säges synas ännu i dag. Herr Ola står där, klädd i 
kappa och krage och hållande ett långt metspö i handen. Hon kallas Spå-Herr-Olas hälla. — 
Att han emellertid på sätt och vis var nitisk i tjänsten, framgår af följande berättelse: När han 
höll husförhör i fjällrotarne, var det många, som ej kunde läsa. och dem satte han utan vidare 
i stocken. En gång var han i detta ärende i Stugusjö by omkr. 2 mil N. på skogen, och då 
måtte menigheten hafva redt sig illa vid förhöret, ty han berättas hafva sagt: »Nästa år skall 
jag göra mig en stock, som skall räcka till Myre» (by vid kyrkan). — Församlingsboarne kunde 
naturligtvis ej vara belåtna med en själasörjare af sådant skrot och korn. De gjorde fiere försök 
att »fara till kungs» med sina klagomål, men det lyckades dem aldrig att komma fram till hufvttd-
staden: blott Herr Ola fick fatt uti ett gammalt plagg eller dylikt, som tillhörde den, som var 
stadd på resa, så åstadkom han med sina trolska konster, att denne måste återvända med oför-
rättadt ärende. Icke förty hade en gång två prästmän från det nedre landet besökt honom och 
gifvit honom en »skrapa». När de efter väl förrättadt värf skulle vända åter, roddes de utför 
älfven af Spå-Herr-Olas dräng. Då de kommit till Svedje, kantrade båten på Herr Olas till-
skyndan, och alla drunknade. Hällan (hällen), där detta skedde, syns vid lågt vatten och kallas 
efter denna händelse för Prästhälla (Prästhällen). — Mannens ondska tecknas bäst af hans testa
mente till Junsele församling, den han innerligen hatade. Han hade hängt upp sin kappa inunder 
hvalfvet i dess kyrka och sagt, att så länge hon hängde där, skulle man ha »fyllaktiga» präster 
i socknen. Så skall ock hafva skett. När för 50 år sedan en gudfruktig bonde från byn Ruske 
i socknen sökte taga bort kappan, skall hon hafva skapat sig till ett hästhufvud och dyl. Men 
när han så förklarade sig taga henne i Jesu Kristi namn, lyckades det honom, och brände han 
upp henne. Men han vardt sjuk och var nära att stryka med. — Herr Ola var medveten om 
sina fel och stack ej under stolen därmed. Därom vittnar den väl behöfliga erinran, som han 
från predikstolen plägade rikta till sina åhörare, så lydande: »Jag säger nu, som jag sagt för 
(förr): Ni ska' göra, som jag säg', inte som jag gör!» — Mot Spå-Herr-Olas lefnad svarar hans 
slut. Han låg en gång på en maskinloge i Hóla by i Nora socken. Därvid kom näcken och 
tög honom samt på samma gång två väggar ur logen. Blott litet blod skall hafva funnits kvar 
på golfvet. 

4. A Ann Geåberg. Bland ångermanländska kvinnor är det väl ingen, som för-
värfvat sig ett så stort rykte, som Gimnhild den snälla. Näst henne kommer den nybyggare-
hustru, hvars namn var Annika å Gideåberg eller ock Nils Svens(sons) Anika. Hon var näm
ligen hustru till en man Nils Svensson, men som denne var föga betydande, har hon i berättel
serna oftast sitt egna namn. — Hvar och af hvilka föräldrar hon föddes, har jag väl hört omtalas, 
men det har fallit ur minnet; däremot kan jag på ett ungefär angifva, när hon »regerade». För 
15 år sedan omtalade en 80-årig man, att hans morbror hade arbetat hos henne, »då hon var 
som värst». Annars säger man, att det skall vara tre mansåldrar, sedan hon var i sin fulla verk-
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samhet. — Historien om henne börjar därmed, att hon tjänte i Jansjö i Fjällsjö s:n. Pä samma 
ställe var en dräng, som hette Nils, och hon fattade snart tycke för honom. Men han ville för 
ingen del ha henne och flyttade så till Ramsel-prästgården för att komma undan henne. Men det 
lyckades ej. Hon följde efter och tog tjänst i Nylandsbyn på norra sidan om älfven. Då måste 
han åter taga till flykten, men hon kom efter; och så flyttade han före och hon efter från det 
ena stället till det andra. När de tjänat på fem ställen, kommo de till staden (Hernösand). Där 
stannade de i tre år, och därunder blef det slut med hans motsträfvighet. Han gifte sig med 
henne, men det påstås, att han, med kännedom om hennes obändiga lynne, gjort det förbehållet, 
att hon skulle styra och ställa, han blott träget arbeta. Nu begåfvo de sig upp genom landet 
igen för att skaffa sig ett boställe och hamnade i Edsele s:n omkring 8 mil ofvanför Solefteå. 
Sör på marken (skogen) fanns där ett mantal jord, som var såsom mulbete åt Asa, Nolaåhra och 
Utaea (invånarne i byarne As, Nordanåker och Utaned), och dessa gåfvo afrad till kronan för 
det. Först ackorderade hon nu med Ås-borna och fick deras 9 seland samt blef deras torpare på 
Gideåberg. Vid flyttningen dit köpte hon två. kor, men smått om var det ändock i hög grad. 
Men den, som ej var rådlös, det var a Anika. Eorna fingo ligga ute under bar himmel, och till 
mjölkbod hade hon »en skyrest gran». Hon slog nämligen pinnar i en sådan och ställde mjölk-
trågen på dessa. Lite kräk hade hon, men hon fick förskräckligt mycket undan sina två mjölk
kor. Folket åt både mjölken och smöret, och ändå sålde hon af det senare 12 mark om året. 
Men så hade hon ock mycket fyckel för sig. Hon hade nämligen bäran. En gammal födoråds-
gumma v. n. Jan OIs mor i Multrå har därom berättat följande: En släkting till henne låg en 
natt hos a Anika. Personen i fråga märkte väl om kvällen, att en smörkärna stod inne i rum
met; och huru ofta händer inte det! Men under natten vardt där ett fasligt oväsen, och främ
lingen visste inte, hvad han skulle tro. När det ändtligen vardt morgon, var kärnan alldeles 
full, och det var tydligt bäran, som på ett mindre aptitligt sätt hade aflämnat i kärnan den 
grädde, som han stulit i granngårdarne. En gång råkade a Anika illa ut för sitt smör. Hon 
hade det i en stor bytta och skulle sälja det till en stadsbo. Denne anade emellertid oråd och 
tog fram sin knif samt stack den i smörstycket. Därvid blånade detta, ett säkert bevis därpå, 
att det var bära-smör. — De, som hafva denna utmärkta hjälpare, måste begagna honom med 
försiktighet. Vår nybyggarhustru gjorde ej det, utan lät snålheten bedraga visheten. Vid kär-
ning hafva gummor tagit utom dörren, likasom om de öst in luft, tre gånger med stäfvan och 
på det viset fått åtskilligt att kärna utaf. Men a Anika gjorde så sju resor, och nu blef det för 
mycket af det goda. Kärnan blef full på eviga rappet, och det rann öfver samt utbredde sig 
öfver hela stugugolfvet, så att A. visste sig ingen lefvande råd. Hon måste söka vis-folket och 
lät hämta en klok gumma. Denna förklarade, att A. icke nöjt sig med att taga filet (grädden) 
af tre kyrksocknar, utan samlat ihop det från sju; däraf detta öfverflöd. Hennes piga hade en 
gång tvättat hennes mjölkstäfva riktigt fin; men det gick ej an. Anika brände upp stäfvan och 
lät mannen göra en ny. Det var något me (vidskepelse) därmed; troligen skulle något af den 
gamla mjölken finnas kvar för mjölklyckans bevarande. Afven i andra saker än dem, som rörde 
ladugården, var A. allt annat än ärlig. Försedd med en brännvinsankare och klädd i en hund
skinnspäls, åkte hon en vinterdag till Graninge bruk för att, såsom det hette, fuska med smeom. 
Allt gick lyckligt, och för brännvinet hade hon tillbytt sig en ketting af ansenlig längd. Någon 
af bruksbokhållarne hade emellertid anat oråd samt hejdat åkdonet och noga undersökt skrindan. 
Han fann intet, och hon fick köra. Det var ej heller så godt att finna något; hon hade näm
ligen lindat kedjorna om lifvet och dolt detta genom att kläda sig i en päls, som endast bäres 
af karlar. — När hon hade varit sör på skogen i två år, började hon på att göra upp med 
Nordanåkersborna om att köpa deras 9 seland också; och det skedde. När hon därtill förvärfvat 
sig Utanedes del, 6 seland, sökte hon att blifva bonde, skaffade landtmätare och intog nu, obarm
härtigt nog, böndernas fäbodar och skogsslåtter. Vid graderingen af skogen lurade hon de andra 
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bönderna betydligt. Värderingsmännen gingo ej omkring och sågo på skogen, utan hvar och en 
fick forsla fram till dem prof på sina träd. De andra kommo redbart med sina bästa stockar, 
men Auika förde fram blott eländiga träd, som växt på dålig myra, och sade, att hennes skog 
öfverallt, var af så dålig beskaffenhet. Hon vardt trodd, och väldiga sträckor tilldömdes henne, 
under det att de andre, som ansågos hafva bättre skog, fingo nöja sig med mindre. — Många 
ovänner skaffade hon sig på det sättet, och särskildt voro Ås-borna ursinniga på henne. För 
24 skilling lejde de en dräng, som skulle befria dem från henne. När hon en gång varit framme 
på bygden, passade han på och slog henne i hufvudet med yxhammaren. Hon föll till jorden, 
och han trodde, att hon hade fått så mycket, som hon behöfde. Men hon kvicknade till och h ade 
sig hem. När drängen fick höra detta, blef han förskräckt och tog till flykten. Var hon af det 
slaget, att det ej gick till och slå ihjäl henne, så hade han ju intet annat än hämnd att vänta 
af henne. — Men på Gideåberg hade det arbetats med fart. Där bröts upp jord och husbyggdes, 
där uppfördes såg och stängdes gärdsgårdar. Också föddes där slutligen 18 mjölkkor, 5 ungnöt 
och 5 kalfvar; hvarje höst kunde hon ock sälja 5 nöt till Hernösand. — Om Nils Svensson, 
hennes man, berättas ej mycket. En gång höllo de på såga, och A. var med samt var såg-
ställare. När det var mjölkdags, måste hon lämna sågen, och mannen skulle reda sig på egen 
hand. Men då råkade något i olag: ramen stod stilla, men hjulet, som drar honom, gick med 
förtviflad fart. Gubben vardt brydd och gick till A. samt omtalade, huru det var ställdt. För
argad sade hon då: »Det är inte annat, än att vefven har gått af, ditt dumma hufvud!» En gång 
hade han gått till Långsjön för att fiska. Då vardt han varse en gädda och sökte snara henne 
med en vidja, på hvilken han gjort en ögla. När han skulle göra försöket, hördes en röst från 
berget: »Sko du ta stor-tuppen män?» — »Stor-tuppen är min nu!» sade Nils Svensson, som fått 
gäddan upp på stranden. Denna sprattlade emellertid och slog vid sig så häftigt, att hon for ur 
hans händer och i sjön. Då hördes samma röst, som hånade och sade: »Vardt du våt?» — Anika 
hade en dotter, som ärfde moderns trolska konster. På sitt yttersta skall hon hafva fällt de 
tröstlösa orden: »Det är svårt att trampa sig trött i väla och så komma till helvetet.» — E tt mot
stycke till denna karlavulna kvinna har lefvat i Resele i skogsbyn Hällås, och den gumman 
skall vara död för omkring 90 år sedan, säger man. Aldrig låg hon och sof i säng, utan på en 
bänk; själf gette hon sina kräk och gick då klädd i en röd tröja. Till hjälp och sällskap hade 
hon därvid icke mindre än 8 hundar, stora, elaka bestar. När de om morgnarna fått mat och 
det skulle bära af till skogs, ropade hon till dem: »Kom nu, kärra mine!» (Kommen nu, karlarne 
mina!) Andra getare voro mycket rädda för att råka henne i skogen, ty de trodde fullt och fast, 
att hon kunde förgöra kräk, skingra en hjord och mycket annat ondt. 

5. Runåberg är en fjällby i Helgums s:n vid Eunån. Där hade Kyrkslättborna i Ra-
gunda skogsslåtter. Om byn fått sin befolkning från Ångml. eller Jtl., är ovisst; men såsom 
säkert uppgifves, att den man, som först sökte nybygge på Runåberg, hetat Urberg. Han hade 
många hinder att öfvervinna samt mutte och tjelca länge. Till slut begaf han sig till Stockholm. 
På fötterna hade han näfverskor, och på ryggen bar han en väldig näfverkont. Kommen till 
hufvudstaden, väckte han mycket uppseende. Särskildt förvånade sig folket öfver de egendomliga 
skorna och frågade, hvad de voro gjorda af. Helt lugnt svarade han: »Schä, det är ett norr
ländskt sommarsko-läder.» — När Urberg körde nedåt landet, hade han vidjerep i st. f. tömmar. 
Då han en gång var ute och färdades, bad han en dag att få låna hus för natten i e n bondgård. 
Nej, det var omöjligt. Det skulle de nog hafva rätt för, yttrade han halfhögt för sig själf. Där
för trodde folket, att han kunde trolla, och så fick han stanna. Där i gården hade det kommit 
bort lin, och det var någon, som hade stulit det. När de nu hade en trollkarl hos sig, så frå
gade de, om han kunde göra igen det. Ja-a, han lät ej omöjlig. »Misstänkte de någon?» — »Jo, 
grannen.» — Om kvällen gick U. till granngården, så att ingen såg det. När han kom dit, 
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blefvo de mycket förskräckta, för ryktet hade gått före honom. Han bad dem bara, att de skulle 
bära tillhakas det, som de stulit; och med det så gick han till sitt logis. Och när det vardt 
morgon, så hade linet mycket riktigt kommit tillhakas; och inte behöfde U. betala något för den 
natten. — När han skulle fara, kom bonden och klådde sig bakom örat och klagade och sade, 
att det var så smått om vatten där. U. förstod meningen, men tyckte, att han redan betalat nog 
för sig och hästen, och därför så ville han gyckla litet grand med honom. Ja, han gick och 
såg sig omkring, och då han kom till fähuset, sade han: »Här sko ji gräfva!» Men det var bara 
på spektakel, för inte trodde han, att de skulle flytta föngset, int. Men de gjorde det, och vatten 
fick de ock. 

6. Göran och Iljas i Bodum. För länge sedan lefde i Bodums s:n en bonde v. n, 
Göran, som förvärfvat sig en viss ryktbarhet. Född finne, kom han vid 18 års ålder dit och 
köpte för tre mark ull ett större hemman, som hette Hälla. Han och hans granne Iljas (Elias) 
hade samfälda ägor, och däraf följde ständiga fejder dem emellan. Göran var liten och svag och 
måste många gånger taga till fötters för att undgå den store och starke Iljas' hårda näfvar. En 
gång hade Iljas stängt sin åkerhage ända in till Görans hus. När gärdesgården var färdig, gick 
G. dit och högg ned honom. Morgonen därpå fick 1. se, hvad som händt, och vardt mäkta vred 
samt grälade på grannen, som kallade honom mesefjäling (ett skällsord, eg. fjärding, hvari man 
har messmör) o. dyl. Då vardt I. ursinnig, tog grannen i lufven och sade: »Gestelen, om de ha 
vöre na dell å tä ti, så skulle je ha dängt dej. Säg mesefjäling en gang dell, sä slå je dell!» 
(Vid Gud, om det hade varit något att taga uti, så hade jag dängt dig. Säg mesefjärding en 
gång till, så slår jag till!) Och med detsamma kastade han G. öfver hagabalken, som han nyss 
upprest. G. var efter detta ofärdig i ena benet, men icke mindre dristig för det. — S låttanden 
kom, och G. lejde många slåttare. Själf var han med bittida och sent, och om morgnarna väckte 
han sina drängar kl. 3. Efter honom har man ordstäfvet: »Stig opp nu! Hästa ä högt på him-
melen och sola däri ärtrishässja!» Han slutade med slåttern före de andra, men fortfor att slå, 
fastän på andras ägor. Förbittrad däröfver, begärde I., att deras gemensamma ägor skulle delas. 
Så skedde. G. tyckte dock, att han fått för litet, och harmades däröfver så mycket, att han bief 
sjuk. Två dygn låg han i skogen och kunde ej hafva sig hem blott af förargelse. På tredje 
dagen gick han dock hem, och nu flyttade han råmärkena långt in på l:s ägor. Linan blef då 
mycket krokig, och hon har sedan kallats Göranslina, hvilken är oförändrad än i dag. — När 
G. en gång kom till sina fäbodar, varsnade han en get, som gick och betade där på vallen. 
Han trodde, att det var Iljases, tog fast henne, band en sten om halsen och kastade henne i en 
å, som flöt förbi. När fäbopigan kom från skogen, började hon leta geten och frågade till slut 
G., om han hade sett henne. »Geta . . ge . . ta, hu ä där i åa», stammade G. Pigan vardt för
skräckt och frågade, huru det gått till. Då gick det upp ett ljus för honom. »Va dä mi get?» 
ropade han förskräckt. Han hade trott, att det var grannens. — Göran började snart att stå sig 
godt, helst som han hade fått en förmögen hustru. Men slutligen började han att supa mycket, 
och många gånger måste hans Fredrika gömma sig i badstun för att rädda lifvet. Hon begärde 
skilsmässa, men han sade nej, och det fick vara, som det var. Endast i en sak voro de sams, 
nämligen i snålheten. Tjänarne fingo litet mat, och inte heller fingo de ut lönen. Görans dräng 
hette Kalle, och ur dennes snusburk fyllde G. jämt och samt sin dosa. Äfven stal han drängens 
bägge klockor och gömde dem i sina långa stöfvelskaft. Drängen misstänkte husbonden, drog 
af honom stöflarna och fann sina klockor. G. rufvade emellertid på hämnd. När drängen en 
gång höll på måka stallen, fällde G. något tungt från taket öfver honom. Men det tog ej värre, 
än att han fick litet ondt i handen. Genast sprang han in, fick tag i G:s ena fot och vred stor
tån ur led. — G. fick ondt i foten och måste resa uppåt landet till en viskarl. Drängen följde 
med för att ro. Komna midt på en stor sjö, öfverraskades de af svår sjögång, som drängen 
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framkallat. G. var förskräckt och ville gifva honom hvad som helst, blott han stillade stormen. 
Kalle lofvade, men med villkor, att husbonden skulle lägga sig* i båten, taga af sig skorna och 
låta honom göra, hvad som behöfdes för att lugna vädret. Så skedde, och Kalle skar af ena 
stortån samt kastade henne åt sjön, som däraf fick heta Tåsjön. — På gamla dagar var G. födo-
rådstagare, och såsom många andra sådana sysselsatte han sig då med fiske. En vår gick det 
ovanligt mycket mört in till landet i Hälla-sjön. Både Iljas och Göran ansågo sig såsom ägaré 
af detta fiske, och de tvistade länge, men ingen ville gifva med sig. Efter en häftig tvist kastade 
I. sin trätobroder i sjön. Detta var harmligt. G. svor och dundrade och sade, att Iljas aldrig 
skulle få en enda fisk där. I. hade kastat sin not innanför Görans, och båda voro fulla med 
fisk; men medan gubbarne tvistade, for all fisken öfver nötterna, och det brusade öfver hela sjön, 
så mycken fisk var det, som for sin väg. Göran fortfor att fiska abborre där, men med mört
fisket var det slut. — Göran hade ock en annan sysselsättning, nämligen att leta igen det bränn
vin, som Fredrika dolt undan. Om flaskan var gömd i skogen och fastän gömstället var alldeles 
obekant för honom, så gick han dock raka vägen till henne, när han ville ha en tår på tanden. 
(Meddel. af seminarie-eleven E. Neselius). — De här åsyftade ställena äro tydligen Hellvattnet, 
en by vid den likbenämnda sjön på gränsen mot Jtl., hvilken anses hafva namn på grund af ett 
»styggt berg», som höjer sig nästan lodrätt öfver byn. N.O. därom finnes Skirsjön, omtalad för 
sitt klara vatten. I Hellvattensnoret liar det varit mörtgång, och där fiskade då, enligt en annan 
källa, en gubbe från Skirsjön och en annan från byn Hellvattnet. De blefvo osams samt grä
lade och trätte. Slutligen bannlyste Skirsjö-gubben fisket och sade: »Aldrig mer skall du få fiska 
mört här!» Och det slog in: nu fås där ej en enda mört, fastän man fordom fick mycket och 
äfven stor mört därstädes. — Sägnen berättar äfven om en märkelig bondgumma i denna s:n, 
nämligen Stör-mamma i Bue (byn Bodom), som var mycket snål och rik. På sina kor hade hon 
egendomliga namn, och en hette Dansihsalimin. Mannen kallas Stor-pappa. För uppteckningar 
af sägnerna om dessa skulle förf. vara mycket tacksam. 

7. Trollfinnarne i Bredsjö. N.V. i Ljustorps socken, Medp., ligger sjön Bredsjön 
och vid denna byn Bredsjö. De, som förut slogo sig ned där, voro enligt sägnen finnar, som 
voro mästare i trolldomskonsten. Dessas ättlingar lia ock ända till sista tiden ansetts såsom täm
ligen förfarna därutinnan och fördenskull hos bygdfolket ingifvit en viss respekt eller fruktan. 
Några Bredsjöfinnar hade i Sundsvall beställt en kopparkittel till öfverenskommet pris. Kitteln 
skulle vara färdig till viss dag, och då skulle mästaren utan vidare ställa honom ut på sin förstu-
bro. På utsatt dag var kitteln mycket riktigt färdig, och kopparslagaren ställde honom ut på 
bron, ehuru han inte trodde, att det kunde ha någonting att betyda. Han och hans folk gåfvo 
dock noga akt på hvad som skulle ske med kitteln; och bäst det var, knackade det tre slag, och 
med detsamma lyftes kitteln från bron och flög i luften åt Bredsjö till. — Den störste trollkarlen 
i B. var Anders Andersson, vanligen Bredsjö-Ante kallad, och om honom berättas många pascha-
ser. I byn Björkom helt nära Ljustorps kyrka stod en gång ett präktigt bröllop. Där infann 
sig äfven en lappkvinna, Lapp-Magge kallad, för att, ehuru objuden, få sig litet till lifs. Hon 
undfägnades äfven med både mat och brännvin, men hon tyckte, att det var för litet, och i vredes
mod hotade hon, att det nog skulle tåla, innan det kokade i kockmoras grytor. Och verkligen 
upphörde grytor och kittlar att koka, fastän de lade på elden aldrig så mycket. Kokerskan var 
alldeles utom sig, då det ej gick att koka: huru skulle det nu gå med brudmiddagen, då kyrkan 
låg nära och brudskaran snart kunde komma därifrån. — Af en händelse kom då Bredsjö Ante 
till gården, och man beklagade sig för honom. »Hå å», sade han, »får jag litet brännvin, så nog 
skall det bli bra med det.» Han fick genast så mycket, som han ville hafva, vände sig därpå 
till lappkvinnan och sade: »Hete du Lappe-Magge, så hete jag Presjö-Ante, och nu ska vi ta 
ihop!» Med detsamma försvann käringen, men ingen såg, hvart hon for. Och genast började det 
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att koka, och brudmiddagen blef färdig i rattan tid. Anders visade man sin tacksamhet genom 
att bjuda honom kvar till gäst, och alla prisade honom och hans stora skicklighet. — I Mosjö, 
en fjällby i nästgränsande Indals s:n, bodde ock trollkunnigt folk, som låg i strid med Bredsjö-
finnan. Riklig anledning därtill gåfvo svedjelanden. De sökte skada hvarandra genom att ställa 
(skicka) björnar mot hvarandra. Men när en björn kom till Bredsjö, skickades han, innan han 
hunnit göra någon skada, åter till Mosjö; så på samma sätt därifrån och till B. och så fram och 
åter, tills de stackars djuren blefvo skinnlösa under tassarne och blödde. När finnarne märkte 
detta, hade de förbarmande med djuren och sköto dem, efter som de kommo. — Ante hade en 
ogift dotter, och till måg önskade han sig en granne, äfven han stor trollkarl. Grannen for ock 
och gick där när flickan, och det såg ut, som om han tänkte taga henne. Men så gjorde han 
en vacker dag slut. Ante blef ond och beslöt att hämnas. När det forna måg-ämnet en dag 
gick till skogs för att skjuta, skickade Ante en björn mot den trolöse friaren. När denne gått 
omkring i skogen länge och väl, vardt han trött och lade sig på marken för att hvila; bössan 
hade han under hufvudet. När han sofvit en stund, vaknade han med att en björn, som bitit i 
bösskolfven, sökte rycka undan geväret. »Vänta du, gammelkissa, så får jag byta ändar ined 
dig!» sade jägaren, och huru han höll på, så fick han ändtligen fatt i bösskolfven. Då small 
det, och björnen stalp på ryggen. Mannen hade räddat sig och ganska oväntadt fått en god 
björnhud. Ännu en gång ställde Ante en ännu värre björn mot sin ovän, men det gick med 
honom på samma sätt. Någon tid efter detta sista försök gingo de båda männen en söndag i 
sällskap till kyrkan. De språkade hit och dit, men till slut sade den lycklige björnjägaren: »Tack 
ska du ha, far, för skickningarna du gaf mig!» Ganska harmsen, svarade Ante: »Fan ska ställa 
mat i haJJ (hals) på täg mer, han!» Och förföljelserna slutade därmed. — Vid större helger hade 
man i Bredsjö liksom annorstädes främmande, men de, som kommo, voro mestadels trollkarlar, 
och till tidsfördrif plägade de trolla i kapp. En julhelg infann sig där en man v. n. Björk, en 
trollkarl af värsta sorten, och tog in hos den likaste af byns trollkarlar, den nämnde Anders. 
Redan på julaftonen började de visa prof på sin konst. Björken var den utmanande och började 
med något smått: förviste ormar, framkallade små fåglar, som hoppade på stugugolfvet o. dyl., 
hvarpå Ante svarade med att trolla fram små råttor, som dansade på golfvet. Efter detta mindre 
prof föreslog B., att de skulle visa sin förmåga i större saker; A. hade ingenting emot förslaget 
och tyckte, att B. kunde börja. Så skedde, och nu tog denne af sig hufvudet, nystade ur sig 
tarmarne och lade dem på bordet, hvarvid det rök af dem. Häpen och förskräckt, utbrast nu 
Ante: »Min herre och min gud!» Och något mera ville han ej se, utan erkände sig besegrad. — 
Detta var på julaftonen. Dagen därpå skulle de till julottan i sockenkyrkan. De andra Bredsjö-
borna hade redan gifvit sig i väg, men Björk gjorde sig ingen brådska. Ante blef slutligen 
orolig och var rädd för att blifva efter och komma för sent till kyrkan. Björken gjorde sig dock 
icke brådtom. »Låt dem köra», sade han, »de komma ej så långt!» Omsider gåfvo dock A. och 
B. sig i väg, och när de kommo till Lyckebron, funno de de andra stående där utan att kunna 
röra sig af stället. Hånande frågade B.: »Hvad står ni här för?» — »Vi komma ej längre», blef 
svaret. »Sk., till finnar, som ej kunna taga sig fram!» sade B. och körde om dem; och först 
när han kommit i spetsen för följet, fingo de fart på sina hästar. Nu bar det af för alla, och 
de kommo fram till kyrkan i god tid. — Under gudstjänsten ville Anders hustru liksom de andra 
deltaga i sången, men gårfull som hon var, hann hon icke följa med. Till slut somnade hon, 
men vaknade, då prästen började predika. I tro, att hon var hemma och kunde få litet påspädt, 
ropade hon med hög röst: »Klor i rosa, silfverkosa full mä prännvin!» Detta förargade hennes 
man, så att han stod upp och sade: »Tig du, käring! Då du kom him, sko du fo (få) på nosa.» 
Så pass andäktiga voro de i julottan. — Så synnerligen laglydiga voro Bredsjö-finnarne ej, och 
utan betänkande jagade de älg på förbjuden tid samt brände i löndom brännvin i stor mängd. 
Djärfvast voro Anders och hans omtalade granne, Per Andersson, För olofligt älgskytte blefvo 
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de en gång dömda att slita spö, och det straffet skulle de aftjäna i Torsboda i Hässjö s:n.x 

När den förste skulle afstraffas, hade han räddat sitt skinn genom att, tack vare sin trolldom, 
sätta någon annan i sitt ställe på pålen. Utan att ana något ondt stod fogden under tiden i 
fönstret och såg på sin klocka. Så kom turen till den andre eller rättare: hans afbild. Därvid 
sade fogden till tjyvpiskaren: »Piska på den där bra, ty han har ätit mycket älgkött!» Detta 
retade den andre, som troddes hafva fått sin beskärda del, och han sade till fogden: »Akta länna 
ti du, herre!» När de bestämda paren spö utdelats, vände de båda männen åter till sitt hem, 
funderande, på hvad sätt de skulle hämnas, ty hämnas måste de på fogden. Komna långt bort 
på skogen, omkring V2 mil från hemmet, höggo de i ett träd ut bilden af den hatade mannen 
med armar, ben och hufvud. Den ene sade: Hore, sko vi skjut'n? (Huru, sko vi skjuta'n). Den 
andre svarade: Hä ä bäst skjut i häl'n (Det är bäst skjuta ihjäl'n). Den förste erinrade sig, att 
han bedt fogden akta låret på sig, och menade, att det var bäst att skjuta honom i denna kropps
del. Sä skedde. De sköto i låret på bilden, men det träffade på blinken fogden i ena länden, 
och efter den betan var han illa sjuk. Det bör nämnas, att hvart dessa män än gingo, så hade 
de sina bössor med sig; de lämnade dem icke ens, när de gingo till kyrkan. — At t dessa bönder 
voro stora lönbrännare, var för länsmannen ingen hemlighet, men att få fast dem var ingen lätt 
sak. När han någon gång kom dit för att fiskaläre, gick det till på följande sätt: Kommen in 
i en gård, skulle han naturligtvis trakteras med brännvin, och däråt gladde han sig, ty på det 
sättet kunde han få se gömstället. Men bonden lät ej öfverlista sig, utan vilseledde i stället 
länsmannen. Med flaskan i ena handen och tratten i den andra gick bonden till en stor tall, 
borrade ett hål i denna, fick drycken ur trädet och undfägnade den komne. Denne var lika vis 
som förut och måste tänka på hemfärden. Bonden upplyste honom då, huru han skulle köra, ty 
det var vinter och svårt att taga sig fram, i det han sade: »Nu blir en backe uppför, sedan blir 
en backe utfor, och så bär det af.» Länsmannen körde från gården, och det gick bra en stund, 
men så foro hästen och åkdonet med länsmannen och allt högt upp i vädret, sväfvade där länge 
och väl samt kommo omsider ned på Hammer-myran, som ligger mellan Ljustorps och Indals 
socknar. För att därifrån komma hem åtgick det i det svåra väglaget tre dygn. När det var 
förenadt med sådana farligheter att söka göra brännvinsbeslag hos Bresjö-finnan, är det icke 
underligt, om det förflöt lång tid emellan besöken hos dem. — I Resele s:n i Ångml. funnos 
tvenne trollkunniga finnar, den ene boende i Hällås, en fjällby N. på skogen, den andre i Holme 
(1. VåIM, såsom man säger), en by vid »Stor-ån». Om de voro osams, vet jag ej, men i alla fall 
skulle Holmsfinnen på julkvällen trolla mot kamraten i Hällås. Denne hade emellertid känning 
af hvad komma skulle och tog sina mått och steg. Först bad han drängen gå i härberget, taga 
en fjärding ärter och slå ut dem på marken. Så skedde, och de flögo sin kos högt genom luften. 
Själf gick finnen till halmgolfvet, bar ut en halmkärfve och släppte honom, hvarvid han gaf sig 
i väg på samma sätt. Detta var Hällås-finnens spåsänning. Strax norr om byn råkte denna 
den, som kom från Holme, och där bief en väldig strid emellan de båda spåsänningarna. Under 
brottningen svängde de om med hvarandra så häftigt, att gräs och träd upprycktes. Också är 
där ännu snödt och skogfritt samt blott svarta mullen. Stället kallas nu efter denna händelse 
Dansarplatsen. 

Norrut på Ragunda-skogen ligger en fjällby v. n. Köttsjön, där mycket underligt till
dragit sig. En gång hade 18 älgar gått ned på sjön och där drunknat, af hvilken händelse sjön 
fått namn och sedan byn. Den, som först tog upp nybygge här, hade mycket obehag af Kyrk-
slättborna i Ragunda, som icke tålde något intrång i sitt fisk- och djurfänge därstädes. Särskildt 
omtalas, att en röd hynda brukade visa sig där, hvilken bet korna mycket illa. Nybyggaren 

1 Här af gammalt gästgifveri, kändt för stor sparsamhet på veden. Skulle en resande få en brasa, 
sattes där på så sur ved, att den icke brann, hvarför Torsbo-brasa ännu är namnet på en brasa, som ej 
vill fatta eld. 
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ville skjuta henne, men det var lögn, att kulan bet på henne. Då skickade karlen bud efter 
Näcksjö-finnen. Han kom dit, men mottogs af hin håle själf, och det bief en allvarsam brott
ning, så att finnens mössa flög långt bort. Men han redde sig dock, botade korna och dödade 
hunden. — I)är har varit mycket tal om trolldom och spökeri. En gumma, som bodde där, hade 
en kväll som vanligt gått och lagt sig, då där kom in en svart gubbe med ett öga och det midt 
i pannan. Han vred sig om på fångsgolfvet (fähusgolfvet) och slog med ena handen i en ås, så 
att det brakade och hela huset darrade. — Där bodde en gång två trollkunniga grannar, Gammel-
Göran och Lill-käringa, kallade. De voro osams och gjorde hvarandra mycket ondt; de satte 
hvarandras kor på halis, så att de skadade sig o. s. v. På det viset blefvo de båda snart ut
armade. Till sist hade man dit Näcksjö-finnen; öfverlägsen dem båda i trolldomskonsten, stif
tade han frid emellan dem. 

8. Spå-lapparne. Liksom finnarne och i samma höga grad som de hafva lapparne 
haft anseende som trollkarlar, och för dem har man haft uttrycket spå-lapper (l w w). Huru fast 
rotad denna föreställning förblifvit ända till sista tiden, framgår af följande. I min födelsebygd, 
Multrå s:n i Angml., fanns för omkring 20 år sedan en landthandlande, hvars dotter hade något 
fel i ena benet och därför endast med stöd kunde förflytta sig. Allmänt förklarades detta bero 
därpå, att flickans far en gång råkat i ordväxling med en fjällapp, hvarvid denne hämnats genom 
att skicka sjukdomen öfver dottern. Litet längre upp, i Lidens s:n, omtalas eu bonde, som gått 
hälslös i 20 år, och ansågs detta vara vålladt af lappar på hans bröllopsdag. — I förfins för
äldrahem fanns en torpare, soin var bördig från Lappland. När han och drängarne en vinterdag 
sutto och åto middag, kom en lappgubbe in, kastade sig som vanligt med korslagda ben pä 
golfvet vid dörren och framsade sitt: »Kärre mor, ge mä lite ti sättjen!» Med ängslig uppsyn 
reste sig torparen och bad hviskande husmodern att taga, till frikostigt åt lappen, emedan han 
vore en stor trollkarl. Jag tror ock, att han fick till sin belåtenhet; åtminstone hördes icke någon 
trolldom af. — Med sina konster hafva lapparne gjort åtskilligt godt, i ty att de förvist björnen 
från flera ställen, hvarför de med tacksamhet omnämnas. Så skall hafva skett på norra sidan 
om Angermanälfven i trakten af Solefteå, och i Guxås i Helgum säges en lapp hafva gjort folket 
samma tjänst. På det senare stället åtföljdes lappen, honom ovetande, af en karl. Denne såg 
lappen springa på alla fyra, tills han fann björndynja. Då bröt han tre alderpinnar, satte en i 
rusan, en framom och en bakom denna, hvarjämte han satte ett trollskott i björnen, så att blodet 
stod bakgenom denne och han tog kuten. På 50 år skulle björnen sedan ej visa sig där; men 
komme han efter den tiden åter, »då ville lappen inte gete». Om lappars åtbörder vid trolldoms 
utöfvande har jag en anteckning från Multrå af innehåll, att de stått på hufvudet med bena än 
i väre (rätt upp), så att de kunnat spricka. — Att lapparne äfven till egen fördel begagnat sig af 
sin färdighet, är helt naturligt. En lapp talade en gång vid en bonde i Bilia i Själevad, att han 
skulle köpa en kopparkittel åt honom. Bonden hade ej något däremot, men undrade blott, huru han 
skulle få kitteln upp till Lappmarken. Lappen menade, att det vore icke svårt; han skulle bara bära 
ut honom på härbergsbron tre torsdagsaftnar å rad. Bonden lofvade och gjorde, som lappen hade 
sagt. Första torsdagsaftonen hördes ej något märkvärdigt, men den andra grep något i kitteln, och 
den tredje dundrade det ännu värre, och i dundret flög kitteln upp i luften samt kom samma kväll 
till ägaren i Lappland. — Men oftast hafva de nog användt sin konst för att skada ovänner, och 
det skall icke hafva behöfts mycket, för att de skulle tillgripa denna. För omkring 40 år sedan 
skall följande hafva händt i Näs' by i Ragunda. En söndagsafton voro åtskilliga unga pojkar 
samlade i en gård, och när de gingo ut från denna, råkade de en fjällappgumma. En bondson 
tog då på gyckel af sig mössan och bukserade, men hon tog illa upp detta och sade: »Vill du vara 
bar, skall du få vara bar.» Och inom en månad hade gossen mist sitt yfviga hår. — Ofta hafva 
lappar »sett fram» vargar och björnar på sina ovänner, och detta skall hafva gått mycket lätt, 

15 
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blott de funnit ett ställe, där djuret legat, och där påträffat något hår, som det rifvit af sig. 
En bonde i Brattbäckens by af Tåsjö s:n hade blifvit osams med en lapp, emedan dennes renar 
hade slagit ned hans starrhässjor i skogen. Detta gaf anledning till gräl de båda männen emel
lan, och slutade det därmed, att lappen uttalade stygga hotelser; det första han komme upp i 
fjället, skulle han skjuta honom. Men bonden var icke heller så bortkommen. Någon tid förflöt, 
och så kände han på sig, att det var något i görningen. Han fyllde skyndsamt en så med 
vatten, tog sedan ned sin lodbössa och sköt i sån. Och han förekom verkligen sin ovän: ur 
vattnet kom det upp blod, och detta bevisade, att lappen fått släppa till lifvet. — En gammal 
man från öfre Ångml. berättade följande, som hade händt hans farfar och som han ansåg vara 
alldeles sant. Det var vinter, och lapparne lågo på Lidens eller Helgums skogar med sina re
nar, under det att några efter vanligheten gingo i bondgårdarne på bygden och tiggde sig mat. 
Till farfarns gård kom också en lapp, och full som han var, lade han sig att sofva i spiseln. 
Farfara var till kvarnen för att mala, men han hade en lappdräng, som kallades Knapp-Nisse, 
och denne var hemma. Han var en gyckelmakare och kunde inte låta lappen vara i fred, utan 
karade eldmörja i hufvudet på honom, där han låg och sof. »Fyllkuret», vaknade gubben och 
var förskräckligt så elak samt hotades och sade, att nog skulle bonden få betaldt för detta alltid, 
och nog skulle han få lära sig att låta folk sofva i fred. Och därmed begaf sig lappen i väg 
till hustrun sin i skogen, som var en mycket stor trollkarl, talade om, hvad som händt, och bad 
henne att hämnas på bonden därför. — Bondhustrun hade emellertid på stunden skickat efter 
sin man och sagt för honom, huru det var ställdt. Han lånade genast hennes vigselring och gick 
tre hvarf omkring gården, hvarpå han frågte, om bägge hundarne voro hemma. De syntes ej 
till, hvarför pigan skickades ut för att leta rätt på dem. Om en stund kom hon åter med dem 
och tog dem med sig in i stugan; men rätt som de kommo in, hoppade de upp mot taket och 
föllo ned stendöda. De hade varit utom den ring, som farfara hade gått, och hade därför råkats 
af lappgummans trolldom. Så mått detta var skedt, hörde de, som voro inne i stugan, huru 
spåsänningen kom under den värsta storm och det tre gånger, men mellan hvarje gång lugnade 
det. Tack vare de försiktighetsmått, som farfara vidtagit, måste spåsänningen emellertid vända 
åter med, oförrättadt ärende, och nu anställde han förödelse hos afsändaren. Så sker nämligen, 
när han ej råkat den, mot hvilken han varit utsänd, och af denna anledning återkommen, gör 
han afsändaren samma skada, som han skulle hafva gjort den andre. Nu hade lapparne tagit 
hem till kåtan en hel hop med renar, som de skulle hafva fram till bygden, då de där skulle 
köpa spannmål. Dessa stöpo nu, den ene efter den andre, för spåsänningen. — Lapparne voro 
utom sig af förskräckelse: de hade råkat på en trollkarl, värre än de själfva. Lappmannen 
rände genast fram på bygden och hörde sig för, om farfara kunde trolla. Folket, som visste, 
hvad lappkäringen dugde till, och anade oråd, svarade ja därtill och lade icke till så litet. Lap
pen vardt ängslig och fann nu för godt att taga skeden i vacker hand. Med mössan i näfven 
gick han in till farfara, kallade honom sin »käre kristendomsbroder» och bad honom skona hans 
lif och egendom. Ja, menade bonden tro på, blott han toge på sig, att han velat trolla ihjäl 
honom och hans folk. Och lappen måste medgifva, att hans hustru kanske försökt något sådant. 
Farfara ville ej sluta fred på annat villkor, än att hon skulle komma dit på söndagen. Den 
dagen kom, och på aftonen voro pojkar och stintor samlade hos farfars för att dansa; de hade 
brännvin och annat och voro lifvade. Då kom lapptjöta dit och karln hennes med, och nu be
kände de allt. Men pojkarne ville ej släppa henne onäpst. De till att dansa med henne, och 
de flängde på och muïe om vä a, så att det slutligen gick henne, som det plägar gå, när stor 
förskräckelse plötsligt påkommer. Nästan liflös och vederstygglig att se på, räddades hon slut
ligen undan pojkarne af sin förskräckte man, blef af honom tillsnyggad och förd till kåtan i 
skogen. -- Då de trollkunniga lapparne i längden blefvo besvärliga, skrefvo bönderna — så be
rättas det i Norra Ångml. — till kungs och bådo om lof att taga lifvet af dem. Konungen hade 
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ej något emot det, men det blef ett annat hinder: de kunde ej få tag i lapparne. Bönderna för
sökte på flera sätt, men det gick ej. Till slut ställde de till ett gästabud och bjödo dit sä många 
lappar, som de kunde få tag uti. Dessa kommo ock, och inte var det någon brist på trakterin
gen. Lapparne läto sig allt väl smaka och blefvo slutligen druckne. Nu hade bönderna ställt 
så till, att lapparne sutto mellan väggen och långbordet, och när desse fått nog med starkvaror, 
sköto bönderna bordet mot väggen och klämde så fast lapparne, så att de ej kunde komma ur 
fläcken. Nu hämtades klubbor, och med dessa bankade man på dem, så att de ströko med. — 
Endast en lapptjöte kom undan med lifvet. Hon tog till flykten och sprang barfota en halfmil 
till skogs, men bönderna hunno upp henne i Gvilforbacken, grepo henne, bundo för ögonen på 
henne och förde henne till byn. När de nalkades denna, bad hon att få kasta blott en blick på 
denna; men bönderna förstodo meningen och förhindrade det. Men på en holme i Myckelgensjö-
sjön fick hon kasta sina ögon, och det hade den verkan, att gräs och träd där förtorkades, och 
sedan har där ingenting vuxit. — I Jtl. gick det på detta sätt med en »trollbätta», som mjölkade 
bocken och kärnade. Hon greps och fördes bort med förbundna ögon. Vid Ragunda ville hon 
se kyrkan, men fick ej ; men på ett berg fick hon se, och där vardt det skogseld. Äfven i Asele 
omtalas ett ställe, som mist växtlighet genom ett ögonkast af en lapsk trollkvinna. 

9. Om forna riksgränsen. I alla tider har det varit tvist om rågången mellan 
Jtl. och Ångml. I gamla tider stred man för skogsslåtternas skull, nu med anledning af skogens 
stora värde. Om gränsens uppgående ha vi redan berättat; här vilja vi tillfoga en variant. 
Äfven enligt denna läto jämtarne sin karl bryta upp förr, än det efter aftalet skulle ske; den 
andre åter gjorde, såsom öfverenskommet var. När de båda männen råkades, sade den förre: 
»Det blir jamt (jämt), det här», och därför fick hans land heta Jämtland (Jämtland); den andre 
åter ångrade, att han låtit lura sig, och hans landskap fick därför namnet Ångermanland. — I 
denna sägen, som vi upptecknade sommaren 1895 efter en allmogeman från Graninge, se vi äfven 
ett försök att tyda de båda landskapens namn. En annan vändning af sägnen lyder sålunda: 
De, som först slogo sig ned i dessa trakter, voro tvenne bröder; men de höllo sig närmare kusten. 
Det var stort afstånd emellan dem, och först efter många års skilsmässa råkades de. »Har du 
fått nå bra nybygge?» frågade den nordligare boende, och han fick till svar, att det var medel
måttigt] däraf blef det Medelpad. Så frågade då den sydligare (vid Indalsälfven) boende: »Huru 
har du det då?» — »Det är dåligt, och jag är ångerman», blef svaret; och så kom hans landskap 
att heta Ångermanland. — Ett mycket omtvistadt område var, enligt sägnen, den i Edsele s:n 
omkring V'2 mil från Jämtlands gräns liggande byn Vägersjö, hvilken skall hafva fått namnet 
däraf, att vinterväg gått däröfver till Ragunda s:n i Jtl. Det var skogsslåtterna, som tvisten 
företrädesvis gällde, och besvärligast för Vägersjöboarne voro jämtar från Döviken och Krokväg 
i Ragunda, hvilka hade fäbodar och skogsslåtter på områden, som Vägersjöboarne ansågo vara 
sina. Utan betänkande satte desse eld på höhässjor för jämtarne och gjorde dem så mycken 
förargelse som möjligt för att drifva dem från trakten. Jämtarne kommo om somrarne till sina 
bodar för att slå, men de hade aldrig slipsten med sig, utan slipade sina liar i Vägersjö. Vän
tande ett sådant besök, hade byborna en dag lagt sig i försåt för jämtarne och öfverfallit dem. 
Om de verkligen »togo ned dem» eller nöjde sig med att skrämma dem, visste sagesmannen ej 
rätt. — Under ett krig mellan ångermän och jämtar hade de förre intagit en god ställning på 
skogen mellan Helgum och Graninge, där de kastat upp befästningsverk på södra änden af en 
sjö. De voro fullt och fast öfvertygade därom, att, om fienden skulle göra något försök att in
tränga i Ångml., så skulle han komma den vägen. Men de hade missräknat sig. Jämtarne togo 
en stor omväg väster om sjön och föllo ångermännen i ryggen samt gjorde en god fångst. Och 
däraf kom sjön att heta Fångsjön. — I Stugun, Jtl., äro i Stuguberget två stenar bredvid hvar-
andra bildande ett slags grotta.* Två norrmän sägas hafva gömt sig där under ett slag, och där



150 NORDLANDER. HVARJEHANDA ANTECKNINGAR. 

för kallas de Båggstenan. — I Södra Ångml. förekomma flera sägner, i hvilka flyende personer 
ställa färden till Norge. Exempel därpå har man i berättelsen om Spå-Herr-Olas dräng, och 
andra finnas äfven. En man hade på flykten begifvit sig öfver till Norge. Därvid skulle han 
öfver ett vatten, och en lapp lofvade att sätta honom öfver detta. De st-ego i båten och lade ut. 
Men lappen var full med det ondt är och satte rymmaren i land på en ö i sjön eller floden. 
När denne såg detta och därtill märkte, att lappen hade sin bössa med sig, anade hanoråd. Så 
fort han skilt sig från honom, satte flyktingen rock och hatt på en stubbe och klädde ut denna, 
så att han på långt håll såg ut som en karl. Därpå tog mannen lappens båt och rodde med 
gladt mod sin väg. Lappen hade emellertid ej sett något, och då han trodde sig obemärkt, sköt 
han mot stubben, men fann då, att han själf blifvit lurad. Men rymmaren och båten voro och 
förblefvo borta. — Att äfven jämtar funnit en fristad i Ångml., framgår af en sägen, som be
rättas både i Jtl., Fors s:n, och i Ångml., Edsele s:n. Den lyder sålunda. En jämtländsk präst, 
troligen från Ragunda, hade varit på besök i Lien, en by i samma socken, och därvid kommit i 
dryckeslag med sju lappar. Af okänd anledning hade ovänskap därvid uppstått mellan prästen 
å ena sidan och lapparne å den andra. Desse började då efter sin vana att hota med trolldom, 
och vidskeplig som han var, blef han mycket förskräckt. Men han fann sig. De sutto vid ett 
långt bord, lapparne vid väggen och han vid framsidan. Han tog med alla krafter i detta och 
sköt det mot väggen med sådan fart, att alla lappar blefvo ihjälklämda. Till straff härför blef 
prästen dömd till sju års landsflykt och begaf sig in på de stora skogar, som lågo på gränsen 
mellan Ragunda och Helgum. På en stor myr strax norr om landskapsgränsen och nära Runå-
berg skall han hafva bott, och denna kallas därför Prästflon; på en af holmarna skall nian ännu 
se tydliga märken at grunden till den koja, som han där hade uppfört åt sig. Och där till-
bragte han de sju åren utan något annat sällskap än en hund samt lifnärde sig med jakt och 
fiske. Dock berättas det, att medlidsamma bondhustrur från hans församling emellanåt i hemlig
het besökt honom och gifvit honom litet till lifs. Väggen i det loft, där dråpet skedde, hade 
länge burit blodmärken. Det blef sedan förvandladt till en hölada, men blodstrimmorna voro 
kvar; först när denna rifvits ned och förvandlats till ved, utplånades de af elden. — Det är tyd
ligt, att n. v. landskapsgränsen vid tiden för liknande sägners uppkomst varit nfogräns. 

10. Sägner, innehållande etymologier. I Storsjön i Gästrikland är det godt 
om holmar, och man säger, att de, som hafva namn, äro lika många som dagarne i året. De 
hafva fått namn på följande sätt: Man hade en brottsling, som hade blifvit dömd till döden; dock 
skulle han få behålla lifvet, därest han kunde ge holmarne i sjön namn. Han forsökte och var 
en dag på hvarje ö samt lyckades verkligen hitta på lämpliga namn åt så godt som alla öar. 
Men så kom han till en udde i Storsjön, och då stod han där vackert. Det var omöjligt, att 
han kunde hitta på något namn. Då ångrade han sig, att han någonsin försökt sig på det där, 
och däraf fick det stället namnet Angernäs. — Han hade inte kunnat rädda lifvet, utan fördes 
till en holme i samma sjö, där han skall hafva aflifvats eller gått åt. Och detta är orsaken till 
att holmen nu heter Ågått. Uti sjön Åsnen i Småland påstås ock vara 365 holmar. En miss
gärningsman skulle enligt Wieselgren ligga en natt på hvarje ö: Frös ihjäl på Frösön. — Naf-
varn i Medp. har ock många holmar, men kommer dock ej till högre tal än veckorna i året. — 
I samma sjö är en holme, som heter Tingörn. Där skall ting hafva hållits, hvarvid de dömande 
suttit på fyra kvarliggande stenar. En hit hörande stenhäll skall finnas i en förstugukvist i Lunds 
by i Årsunda s:n. — Heåsen, ett ställe vid Storsjön i Ofvansjö s:n, säges hafva namn däraf, att 
folk, som körde foror, där hvilade och hejade, d. v. s. gaf hästarne hö. — Hedningen eller 
Hedningesand kallas en »sand» vid södra änden af Lunds vik af Storsjön. 1 gamla tider, då 
Årsunda var annex till Ofvansjö, skulle ett folk ro till den senare socknen för att kristna ett 
barn. Men därvid uppstod storm, båten kantrade, och alla omkommo. Det okristnade barnet 
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flöt upp på denna sand, som däraf fick namnet; längre norrut hade faddrarne flutit upp, och 
därför fick det stället heta Faddersand. 

På Jättholmarne, som ligga i Bottniska viken och höra till Jättendals s:n i Hels., bodde 
i gamla tider en stor, otäck jätte, som var de sjöfarandes skräck. Råkade en seglare på grund 
vid kusten af ön, genast var jätten till hands och räddade, fastän för egen del. Afven intet ondt 
anande sjömän, som seglade utmed kusten af ön, blefvo ofta plundrade af honom. Han gick 
nämligen ständigt med en lång lina lindad om lifvet, och när ett skepp kom seglande förbi, 
kastade han sin lina, så att hon fastnade i dess tackling, h varpå han drog farkosten i land och 
plundrade den. — Emellertid gick det honom på ändalykten illa. En gång kom ett stort skepp 
seglande med frisk bris. Glad öfver sitt säkra byte, kastade han linan mot det, och hon fast
nade. Men nu hände, hvad aldrig förr hade händt: Han rådde ej med att draga skeppet till sig, 
utan skeppet släpade i stället honom med sig till Jättendals s:n. Trollet var nu lätt fångadt, 
och det brändes å båle på den äng, som efter denna händelse bär namnet Båläng. — I Kårböle 
i Hels. finnes det höga Kersta-berget, som säges hafva fått namn efter en lappkvinna v. n. Kersta. 
Hon ville visa, att hon kunde ränna utför berget på skidor och därvid icke blott stå upprätt, 
utan äfven behålla ärterna på tallriken. Det lyckades, men när hon kom ned, var hon död. — 
I Elfros s:n i Härjeådaleti ligger byn Kolsätter, Kolsetther 1564. Allmogen i trakten tolkar 
namnet så här: Det var krig mellan svenskar och norrmän, och byn blef sköflad och nedbränd 
och det så grundligt, att endast ett säte fanns kvar, och äfven det var koladt. Namnet inne
håller utom allt tvifvel mansnamnet Kol. Så är möjligen ock fallet med Kolåsens by i Jtl., 
hvilket namn, enl. Burman här ofvan sid. 89, sammanställes med där funna hol och ugnar. — 
Från Härjeådalen må ock gårdsnamnen Haäkra och Hele (tjockt l) nämnas. Vid en delning 
hade en sagt: »Ha äkra du då h (Tag täkten du då), hvaraf den gården fick namn. Den andra 
gården anlades på så pass stort afstånd från stamgården, att man hörde från den ena till 
den andra. — Vid nattvardsgång i Svegs kyrka i Härjeådalen hände det en gång, att prästen 
gick om en bonde, som hette Otto Hund och var hemma i Rismyr, troligen emedan han ansåg 
denne ovärdig. Otto blef ursinnig häröfver, steg upp från altarringen, där han knäböjt, drog sin 
knif och stack ihjäl prästen, som stod för altaret. Man stängde genast dörren, men Otto hoppade 
utan betänkande ut genom kyrkfönstret och undkom. Han rusade till färjstaden, sköt ut alla 
båtar, så att de foro med strömmen, och steg själf i en. Med denna rodde han öfver älfven 
och vandrade så genom skogen, tills han kom till en sjö. Där beslöt han att slå sig ned och 
redde sig en bostad under en stor sten. Genom att fiska och fågla lifnärde han sig, och ingen 
visste af hans gömställe. Hösten kom, men han bodde kvar. En dag hade han vittjat sina 
giller och var pä hemvägen med en tung fågelbörda på ryggen. Fastän sjön nyligen lagt sig, 
tog han vägen öfver denna. Men isen brast, och mannen drunknade. Efter detta fick sjön heta 
Hundsjön. Af harm öfver mannens brott lär man hafva murat igen det kyrkfönster, genom 
hvilket flykten skedde. — I Indals s:n i Medp. finnes ett fäbodställe, som heter Bjurtjäm, och 
det säges hafva namn efter en jätte Bjure, som först slagit sig ned där. Han var en skicklig 
smed och gjorde en ljuskrona, som sattes upp i Indals kyrka. Af hans hus har man ock sett 
spår ända till sista tiden: i en hög därstädes ligger han begrafven. Någon, som kände till detta 
och gick förbi grafhögen, bad på skämt, att Bjure skulle stiga upp. Men det skulle han inte 
hafva gjort. Af en osynlig varelse fick han en örfil, så kraftig, att han flög långt bort därifrån. 
Det har alltid varit spökerier i Bjurtjärnsboan, dörrarna ha slagits upp o. s. v. Två fiskare lågo 
där öfver natten. Därvid väcktes de af ett väldigt dunder, och dörren flög upp på vid gafvel. 
En karl var ute i skogen och skar vidjor, och han fick där se en källare, full med guld- och 
silfversaker. Nattetid hörde en annan en mängd koskällor ljuda, och det var tydligt, att de till
hörde en hjord, som vandrade förbi. Äfven hördes det, att en marsch-vagn (tröskvagn) kördé in 
på vallen. — I nedersta delen af Ångermanälfven ligger Åbordsön med präktigt fiske. Detta har 
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i forna tider begagnats af jättar, som där dragit not. En gång stördes de i sitt fiske af en tupp, 
som stod på det midt emot belägna Hanaberget (uttalas Härna-) och envist gol. För att tysta 
ned honom kastade de 4 eller 5 stenar mot honom, och dessa finnas ännu kvar. Två af dem 
uppgifvas vara mellan 2 och 3 hästlass. (Nora.) Bergets namn skulle alltså betyda: foe^pberget. 

1 Ströms s:n, Jtl., 2 mil ofvanför kyrkan, ligger byn Espnäs; där finnes ett brant, i vattnet 
stupande berg, Hesan (Hösarne) kalladt, emedan det egentligen är två, ett på hvardera sidan om 
vattnet. I det ena berget sipprar vatten ständigt fram ur hällen, och dét förklaras sålunda: En 
jätte vardt en gång ond på sin käring och stötte henne in i berget, där hon ännu dväljes. Däraf 
att hon låter sitt vatten, sipprar det därur. Hon benämnes Hestjäringa. Uti sjön hade jätten lagt 
några klippstycken, på hvilka han gick öfver sjön. De äro ej många, utan ligga på betydligt af-
stånd från hvarandra, hvadan de gående fått taga riktiga jättesteg. — P ä Dusnäset, ett hemman i 
Kyrkbyn, bodde jätten Dus och en annan vid namn Hög i Höglunda i Stugun, Jtl. Det var om
kring två och en half mil mellan deras bostäder, men ändock blefvo de osams. Hög begaf sig ut 
för att taga Dus och råkade honom på Lithsskogen vid Medskogsforsen, där han låg och drack ur 
en bäck. Hög hade en sten med sig och kastade denna öfver Dus, som strök med. — Vid denna 
fors, midt i vilda skogen, berättas ting hafva hållits; stenar, lagda i form af trappsteg, och en 
sten för sig midt framför de andra tros vara domaresäten. — Om uppkomsten af namnet Refsund 
berättas följande. Man skulle här bygga en kyrka, men visste ej hvar. För att utröna, livar 
rätta platsen vare, högg inan en yxa i en stock och lät den drifva omkring på sjön. På det 
ställe, där han stannade, skulle kyrkan uppföras. Och så skedde. Men när han flöt i land i ett 
sund, hade en räf slagit sig ned på honom, och därför fick socknen sitt namn. — Sockennamnet 
Bodsjö säges innehålla namnet på en kvinna Bädda, som bodde i Bodsjöbyn. Det äldsta ka
pellet skall ännu finnas kvar, V4 mil från nya kyrkan, nu begagnad! till hölada. I denna socken 
ligga byarne Sidsjö och Hunge bredvid hvarandra. Med grannsämjan var det illa ställdt; fisket 
var vållande därtill. Hunge-mannen slog då ihjäl Sidsjö-mannen, eller tvärt om, och begrof honom 
i ett stenröse på ett berg, som kallas Hårshallberget vid Hungesjön. När det röret röjdes, funnos 
ett benrangel, en knif m. m., hvilket betraktas som bevis på sägnens sanning. — Tre finnar, 
som voro bröder, voro de förste, som slogo sig ned omkring Graningesjön i Ångml. En satte 
sig ned på Gammeltorpet, omkring ett stenkast från herregården, den andre valde sig sitt hem
vist en half mil därifrån på Gammelgården, en halfo mellan Hultsjön och Östergraningesjön; den 
tredje åter slog ned sina bopålar vid Knäsjön, fågelvägen räknadt 5 fjärdingsväg därifrån. De 
lifnärde sig med fiske och fågelfångst. Den mellersta af bröderna märkte, till sin stora harm, 
att fågel stals ur hans branner (ett giller), och lade sig därför på lur för att få se, hvem gärnings
mannen vore. Det dröjde icke heller länge, förrän en man kom och undersökte hans voner, och 
ägaren fann till sin förvåning, att tjufven var ingen annan än den tredje brodern, som han 
ej hört af efter skilsmässan. Nu fingo bröderna reda på hvarandra, och han vid Knäsjön hade 
ej haft någon aning därom, att det var broderns giller, som han olofligt vittjat. — Sjöns och 
socknens namn liar allmogen uttydt på följande sätt: På själfva bruket, där Brukstjärna nu är, 
var före dess anläggning ett änge, på allmogens språk inje} och som detta var bevuxet med 
gränan, i andra trakter af Ångml. gräna-gräss, kallades änget Grän-inge. — K näsjön beskrifves 
såsom smal och rik på vikar. Från ena änden till den andra är han halfannan fjärdingsväg; 
men ror man omkring sjön och följer alla vikar, så skall det vara 7 mil, alltså godt om vikar 
och uddar. Däraf också namnet. — Ännu en annan vändning af berättelsen om uppkomsten al 
Medelpads, Jämtlands och xingermanlands namn har meddelats oss. Tre män, en från hvarje 
landskap, hade varit söderut till Stockholm och därvid gått till fots samt left på matsäck. De 
voro på hemvägen och i trakten af Indalsälfven, då det började på vara tomt i matsäckarne. 
Endast han, som var hemma där på trakten, hade litet kvar, och det var en korf. Till tack för 
godt kamratskap ville han låta dem dela denna och räckte honom åt en, som var klipsk och slug. 
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Denne såg nog, att korfven var tjockare åt ena änden, men låtsade ej därom. Han tecknade, 
hvar midten var, och frågade den tredje, som var litet enfaldig, om inte bägge delarne vore lika 
långa. Jo, nog vore de det, mente denne. Den förre skar så af korfven och behöll den tjockare 
änden för sig, men räckte den smalare åt den andre. Denne kom snart under fund med att han 
blifvit lurad, och vardt ånger, och däraf fick han heta ångerman; den andre åter, som tyckte, 
att han delat jamt eller jämt, kallades jamt eller jämte. Och den tredje, som låtit sin korf 
delas dem emellan, blef kallad medelpading. — Långt uppe i Asele lappmark är det två åar, 
som rinna åt öster: den ena heter Kansaån och kommer från Kultsjön; den andra Vojmån och 
kommer från Vojmsjön. De båda sjöarne kommo en gång öfverens om att täfla, hvem som först 
kunde taga sig fram till hafvet. De började bana sig väg österut på hvar sitt håll, men besvär
ligt var det och sakta gick det. När ån från Kultsjön kommit ett stycke, fick hon höra ett 
fasligt buller, som kom västerifrån. Hon trodde, att ån från Vojmsjön kommit före och forsade 
i den brutna vägen. H vad lönade det då att täfla längre? Hon vände om åt väster och råkade 
Vojmån, som nu höll på att gräfva Malgomajsjön. Och det var därifrån, som bullret kom. Båda 
åarne hjälptes nu åt först med att gräfva Malgomajsjön, och sedan, när det var gjordt, med 
att bana sig väg till hafvet. Vojmån hade tydligen vunnit vadet, men den andra, som ångrat 
sig och afstått från täflingen, gaf namn åt den gemensamma floden, som af denna händelse fick 
heta Ångermanån. (Meddeladt af skolläraren O. P. Pettersson). — I sammanhang härmed tillåta 
vi oss att omnämna sägnen om Vengel- och Faxälfvens uppkomst. Norra Jtl. behärskas af Ströms 
vattudal, som genom Spårsjön (å uttalas kort) sträcker sig inom Ångermanlands gräns. Denna 
sjö har tvenne utlopp, som båda börja alldeles på samma ställe, på ömse sidor om en stor hälla; 
det norra heter Vengel-älfven efter byn Vengel och utfaller i Fjällsjö-älfven, det södra Fax-älfven 
och utmynnar i Ångermanälfven. Deras uppkomst beskrifves sålunda: Två män höllo på med 
att skaffa Ströms-vattnen utlopp och hade kommit till Spårsjön. Där lade de sig och skulle 
hvila middag för att sedan fortsätta. Men den ene vaknade tidigare och begaf sig i väg och 
tog vattnet efter sig. Snart vaknade äfven den andre och vardt vred, då han såg, att han 
var lurad. Men han beslöt att genskjuta kamraten. Denne hade valt det vackra och jämt slut
tande landskapet, och hans å kom därför att flyta stilla och lugnt. Den andre hade mindre tid 
på sig och måste gå gent, om han skulle hinna före till Fjällsjö-älfven. Han brydde sig ej om 
att söka någon god väg, utan satte af rätt österut åt Siksele och Vengel, och efter honom kom 
vattnet forsande. Han lyckades verkligen hiçna före kamraten, men bans älf var full med forsar. 
Också sade han, att hon för hvarje sommar skulle taga en man; och det lär mestadels slå in. 

Tvenne män från en annan trakt kommo vandrande till skogarne väster om Ragunda i 
Jtl. De hade sett Singsjön och blefvo så varse en annan. Förvånad, utropade därvid den ene: 
Hå! Här är en sjö henem å! Och däraf blef det Håsjö, som socknen nu kallas. — IN. Ångml. 
finnas socknarna Sidensjö och Anundsjö (Sinsjö och Anensjö i folkspråket). De berättas hafva 
fått namn på följande sätt: Några män kommo vandrande skogledes, och komna på ett berg, 
sågo de sig omkring. »Si en sjö!» sade den ene, hvarpå den andre fortsatte: »Si en a en (annan) 
sjö där!» Och däraf blef det Sidensjö och Anundsjö. — Ett litet berg eller en backe under 
Årstmda prästbord kallas Bruberget. Ett brudfölje kom en gång roendes öfver sjön för att vigas 
hos prästen i Årsunda. Det kom fram, fick sitt ärende uträttadt och anträdde hemfärden. Men 
vid Arsunda-sundet blef det bergtaget, och det är därom, som namnet erinrar. — I Högsjö s:n i 
Ångml. midt för Vålångsudden synas i Ångermanälfven några stenar höja sig öfver vattnet; de 
benämnas Brustena (Brudstenarne). Äfven där skall en liknande olycka hafva inträffat. En 
brud med följe rodde från Hemsön (Utanö) för att vigas i Högsjö kyrka. Då satte man på dessa 
stenar, och alla omkommo. — I Sättna, Medp., är en dal, som heter Brudalen, emedan en brud 
där skall hafva kört omkull. — I Edsele s:n, Ångml., finnes byn Brudbäcken och en bäck, som 
i hvardagligt tal kallas Brubäck; I bäckens mynning i Ångermanälfven ligger en sten> som har 



154 NORDLANDER. HV ARJEH AND A ANTECKNINGAR. 

namnet Brusten. Detta säges lian hafva fått däraf, att en från kyrkan roende bröllopsskara stött 
emot honom och drunknat till sista man. Alla återfunnos utom bruden, som länge gått där och 
spökat, klädd i brudkrona och full brudskrud för öfrigt. — An tagligen har ordet bro förut i dessa 
trakter haft uttalet bru såsom i jämtskan och norskan, hvadan betydelsen blir bro-stenen, bro
bäcken o. s. v. Brusvya är i Multrå namnet på en sved (svy), som genomrinnes af en å, öfver 
hvilken en bro leder. Burman nämner s. 97 en Brudsten i Hammerdal. En person från nedre 
delen af södra Ångml. körde ett lass upp genom Ådalen. Obekant med orten, frågade han ofta 
mötande personer om afståndet till närmaste by o. s. v., och berättas han därvid gång efter annan 
hafva fått till svar, att först komme en bru, och sedan vore det en fjärdingsväg kvar 1. dyl. 
Mannen blef förvånad öfver de många bröllopen, som där på samma tid höllos, men fick slut
ligen den upplysningen, att det var broar och icke brudar, som han skulle möta. Ofta torde 
det vara jättars broar, som härvid åsyftas. Jfr berättelsen om jättebron öfver Öresund. 

11. Om röfvare. I Nordingrå s:n i Ångml. ligger vid hafvet byn Barsta. Där hafva 
i gamla tider ogärningsmän funnits, som haft sitt tillhåll i den s. k. Röfvarhålan. En gång 
hade desse stulit en oxe och ledt honom till närheten af sitt näste. Där trädde de sina stöflar 
på hans ben, men bakfram, och förde honom så in i nästet, där de ställde till ett dundrande 
kalas. Sent en höst fick folket spaning på dem och fördref dem ur hålan. De flydde åt hafvet 
till, och komna till stranden, satte de en medhafd båt af läder i sjön och rodde från sina för
följare. Men bland isen och snön gick deras bräckliga farkost sönder, och de omkommo. — Vid 
det norra inloppet till Ångermanälfven ligger en ganska stor ö med namnet Storön, hvilken af 
någon drottning skall vara skänkt till Nora församling. På denna finnes ett berg, Brattberget, 
hvilket verkligen är mycket brått, d. v. s. brant. I detsamma finnes en stor grotta, in i hvilken 
man kan se, när man ror på sjön. Denna gör nu tjänst såsom laxkällare, men har förr varit 
ett tillhåll för röfvare. — I Hels. bildar Ljusnan vid Lasse krogen ett brant fall, som heter La-
forsen. I Sv. Landsmålen nämner W. E., I: 243, att många tro, att rätta namnet är ioforsen af 
det, att han stupar lodrätt ned. Men så är nog ej fallet. I Ljustorpsån i Medp. är ock en Lag-
fors, och namnet utmärker nog ej annat, än att där varit ett Za^fiske, ett fiske med många del
ägare, liksom lågslätt är ett slåttesland, gemensamt för fiere ägare. I forsen under själfva hällan 
finnes en svårtillgänglig grotta, i hvilken röfvare i forna tider haft sitt tillhåll. Helt nära går 
landsvägen, och de, som foro denna fram, voro ofta utsatta för bofvarne, som på allehanda sätt 
lurade de vägfarande. När färdmän nalkades, brukade en af röfvarne ställa sig på landsvägen 
och helt allvarsamt meta i det vatten, som samlats i kärrspåren. När formannen vardt varse 
detta, skrattade han och undrade, om det ej vore vonsligare längre ned. Fiskaren förstod att 
med samtal uppehålla mannen, medan hästen med lasset gick vidare så långt, att körsvennen ej 
såg det längre. Då voro de andra röfvarne till hands och plundrade föran. — En gång röfvade 
de till sig en flicka från Hafverö i Medp. och hade henne såsom gemensam hustru. Efter ett 
års vistelse där fick hon ett barn, och det kastade männen helt enkelt åt forsen. På många år 
fick flickan ej lämna dem, men då hon under sju års tid låtsat vara dem tillgifven, började de 
att tro henne och tilläto henne en gång att gå hem och hälsa på; men hon skulle återvända till 
dem. Hon gick hem och talade om sin belägenhet. På den bestämda dagen vände hon åter, 
men då hade hon en halmkärfve med sig, kastade ifrån sig ett strå här och där och utmärkte 
så vägen till röfvarnes näste. Kommen dit, plägade hon dem med medhafdt brännvin, så att de 
blefvo sömniga, och blötte så krutet för dem. Men då kommo karlor från bygden och togo röf-
varena till fånga. 

12. Om ryssarnes härjningar i Ångml. på början af 1700-talet berättas ännu ett 
och annat. I byn Löfvik i Nora s:n, som nu har 14 bönder, bodde då två, af hvilka den ene 
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var själskytten Brandt. Vid ryssarnes annalkande flydde grannen, men Brandt stannade hemma 
samt sadlade sin häst och band honom vid stugubron. Därjämte satte han fram på bordet sin 
bästa mat och 15-kannskaggen. När så fienden kom in genom dörren, satt han i allsköns lugn 
vid bordet och smorde kråset. Plundrarne inbjödos att göra detsamma och läto välfägnaden sig 
väl smaka. I gengäld skonade de den gästfrie värdens hus, hvaremot granngården brändes. 
I byn Grönsvik i samma s:n skrefvo de på en husvägg: »Här ha vi varit och' väl farit», en 
anvisning till möjligen senare kommande landsmän att där ej göra någon skada. Samma ord 
skrefvos af samma anledning äfven i Tjärned i Nora, och därtill fogades följande tillägg: »Hit 
kommer vi aldrig mer.» Bönderna i Eden voro skickliga skyttar, som med sina studsare plägade 
skjuta själ om vårarne. Fyra ryssar kommo ridande till denna by, men de stupade efter hvarandra 
för böndernas kulor. — Mörtviken är en vik af Nora-fjärden. Enligt sägnen har här i forna 
tider varit ett skeppsvarf, och nu stod där en skuta under byggnad. Man fruktade, att ryssen 
skulle taga eller bränna upp henne, och sänkte henne därför i denna vik. Den Nora-bo, som 
berättade detta för mig, påstod sig hafva sett henne på bottnen. Ett här utskjutande näs kallas 
efter detta för Skutnäset. — På Kolbotten under Svartnora by såg en båtsman, när han gette, 
två nedtill vida gropar, hvar och en med ett hål upptill, hvilket var så stort, att mannen kunde 
krypa ned därigenom. Dessa sades vara gräfda för att man i dem skulle gömma saker vid 
ryssens ankomst. — När ryssarne kommo på Strinningen i Bjärtrå s:n ofvan Nora, måste de 
vända om. Genom utskickade budkaflar hade folk uppbådats nedanför Graningen och mötte här 
fienden. Vid strid med den 200 man starka styrkan stupade två, hvarefter de öfriga vände om. 
I Nils Måns i Mäland hade husbondfolket bryggt och ställt fram all den mat, som fanns, samt 
lämnat dörrarna öppna. Därefter drog man med den dyrbaraste egendomen till skogs. Ryssarne 
kommo, åto och drucko samt skrefvo öfver köksdörren de vanliga orden. I Nedansjö by på 
andra sidan älfven voro åter alla husen stängda, och därför brändes byn hel och hållen. — Vid 
denna tid gömde många sina silfversakei^ och dunkuddar så väl, att de själfva ej mera funno 
igen dem. Till varning ringde man vid fiendens annalkande i kyrkklockorna. Ryssarne voro 
mycket förargade häröfver och togo gärna klockorna som byte eller sänkte dem i sjöar. Det 
senare skedde med båda klockorna i Vibyggerå. Vid försök att taga upp dem lyckades man att 
få storklockan nätt och jämt i vattenbrynet, men då kom något, som liknade en hare, och därmed 
var allt skämdt. — Omkring 25 ryssar kommo efter socknevägen till Flöde-berget i Högsjö s:n. 
Men på en mycket lämplig plats mellan sjön på ena sidan och berget på den andra hade 
invånarne gjort ett rishag eller förhuggning. Och tär vände ryssen om. Till minne häraf hade 
orden ryssarnes återvändning inhuggits i berget, men sägas ej längre vara synliga. I Liden i 
Mdp. på gränsen mot Ångml. finns byn Återvänningen, hvilket namn torde hafva uppstått af 
någon liknande anledning. 

Ryssen kom ock på skogen mellan Forse bruk och Graninge. Men på det ställe, som 
heter Slåttsbacken, måste han vända och det af en egendomlig anledning. Han ansattes nämligen 
af en mängd getingar så envist, att han måste fly för dem. Dessa hade af trollkunnigt folk 
skickats i fiendens väg. — På ett annat ställe i den öfre ådalen begagnade man ett något liknande 
sätt för att mota fienden. Han kom just vid den tid, då bockarne voro brunstiga som värst. 
Byns alla getter och bockar släpptes nu ut, så att de kommo i vägen för ryssarne vid Selsberget 
i Resele. När nu dessa, som ej kände till dessa djur, fingo se, huru egendomligt bockarne 
betedde sig (»dom jekk å jorpe åti sia på jittren å såg opp i väre å jole sä teli»), trodde de sig 
se hin håle själf och vände om. — Det berättas, att plundrarne äfven hälsat på i Helgums s:n. 
Folket i Västby flydde då till ett stort berg, byggde där några skjul åt sig. Efter detta har 
berget kommit att heta Stuguberget. — Ryssarne brände ock byn Moflo i Liden. Folket 
låg gömdt i skogen, men efter någon tid vågade sig en bonde fram på bygden. Han ville se, 
om de icke hade gifvit sig i väg. Han fann dem kvar och lyckades taga två af deras hästar, 
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dein han förde med sig till skogs. När ryssarne andligen lämnade byn, togo de med sig mycket, 
och det öfriga brände de upp. Då det vintern därpå gällde att fora hem timmer till stugor i de 
nedbrändas ställe, kommo, enligt sägnen, de från ryssarne tagna hästarne väl till pass. 

När ryssarne plundrade i Vibyggerå, kommo sju af dem till Bergs bys fäbodar. De 
pockade på mat, som de ock fingo. Medan de åto, samtalade de sinsemellan därom, huru de 
skulle våldtaga flickan och sedan döda henne. Men fäbojäntan var finska öch förstod deras tal. 
Hon tappade ej hufvudet, utan satte helt lugnt en gryta på elden, fyllde henne med vassla samt 
lade duktigt på elden. När vasslan var sjudhet, kastade hon däraf den ena skopan efter den 
andra i ögonen på männen, som på det viset miste synen och ej kunde sätta sitt onda uppsåt i 
verket. — Under öfverskriften »/ fäbodarna» finnes en variant härtill. 

Om ryssarnes plundringar i Mpd har jag antecknat ett och annat. Ytterst i Ljustorps s:n 
ligger byn Öfver Stafre, i h vilken en gård heter Fang år den och granngården västanför Sjunn-
Stafre. Hit kom ock ryssen, hvarvid mycket folk flydde till skogs och gömde sig. Ena gården 
brändes, men i den andra satte sig en gammal gubbe till motvärn, och med tillhjälp af andra 
män lyckades han fördrifva fienden och rädda gården. En fana eller flagga sattes nu upp på 
den gård, som sedan fick heta Fangkrden. (På annat ställe ha vi visat att Fan- i norrländska 
ortnamn är forn och att t. ex. Fanbyn intet annat är den gamla byn.) — Vi d Selångersfjärden 
ligger byn Näfsta och där nedanför Näfsta-ängarne, hvarest ett slag stått mellan ryssar, som 
kommo från Sundsvall, och svenska trupper, som kommo från Jtl. Blott en enda svensk kom 
undan med lifvet; han låg framstupa och blef öfverriden af ryssarne. Dessa redo därpå genom 
byarne och plundrade, men folket flydde efter vanligheten med sin egendom till skoga^ne. Byn 
Påläng söder ut i s:n var öfvergifven af alla utom en gammal gubbe, som uti bara skjortan låg 
i ett landsvägsdike. Där var en stor gård, och allt tydde på välstånd. Här skulle ett rikt byte 
vinnas, menade ryssarne. Men innan man kom till gården, måste man gå öfver en bro, som 
ledde öfver en bäck. Nu var bron rifven, hvarför ryssen steg af hästen och gående begaf sig till 
gården. Den, som nu fick lif i sig, det var gubben i diket. Han upp och på hästryggen, och så 
bar det af till Knäfla-shogen, där grannarne hade dolt sig. Öfver hästryggen hängde tre par 
storstöflar, fyllda med silfversaker och penningar, som ryssen röfvat. Det blef nu allt gubbens. — 
Efter att förut hafva huserat i Skön kommo ryssar till Huli i Selånger. Öfverheten hade befallt, 
att folket skulle utlämna sina vapen, ocli dessa hade samlats i kyrkan; men en gubbe i Huli 
hade trots påbudet behållit sin goda lodbössa. Med denna i handen låg han på stallsbottnen, där 
han genom en liten glugg hade utsikt öfver vägen. En rysk ryttare kom och stöp för mannens 
kula; men hästen skenade i väg, så att mannen ej fick något af de skatter, som möjligen voro 
fastade i sadeln. — I Kvarsätt i Selånger flydde allt folket till skogs, när vetan brann. En kvinna 
hade degen färdig och skulle just sta baka, men hon tog degen med sig och flydde med de andra. 
De slogo sig ned på ett ställe på skogen, som heter Trånghällan. Detta ägnade sig synnerligen 
väl till tillflyktsort, ty det var omgifvet af två branta och tätt intill hvarandra liggande berg, 
och blott på en sida behöfde de skydda sig genom förhuggningar. Bland flyktingarne var det två 
oförskräckta män, som efter någon tid begåfvo sig hemåt, för att se, huru det hade gått med 
husen. Mellan gömstället i skogen och byn låg en såg. När männen hunnit till denna, kommo 
tvenne ryssar ridande. De frågade, hvart folket flytt, och med låtsad beredvillighet lämnade 
männen det besked, att byns folk funnes sör om Mosjön, samt sade ock, huru de skulle rida för 
att komma dit. Ryssarne satte af gladeligen, men som männen vilseledt dem, funno de inga 
flyktingar, utan kommo slutligen på en fäväg, där de knappt kunde taga sig fram. De båda 
männen hade emellertid fortsatt till byn och till sin glädje funnit husen stående kvar. Därpå 
begåfvo de sig på väg till skogen igen. Vid den nämnda sågen mötte de åter ryssarne, som 
fruktlöst sökt inbyggarnes gömställe och nu i vredesmod redo mycket häftigt. Endast med 
svårighet kunde männen dölja sig vid åkanten. Nu brändes byn. — Där Holmbron leder öfver 
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Sättnaåu, mötte en stor skara ryssar en ensam kvinna; de våldtogo henne. Det lilla lif, som 
därefter fanns kvar hos henne, släckte de genom att träda henne på en gärdsgårdsstör, så att 
han stack upp genom ryggen. — En gammal gubbe i Huli hade för min sagesman, en båtsman, 
berättat, att en ryss farit där i trakten och handlat före fiendens ankomst. När de plundrande 
rvssarne kommo, ansåg han det mera inbringande att sluta sig till dem. När han en gång kom 
in i en stuga, fann han där blott hustrun, som höll på att baka, och ett ettårigt barn, som låg i 
vaggan. Det första, han gjorde, var att med värjan hugga barnet i bröstet, så att det dog. Då 
kom han att se på modern och igenkände i henne en snäll och beskedlig gumma, hos hvilken 
han ofta fått både mat och husrum. Då ångrade han sig, och för att skydda henne för vidare 
hemsökelser skref han på väggen: »Här har jag varit och väl farit.» 

Långvinds bruk söder ut i Enångers s:n i Hels. plundrades och brändes af ryssarne så när 
Åom på en stuga. Folket hade allmänt flytt, men i denna bodde en ofärdig gumma, som ej orkade 
följa de andra. Hon gömde sig därför på vinden. När fienden kom, upptäcktes hon, men intet ondt, 
skedde henne. Med ryssen följde nämligen en svensk man, som väl kände igen gumman och af henne 
**önt välvilja. Tacksam härför, bad han nu för stugan och den sjuka, sägande: »Här har jag fått 
många smörgåsar/» Orden hade åsyftad verkan, och stugan står kvar ännu. Hon k allas Finnkyrkan, 
emedan finnar i senare tider bott i henne. Tvenne ryttare fortsatte till häst till Enångers kyrka 
och kommo dit, medan gudstjänsten som bäst pågick. De redo in i kyrkan. Prästen stod just 
för altaret, och ena ryttaren var oblyg nog att med värjan peta kalotten af hans hufvud. Här 
vände de om. En bonde låg emellertid på lur i den nu rifna klockstapeln, och med sin goda bössa 
fällde han den ena ryssen. Den andra hoppade därvid af hästen, lyfte den döde på hästryggen 
och förde honom till Långvind, där fartygen lågo. Flottan fortsatte sedan norr ut till Enångers-
fjärden, och invid denna på ett ställe, som heter Bjöskär, begrofs den fallnes lik. — Afven i byn 
Myran i samma s:n var det endast en gumma, som stannade hemma, när de andra drogo till skogs. 
En af ryssarne bad henne så vackert att laga hans byxor. Han tog af sig dem, och hon hjälpte 
honom. Under tiden talade hon om, att hennes man var med i kriget, beskref hans utseende och 
skickade helsningar till honom. 

I Hamrånge, Gestrikland, gjorde ryssarne besök en söndag, medan folket var i kyrkan. 
En man märkte dock faran och underrättade menigheten därom, hvarefter alla skyndade ut. Man 
räddade ock kyrkkistan genom att sänka ned henne i en å i närheten. Kyrkan blef ej förstörd, 
såsom ämnadt var. En svensk, som var med fienden, afstyrde det. Då man ville sätta eld på 
henne, sade han nämligen: »Här är jag döpt» eller, enligt en variant, »Här har jag en släkting 
begrafven». — Sällan talas det om, att man på svensk sida gjorde något motstånd, men någon 
gång skedde det dock. När en ryss genom portlidret ville intränga på en gård i Åbyn i nyss 
nämnda s:n, stod bonden i beredskap, väpnad med en snesstång, den han rände genom honom, så 
att han dog. Han lämnade efter sig ett alnslångt, tveeggadt svärd. Hela socknen utom Hacksta 
by brändes. — Söder ifrån kommo ryssarne efter landsvägen till Tönnebro i Skog. Allt folket 
hade flytt, så när som på en gammal gumma. De satte eld på husen, och det berättas, att 
gumman för att släcka »flera gånger sparkat vatten ur ett ämbar». Detta tolkades af mina sagesman 
så, att ryssarne hade bundit hennes armar, så att hon endast på detta sätt kunde försöka rädda 
hus och hem, hvilket naturligtvis ej lyckades. Här i Tönnebro hade det annars varit lätt att 
förgöra den plundrande, 50 man starka fienden. Ryssarne gingo nämligen mangrant ned i en 
källare och drucko upp, hvad där fanns. Hade då någon varit fyndig nog att stänga dörren, 
så hade de varit tillspillogifna. Ryssarne kommo emellertid ej längre, ty bönderna hade här 
rifvit upp bron. — I berget Sagberg (-*- finnes en grotta, som är allmänt bekant såsom tillhåll 
för en tjuf, Tjyf-Jon kallad. En sagesman sade, att han lefde på slutet af 1600-talet och var 
bondson från Tönnånger. Efter att hafva stulit i Svegs kyrka höll han sig dold här utan annat 
sällskap än en hund, och länge har man i en tall sett den märla, vid hvilken han brukade fästa denna. 
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VAI gumma förde hemligen mat till honom. Slutet blef, att han hängdes i galgen. Grottan kallas 
efter honom Tjyf-Jonses-håle. Tolf ryssar voro komna till trakten af Kdpelsten. Då gick 
Tjyf-Jons-Kari från Tönnånger dem till mötes och gjorde, livad ingen annan vågade. Har 
du sett nå' folh? frågade ryssarne. — Ja, ett helt kompani vid Rosmans vid Bächen, svarade hon. 
Vid Bäcken i Bastnäs by skulle de öfver en bro, men där hade kvinnan ej sett något kompani, 
utan endast två människor. Ryssarne trodde henne emellertid och vände om. Annars hade nog 
Skogs kyrka blifvit hemsökt. — I byn Sund i Sörala voro gårdarna folktomma, och en gammal, 
blind gubbe fanns hemma. De frågade honom, hvar folket hölle till, men han svarade: »Inte 
vet jag, hvar de äro, för jag är blind.» Och honom gjorde de intet ondt. När de skulle öfver 
Sundsbron, varsnade de, att den var rifven. Hufvudmannen red framför styrkan, och han föll nu 
för ett böss-skott. Detta kom från en karl, som ställt sig på lur bakom en grindstolpe. Både 
ryttaren och hästen foro i ån och drunknade. Folket vände om utan att bry sig om anförarens lik. 
Ostansjö och Ljusne masugn nämnas särskildt såsom brända. — Ryska krigsfångar hafva enligt 
sägnen varit inkvarterade i Skog. Det sägs, att det var svårt att hålla ordning på dem; som 
bevis på deras glupskhet nämner man, att de foro i pär-landen samt togo upp rå-pärer och åto; 
äfven förtärde de svamp, som de sökte sig i skogen. 

13. Från andra krig- Under krig mellan Sverige och Danmark kommo fiender på en 
söndag till Ström och tänkte på en gång nedgöra allt manfolk, när det kom ur kyrkan. Men 
en gumma hade sitt dibarn med sig i kyrkan. Under gudstjänsten började det att envist gråta, 
hvarför hon gick ut med det. Hon märkte då, hvad som var å färde, samt gick in och omtalade 
det i tysthet. Prästen fortfor emellertid att predika, såsom om han intet ondt anat, och fienden 
ville tydligen ej störa honom. Under tiden stego så småningom alla ut genom ett fönster i kor
steget, hvarefter männen togo prästgårdens spetsiga kornstänger och anföllo fienderna. Bönderna 
samt deras söner och drängar nedstucko fienderna, som ej voro så många, och hafva haft stor 
berömmelse däraf. Stängerna, som de härvid begagnade, hafva länge bevarats; så sägs det 
åtminstone. — Öster om byn Risselås i Ströms socken märkas de små sjöarne Öfra och Yttra 
Bon, hvilka genom en kort å hafva sitt utlopp i Fångsjön. Ytterst i denna å finnes en stor, 
sprucken sten, kallad SélvsM-sten, emedan folket här gömt sina silfverskedar och andra dyrbar
heter vid ett infall af norrmän. — Plundrande norrmän huserade en gång i Edsele s:n i Ångml. 
Folket flydde, och det blef folktomt i byn, som därför fick heta Ödsby (utt. Össby). Flyktingarne 
uppehöllo sig på skogen en fjärdingsväg från gårdarne och hade all sin boskap med sig. I ett 
berg byggde de ett stabbur, efter hvilket min sagesman, Per Abramsson i Klofsta, sett märken. 
Berget bär af denna anledning namnet Stabbursberget. 

I Elfros s:n i Herjedalen har man ock för fiender flytt till skogs och därvid tagit boskapen 
med sig. De träd, vid hvilka den var bunden, hafva skonats undan för undan och utpekats såsom 
något märkvärdigt. Både folk och fä lågo nedanför bergen, och man såg, huru fientliga ryttare 
redo längs bergsryggarne. Såsom något egendomligt har omnämnts, att korna ej råmade eller pä 
något sätt röjde gömstället. — En gammal skomakare i Ytter Högdal omtalade sommaren 1898, 
att hans far var med svenska hären till Elfros emot norrmännen. En man från Vändsjö förde 
befälet. Det var på vårsidan, och vägarne börjada blifva sneda. Meningen var att komma till 
norska gränsen, men för det dåliga förets skull måste man afstå. Befälhafvaren från Vändsjö 
gjorde dock hvad i hans förmåga stod för att få truppen fram, och hans kommando lydde så: 
Två före å trampa å två ätte å janJca (jämka)! — I Jtl. iuom Ås eller möjligen Frösö område 
på skogen, ej långt från gamla landsvägen, finnes en slätt, som kallas Ofredsslätten efter där 
utkämpade strider. 

Fors' s:n i Jtl. gränsar vid Indalsälfven till Mdp., och efter floden har sedan hedenhös 
liflig förbindelse ägt rum de båda landskapen emellan. Att denna ej alltid varit fredlig, lär oss 
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några ortnamn, som förekomma i Fors. Så heter en backe i Utanede by Förlikar-backen eller 
enligt andra Förlikans-backen, och där skola svenskar och danskar hafva ingått förlikning. Ett 
stycke nedanför ligger en annan backe, som kallas Vakten, emedan vid krigstillfälle en postering 
varit uppställd där. Ett stycke från vägen och ofvan vägen ligger Dansk-slätten, hvilket namn 
säges vara från samma tider. Ett annat ställe heter Skansen. Striden med de danske skall 
hafva stått invid Annedal. Fiendens anförare hette Benman, och han stupade. Ofver hans lik 
uppkastades den ansenliga Benmanshögen, som funnits kvar tills för några årtionden sedan, då 
jorden därifrån kördes ut på åkern. Det var allmän tro, att jordagods fanns i högen, och några 
män gräfde därefter. Men de blefvo skrämda af något spjuckel. En kanke (tupp) kom dragande 
ett hölass. Vid åsynen däraf utbrast den ene af gräfvarne: »Nej, men si du!» Och därmed var 
det skämdt. — Angränsande s:n af Medelp. har att uppvisa Järqwissla skantz, enligt Palm-
sköldska saml. upprättad af »mantalscommissarien och borgmästaren uti Sundsvall Johan Alander, 
som under danska fejden och vid allmogens uppbåd mot norska gränsen antog sig Capitains 
charge». 

I byn Hån i Vemdalen ligger, en fjärdingsväg söder om byn, en af myrar omgifven holme, 
kallad Fäkthusholmen. Vid ett fientligt anfall flydde byns invånare hit och uppförde här ett 
hus, som kallades Fäkthuset. Röken från detta nådde ej öfver de höga tallar, som funnos på 
holmen, och röjde sålunda ej folkets vistelseort. — I byn Kvisthån, likaledes i Herjedalen, sägas 
hogdalingarne hafva varit och plundrat; så ock i Hån. I den senare byn flydde allt folk till 
skogs och gömde sig. Endast en sjuk gumma stannade hemma, emedan hon ej orkade följa de 
andra. När någon tid förflutit, gick en af hennes anhöriga hem för att se efter, huru det stod 
till med henne. Hemkommen, ropade denne på fönstret och frågade, om hon lefde. Hon svarade 
ja. Samtalet hördes emellertid af fienderna, som voro i närheten. De kommo nu och satte efter 
karlen. Denne sprang åt sjön till genom portgången och smällde igen dörren efter sig. De 
sköto därvid efter honom genom porten, och denna säges länge hafva burit spår af kulorna. 
Mannen var dock oskadd och kom ned till sjön. Där kastade han sig i en båt och rodde ut 
på sjön. Kulorna hveno onjikring honom och gingo genom båten, så att denna började sjunka. 
Men väl kommen utom skotthåll, tog flyktingen helt lugnt fram sin slidknif, skar en bit af 
rockskörtet och tätade så båten samt undkom. (Vemdalen.) — I Borgsjö i Mdp. finns ett ställe, 
som heter Knektänget. Där skall en strid hafva stått, som varit mycket blodig: blodet stod 
folket ända upp till knäna. Sagesmannen trodde, att slaget stått mellan svenskar och norrmän. 

14. Lapparnes dödssätt. Allmänt i södra Norrland är talet därom, att lapparne, 
när de nått hög ålder eller på annat sätt blifvit till en börda för de sina, ej fått dö en naturlig 
död, utan af sina närmaste bragts om lifvet. Den lifdömde har man dock lämnat valet mellan 
olika dödssätt. Dessa hafva enligt jämtländska sägner varit tre till antalet och kallas kallba(d), 
rännskjuts och tjör-åti-tall. Det första bestod uti neddoppning i vak på sjö eller annat vatten. 
Den, som valde det andra, insnördes i en akkja, hvarpå en otamd ren spändes för denna och 
släpptes i villa skogen. Döden följde nog snart på grund af de häftiga stötarne mot träden. 
Egentligen heter väl detta sätt renskjuts, skjuts efter ren, fastän det både i Jti. och Angml. 
uttalas, såsom ofvan är angifvet och med accent på första stafvelsen. I det senare landskapet 
talar man blott om kallbad och rännskjuts och säger, att denna senare bestått däri, att den 
dödsdömde på skidor »ränt» utför det högsta berg, som man kunnat finna på. Detta är tydligen 
en sammanblandning med det tredje dödssättet, tjör-åti-tall. Valde en lapp detta, fördes han 
upp på ett högt, brant berg, insnördes i akkjan och sköts så utför bråddjupet, hvarvid han 
»körde» mot stockar och stenar och så fann döden. 

Lappar foro en gång från Öfver-Ammer i Ragunda och hade då en åldring med sig. Men 
när de kommo till Köttsjön, kunde denne ej upptäckas. De hade, såsom man trodde, gjort sig 
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fria från honom under vägen. — En lapp stod en vinterdag' på en tjärn och höll som bäst på 
att hugga upp ett hål på isen. Bredvid stod en akkja, och i denna satt en gammal gubbe, som 
jämrade sig och grät. En man, som for förbi, hörde hans jämmer och gick dit för att få veta 
orsaken. Karlen, som arbetade på vaken, skyndade sig att svara och sade med uttryck af stor 
förvåning: »Hå, han veil int dö!» (Stugun). I Ångml. låter en variant mannen säga: »Å, han 
veil int till sin himmelske fader h — Ännu en variant, berättad af Per Abrains mor från Edsele, 
lyder sålunda: Vintertiden for en hög herre förbi en sjö och varsnade på denna en hopknuten 
säck, hvari något rörde sig. Han gick dit och fick höra, att det var en människa, som »läste 
för sig» (gjorde bön). Han knöt upp säcken och fann en gammal lappkäring. Han frågade, 
hvad detta ville säga, och fick till svar, att hon den dagen skulle till sin himmelske fader. På 
hans fråga, om hon ej ville lefva längre, svarade hon: »Jo, Herre Gud, om jag blott finge! Men 
jag är blind och kan ej gå; inte orka de heller draga mig. Och nu vill jag hellre ha kallbad 
än rännskjuts.» Äfven omtalte hon, att den en gång färdiga vaken frusit till, så att sonen måst 
gå till bys och låna en yxa för att åter hugga upp henne. Mannen lär hafva tagit gumman 
med sig och sörjt för hennes återstående dagar. — Man synes hafva fordrat, att den dödsdömde 
helt undergifvet skulle finna sig i sitt öde. Medan vaken höggs upp, stod en dödsdömd lapp
gumma och väntade. Det var »kallt och husket», och såsom något märkvärdigt nämnes, att hon 
därvid hade yttrat: »Je vellt fögan gruve å!» (Jag vill nästan grufva mig också!). — »Lapparne 
dödas, när de äro 60 år gamla, och det är lag på det», yttrade en man i Färila sommaren 1898 
och tillade, att en kvinna, som hade åren inne, för ej så länge sedan »vardt tagen» ofvan Högdal. 
»När lappen blef gammal, blef han skjuten», sade en annan i Kårböle och tillfogade en gammal 
sägen om en yngre lapp, som skrytsamt hade yttrat: »Var jag inte en stöder, som kunde skjuta 
rätt på min gamla moder!» — En fäbodflicka från Lockne i Jtl., a Nif-Kersti (i) Första, 
brukade, under vistelsen i Oviksfjällen, hvila middag med sina kor på en slät mo vid Dörån, 
där hon då uppgjorde en liten eld. Ofta hade hon där sett ett bräde, som stod upprest mot en 
gammal tall, men aldrig hade hon brytt sig om det vidare. En dag stötte hon dock omkull det, 
hvarvid till hennes stora förskräckelse ett benrangel kom nedramlandes. På sanningsenligheten 
häraf tycktes ingen tvifla; ense var man ock i den tron, att lappar där inburat någon sjuklig 
eller orkeslös stackare, som vållat de sina för mycket besvär. 

Under min resa i Heisingland och södra Jämtland sommaren 1898 hörde jag flerstädes 
omtalas, att tattare vid 60 års ålder enligt sina lagar voro dömda att aflifvas. Ett sådant säll
skap af elfva hjon kom en gång till Rätan, körandes med två hästar. Bland männen var en 
gammal gubbe, som var mycket »sorgsen och dumpen» och aldrig sade ett ord. Af lians sorg
bundna väsen drog bygdfolket den slutsatsen, att han var dömd till döden. — I Bergs s:n uppe
höll sig en gång ett tattarfölje, och till detta hörde äfven en gammal käring. När det kom till 
Vemdalen, såg man henne ej längre, och det troddes, att hon blifv.it aflifvad på vägen mellan 
dessa socknar. — I Kårböle i Hels. berättades om tattare, som hade en gammal gumma med 
sig och ville aflifva henne. Men det förbjöds dem strängeligen, så länge de voro inom Sveriges 
gränser. 

15. Ytterligare om trollkunnigt folk. Länsmannen, som ville gripa lönbrännarne 
i Bredsjö, hette enligt sägen Hammarberg. Den, som skickade honom upp i skyn, var just 
Ante, äfven Troll-Ante kallad. Med tanken på hans utrop, när han fick se Björkens tarmar, 
har man i Ljustorp vid åsynen af något högst oväntadt som ett ordspråk: »Min herre och min 
Gud! sade 'n Troll-Ante.» — Den nämnde Björk var ingen dufunge i trollkonsten. En gång 
var han till bröllops på ett ställe och roade folket med allehanda konster. Nära gården låg en 
hög timmerstockar, och genom dem ville han krypa från den ena änden till den andra. Man 
såg, huru han kröp in i stocken samt huru barken rörde och höjde sig, efter som han kröp 
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framåt. — Men när han höll på som bäst, kom en mjölk-stinte (mjölk bärande flicka) dit, och 
hon slog till ett flatskratt samt frågade, hvad de sågo på. Människorna sade, såsom de trodde, 
att Björken var midt i stocken på gång från ena änden till den andra. »1, ser ni inte, att han 
kryper ofvanpå?» sade hon, som ej fått sin syn »förvänd». Nu var det skämdt för trollkarlen. 
Mäkta vred, sade han till flickan: »Nå, vänta du! Jag skall möta dig vid ett annat tillfälle.» 
Och det dröjde ej länge. Enligt seden stannade flickan kvar för att dansa, och hon höll på där
med till fram på morgonen. Då skulle hon gå hem. Men när hon skulle stiga öfver tröskeln, 
tyckte hon sig vada i vatten. Hon höll upp kjolarne, men vattnet steg mer och mer. Till slut 
hade hon lyft dem jäms med hufvudet. På detta vis vardt flickan ett åtlöje för alla andra, 
som intet vatten sågo, men väl hennes tokiga beteende. Detta var Björkens hämnd. — En mycket 
närliggande variant har jag antecknat från Jörn, Västerbotten. Äfven där skulle trollkarlen 
göra samma konst, och det tycktes lyckas honom: »Det puttrade redan på den ände af stocken, 
där han skulle komma fram.» Nu kom emellertid en flicka, på hvilken han ej kunnat göra 
villförsyna (förvända synen), och yttrade hon sin stora förvåning öfver att folket så upp
märksamt betraktade något så dumt. Härigenom misslyckades försöket Söndagen därpå gick 
flickan till kyrkan. När hon skulle gå fram genom gången, kom en svår vattenflod emot henne. 
Genom bemödandet att akta kläderna vardt hon nu ett spektakel för hela församlingen. 

Utom den nämnda Lapp-Magge, som bodde i byn Tuna i Ljustorp och var »förfärlig till 
att trolla», hade man i socknen äfven Lapp-Elsa, som icke heller var så bortkommen. Hon var 
sockenlappens käring. En vinterdag kom hon till bonden Erik Erssons i Hamre hustru och bad 
om litet mjölk för sitt lindebarn. Hon fick ett hallstop (halfstop), men drack upp det själf på 
fläcken. Bondens hustru blef då ond och började bannas och svärja för det att Elsa for och 
ljög på det viset. Denna menade, att hennes dibarn i alla fall skulle få mjölken. »Men rä knade 
gumman så noga på mjölken, så nog skulle hon få den, som mjölkade åt henne.» Första vårdag, 
som de hade kräken ute, ref björnen en af gummans kor, och det var icke den sämsta. Andra 
dagen gick det på samma sätt; och detta ansågs vara ett verk af Elsa. 

Omkring midten af detta århundrade dog en Ljustorpsbo, hvilken nogsamt fick erfara, 
att lapparne ej voro att leka med. På resa till Lafors bruk, där han var inspektor, tog han 
en natt in hos bonden Jon Ersson i Lafors by. När han kom in, låg där på golfvet en lapp, 
som fått låna hus för natten. Drucken som han var, sparkade inspektom till honom och sade: 
»Hvad är du för en lushunn?» Han fick till svar: »Ha du inte lushunn vår e (varit), så ha du 
inte lushunn sagt.-» Utom sig af vrede, böjde han sig ned, fattade lappen i håret, drog ut honom 
på det viset samt kastade sig i släden och körde ned till bruket. Men lappstackaren fick släpa 
efter hela vägen, som är omkriug 1/i6 mil. När han ändtligen kom lös, sade han, att detta 
skulle inspektorn ej hafva gjort för intet. Straffet kom äfven och i form af löss, som i stor 
mängd och med ovanlig envishet förföljde honom till döddagar. Och de höllo till icke blott i 
kläderna och i hufvudet, utan på alla kroppsdelar, ja, äfven på händerna. Alla försök att af-
lägsna dem misslyckades. En bondgumma, hos hvilken han emellanåt tog in, sade till grannarne, 
att man alls icke behöfde vara rädd för att få sängen »nedlusad», ty hvar enda en följde med 
honom därifrån. — Han själf trodde fullt och fast, att det var ett straff af lappen, och allmogen 
var af samma tanke. Mannens namn började med P, och i sägnen lefver han under benämningen 
Lus-P .... 

Bland trollkunniga personer omtalas ännu af den äldre generationen herr Abel Bruner, 
pastor i Ramsele, och bonden Erik Olsonn (i) Bränna väster om prästbolet i grannsocknen 
Edsele. Den förre, hvars namn skrifves Brunner, dog 1747. De båda mästarne hade en gång i 
all vänskap öfverenskommit att trolla i kapp, och B. hotade att sätta elden på Erik Olssons 
gård. På själfva julkvällen kände E. O. på sig, att en spåsänning, det af trollkarlen utskickade 
verktyget, var i antågande. Han gick ut på stugubron och vardt på himlen varse en eldröd 
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yxa, som kom flygande mot hans gård. Han afvände hetine med lätthet och skickade henne 
mot Helgums prästbol, som då innehades af B. Dess åbyggnader nedbrunno ock samma natt. 
När B. morgonen därpå kom till Edsele för att predika, flyttade E. O. hans hästar på kyrko
taket, där de visade sig för den häpna allmänheten efter predikans slut. — En gång sökte några 
karlar att stjäla Brunners båt, som han hade i en sjö på skogen. Ehuru B. var framme på 
bygden, visste han, hvad som var på färde, och medan männen som bäst arbetade på att bryta 
sönder låset, trollade han fast dem och det så hårdt, att han sedan måste dit själf för att lös
göra dem. — 'w gam-Erik Ols'n ägde förmåga att göra sig osynlig. En gång hade han på en 
lördag skjutit en älg, och på söndagsmiddagen kom han hem med en köttbörda. Han ville ej 
visa, hvad han bar, och gjorde sig därför osynlig. Han hade nästan gått öfver kyrkovallen, då 
han mötte sin hustru, som såg honom. »Komm du nui-% s ade hon tanklöst, och därmed vardt 
han synlig för alla. 

Bland trollkunniga personer nämnes med berömmelse prosten Tegnander i Ragunda. Då 
han en gång skulle förrätta en jordfästning, började det att åska och regna mycket häftigt. 
Folket ville hålla paraply öfver honom och handboken, men han afböjde det och sade, att det 
ej behöfdes. Och efter det kom det ej en enda regndroppe på honom, men de andra blefvo 
genomvåta. — Han stillade ock stormen på Gesundsjön. Han hade burit upp tionde-smöret i 
Stugun och skulle vända åter. Men det stormade hårdt. Han gick då till sjöstranden, tog vatten 
i en silfversked, blåste däri och hädde (hof) det tillbaka i sjön: och vädret vardt lugnt. 

En vandrande finne, Finn-Janne kallad, som gjorde hårborstar, kom en gång till byn 
Byna i Hällesjö s:n och hyrde sig en kammare. En afton hände sig, att bondens snygga, 
20-åriga dotter gick in till honom för att städa i hans rum. Han hade fullt upp med mat samt 
satt nu och åt sin aftonvard. Genast lagade han till en god smörgås och räckte henne åt flickan. 
Hon tog emot smörgåsen, men aktade sig för att äta upp henne. I stället kastade hon henne 
åt suggan. När husmodern såg detta, blef hon förvånad och frågade, om hon var galen, som 
gjorde så. Efter den stunden fick emellertid suggan aldrig någon ro: hon bröt ut sig ur svin
huset och skulle bums genom dörren till finnen. Natten därpå var det lika dant, och det var 
tydligt, att om flickan hade ätit upp smörgåsen, så hade hon fått samma tränad till finnen. — 
Någon tid därefter gaf han modern en smörgås, och som hon ej anade något ondt, åt hon upp 
henne. Gumman undergick nu en stor förändring: hon fick häftig kärlek till finnen, men blef 
lika hätsk mot sin man och tänkte blott på att förgöra honom. En dag skulle han gå till en 
aflägsen sjö för att fiska, och då tycktes rätta stunden vara kommen. När hustrun kvällen förut 
lagade hans hvita rock, utmärkte hon med en blå lapp hjärtats ställe till ledning för finnen. 
När mannen gick, smög sig finnen efter. När fiskaren kommit fram och satt sig i båten för att 
ställa näten i ordning, sköt finnen. Denne var dock så darrande och skälfvande, att han träffade 
blott litet i köttet på den vänstra sidan. Därpå rusade han ned till båten och högg fiskaren i 
hufvudet med en yxa, så att han genast dog. Därpå lurade han in honom i ett nät och sänkte 
med stenar ned honom på det djupaste stället. Finnen flydde nu med hustrun, och därvid gingo 
de förbi fäbodarna, där hennes dotter var. Gumman blef rörd samt ville gå in och tala med 
henne, men finnen tillät det ej. De blefvo gripna på Gällö-bron. Medan mannen satt i häktet, 
uppenbarade sig hin onde för honom och lofvade att hjälpa honom på aderton ting, men kom 
ett nittonde, då kunde han ej lofva honom någon god utgång. Och det kom samt stod i Ragunda 
kyrkby. På morgonen af första dagen leddes finnen af två nämndemän till pastor Wargentin, 
som sökte förmå honom till att bekänna; men han nekte. På vägen från prästgården kom han 
dock i häftig ånger samt bröts och slets. Han sade sig grubbla på de ord, som prästen hade 
sagt, och ville blifva förd tillbaka. Så skedde, och nu bekände han sitt brott samt fälldes och 
afrättades på Krångedsheden. (Efter Per Marks). 
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Finngubbarne på Naggen och Lillskog. Naggen är en skogsby i Hels. på gränsen mot 
Medp., Lillskog åter ligger långt därifrån i Loos s:n. På båda ställena bodde finnar, och trots 
det stora afståndet var det klent ställdt med vänskapen. Väl bjödo gubbarna hvarandra vid 
gästabud, t. ex. bröllop och högtidligare tillfällen, men under sammanvaron blefvo de osams och 
lofvade hvarandra allt ondt. Vid ett sådant samkväm tyckte Nagg-finnen, att den andre var för 
karig, och hotade att skicka eller stämne björn på honom. »Då skall du få tillbaks dubbelt 
mera, än du skickar hit», sade den andre. En björn fick nu fara fram och åter tre gånger, och 
för hvar resa fick han lof att simma öfver Ljusnan (Lussna). Så snart han kom till den ene, 
tvangs han att vända om till den andre för anfalla honom. Trött och »klar», kom björnen så 
en morgon till Lillskog och ärnade taga gubben, som stod på stugubron. Men denne stängde 
dörren och räddade sig. Men jätpigan, som intet ondt anade, höll då som bäst på att släppa ut 
kreaturen, och nu ref björnen ihjäl hvar enda ko i lyckan (lyttja). En frågade gubben, hvarför 
han ej skickade tillbakas björneu den sista gången så väl som flera gånger förut. Han svarade 
helt bedröfvad: Jag las miste på det ena ordet. 

På skogarne vid Grubban, n. o. i Ytter Högdal i Hels., bodde en finne, och denne gick 
en gång den långa skogsvägen till Husköln, s. i samma s:n, som ock beboddes af finnar, för att 
bjuda främmande. Finnen gick till »farfarn åt min farsmor» sade berättaren, och bjöd honom 
till sig. Den bjudne var gammal och vägen lång och besvärlig. Han sade därför: »Jag kommer 
ej till Grubban, om jag ej får småstintorna, som följa mig». Några flickor följde honom ock till 
Grubban. När gubbarne talade med hvarandra, skedde det på finska. De främmande skulle nu 
se allt, som fanns i visthus och bodar. Särskildt har man talat om den mängd af matvaror, 
som där fanns. I härberget hängde kött af ko och älg samt fläsk i sådan myckenhet, att taket 
däraf skyldes. När kalaset var slut, vände gästerna åter, och allt gick lyckligt och väl, tills de 
voro helt nära hemmet. Då kom en oräknelig mängd ugglor och svärmade omkring de gående. 
Då det ej tog slut, började flickorna att gråta. Gubben sade då: »Vi ska' sätta oss här, små 
stintor, och hvila, så orka vi nog gå hem». De satte sig, men ugglorna kretsade omkring dem 
såsom förut. Flickorna gräto nu ännu värre. Då blef gubben allvarsam och sade: »Samma fan, 
som satt ut dem, skall få igen dem för samma köp». Då ordnade fåglarna sig och flögo liksom 
i en skruf upp mot skyn. Att de voro skickade af någon ovän, var alldeles tydligt, men hvem 
denne var, visste sagesmannen ej rätt. Han trodde, att det var värden i Grubban, som af någon 
anledning blifvit ond på sin gäst. 

Finnarne i Galfven. På gränsen mellan Alfta och Arbrå i Hels. finnes den stora sjön 
Galfven och på dennes norra sida en ganska stor by med samma namn. Här har fordom varit 
hästombyte på färd emellan de båda socknarna, och folket här stod sig då väl eller var till och 
med förmöget. Då fanns här en storgubbe, som var en af de värre; också var käringen hans 
högfärdig som ett syndastraff. Båda voro finnar. — En sommardag var hon ute på sjön och 
förlustade sig. Då kom hon sakta roendes till en liten holme och satt där i båten så innerligt 
belåten och fingrade på guldringen. Bäst det var, slängde hon denna åt sjön och sade: »Så 
omöjligt, som det är att få igen denna ring, så omöjligt är det, att det kan blifva fattigt för 
mig.» Inte så lång tid därefter skulle de hafva främmande i den där stor-gården, och torparen 
vardt satt till att skaffa fisk till gästabudet. Det lyckades för honom, och han kom hem med 
en vacker börda. Bondens hustru skulle själf »renska» fisken. När hon hade gjort upp några, 
fick hon tag i en braxen och stack knifven i honom. Härvid stötte udden mot något hårdt. 
Hon såg efter, hvad det var, och vardt varse, att hon kört knifven i sin egen guldring. Hon 
kom ihåg, hvad hon sagt i sitt högmod, och bleknade. Från den dagen var hon icke riktigt 
glad längre, och det, som hon ansett omöjligt, inträffade snart. Det var ingen ordning där i 
gården. Somt hö kunde de slå, men somt lato de stå ute öfver vintern. Somt korn skars, men 
somt icke. Linet refs väl upp, men lämnades på stycket och vardt dåligt. Med den hushåll-
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ningen blef det snart smått om i huset, och till slut var där alldeles utfattigt. Folket hade 
knappt kläderna på kroppen. Allra värst var det i gården, som heter Söroms. Kom det någon 
främmande dit, sprungo de nakna barnen och gömde sig på muren. Klent var det ock med 
maten för både folk och fä. Särskildt är en gris omtalad. Han var 12 år gammal (enligt andra 
7), men dock ej färdig att slaktas. Han var rakt vanskaplig, och det var nästan bara hufvud 
och ben. Bondfolket menade, att han mådde godt om somrarna, ty då fick han äta svala-hö, 
som växer på täkter, men värre var det om vintrarna, ty då måste han nöja sig med ängeshö. 

I det föregående, s. 152, ha vi omtalat en sägen om finnar, som bosatt sig vid Graninge-
sjön och Knäsjön och vittjat fågelvonor för hvarandra. Sägnen bekräftas af äldre mantalslängder, 
som på båda ställena upptaga finska åbor. Vid den senare sjön bodde år 1649 Månss finne, 
och i byn Greningen finnas 1590 blott två åbor: Hindrieh finne och Sigfrid finne. Den af 
sägnen antydda ovänskapen bekräftas ock, i ty att männen på grund af våldsamheter af ett 
eller annat slag ofta nämnas i saköreslängderna. Så år 1607 i Sollefteå tinglag. Måns finne i 
Gräningen för ett fullsår emot Sigfrid finne ibid. saker till 20 m^r. Ann (ytterligare) Måns 
finne för en blånadt saker till 3 m^r. Jöran finnes hustru i Ed h för en blånadt emot Karin 
ibid. saker till 3 rnj^r. Jöran finnes hustru i Edh för läppegieldh emot Lasses hustru i Edh 
saker till 3 m^r. Sigfrid finne i Gräningen för två blåningar emot Måns finne ibid. saker 
till 6 m^r. Ofriga bötfällda i tinglaget voro blott fem. — Två år senare eller 1609 förekomma 
Graningefinnarne åter. Måns finne i Gräningen pliktade då 6 m^r. för det han slog sin 
granne Sigfridh två blånader. Sigfrid Finne åter 3 m^r för tredska för det han icke uti rattan 
tid kom in med sin kyrketiende. — År 1612 fälldes Sigfridh finne till 20 m^r böter, emedan 
han hade »slagit Måns finne ett knifslag och en blånad». — Vid ting i Soleta (Sollefteå) den 3 
juli 1623 kom Eskill Andersson, en ogift finne uti Gräningen i Långsele s:n, för rätten på 
grund af rykte för att hafva gjort hor med Märit Sigfridzdotter, som ogift var. Han bekände 
i allas åhöre, att han det för fyra år sedan uti skogen gjort hade och icke efter, ändock hoora 
bekände sig icke hafva blifvit med barn, det ock hennes granne vittnar. Efter deras onda be
drift och gärning dömdes de från lifvet, så framt höga öfverlieten ej ville benåda dem. — Såsom 
häraf synes, måste finnarne hafva varit ett ganska våldsamt och oregerligt släkte, hvadan sägnerna 
om dem nog icke äro utan grund. 

Mor Stina var en lappkvinna, som bodde i Bjärtrå på Bergsviksskogen i en koja, så 
liten, att hon nära nog kunde omfattas af en karl. Stina var enda åbon på skogen. »Hon var 
ej trolsk», sade min sagesman, »utan botade bara sjukdomar.» Svulster »bet hon bort», d. v. s. 
låtsade bita omkring dem, hvarefter följde spottning. Blemma på ögat läkte hon med s tor säker
het, och hon hämtades långa vägar för att se på korna i ladugården. Redan härför åtnjöt hon stort 
anseende, men sin största berömmelse har hon däraf, att hon »läste bort björnen» på norra, sidan 
om älfven nedanom Sollefteå. Såsom namnet antyder, lefver hon ock i tacksamt minne. 

Kryp-Jens var en sockenlapp i Oviken och af det släkte, som hette Kopparberg ; han 
lefde ej längre tillbaks i tiden, än att många sade sig hafva sett honom. I hög grad lemmalytt, 
kunde han ej gå, utan kröp fram, hvarpå också namnet tyder; vintertiden förflyttade han sig 
med tillhjälp af ett skid och såg därvid hemsk ut. En okynnig pojke kastade en gång en sten 
in till honom genom glaset (fönstret). Lappen blef ond och sade: »Med den handen skall du 
icke behöfva kasta något mera.» Pojken fick nu ränsla och var mycket sjuk; fastän han för
sökte mycket, kunde han ej få något bot. Han visste ej orsaken till sjukdomen, ty han var 
utom stugan, men en lappflicka, som var inne, hörde Jens' hotelse. Så länge lappen lefde, vågade 
hon dock ej yppa något; men när han var död, omtalade hon, hvarpå gossens, sjukdom berodde, 
och då var det ingen konst att få bot. (Efter fru Olsson från Hammerdal). Sockenlapparnes 
förrättning har varit att snöpa, döda och flå hundar och kattor samt sno hästar, hvilket allt an
setts för nesligt. En har funnits i h varje socken, såsom namnet gifver vid handen. Deras för-



trollkunnigt folk. i fäbodarna. 165 

måner bestodo uti företrädesrätt till detta göra och frihet att opåtalt tigga i socknen. Inrätt
ningen håller nu på dö ut. 

16. I fäbodarna. En fäbodflicka vallade boskapen i skogen. Då kommo grymnia 
röfvare fram till henne. Den stora tjuren ansatte dem, men de stun go ut ögonen på honom. 
Sedan bundo de skälikon vid ett träd, och flickan läto de förstå, att hennes sista stund var 
kommen. Hon bad blott att först få blåsa en gång till" på sin lur. Det fick hon, och så klef 
hon upp i ett träd samt påkallade hjälp hemifrån med följande ord, som hördes och förstodos af 
de hemmavarande: 

Kuckeliku. 
Röfvare gå i skog, 
tolf män äro de, 
tolf svärd bära de, 
storoxen stingande, 
skälikon hinnande, 
och lilla Kersti vill de taga med vålle, med vålle. 

Hjälp kom nu från hemmet, och flickan blef räddad. Af denna sägen, som är upptecknad 
efter en båtsman från Hels., har förf. i Svenska Landsmålen meddelat fiere variationer. Här 
vilja vi påpeka en annan, som finnes upptecknad af J. Burens. Gustaf II Adolfs lärare, i hans 
samling Sumlen. »En tid hände sig», säger han, »att ryssarne kommo nedför Ule älf och drogo 
öfver till Bygde. Där togo de fatt på en fäherde, och när de voro lustige, läto de honom leka 
i lur för sig. Han lekte och sade i luren: Byssan ä här, ryssan ä här! The taga mitt fä, efter 
som han förr var lärd till. När de svenske, som näst bodde, hörde det, församlade de sig och 
öfverföllo ryssarne och dråpo dem. Där uthöggo de svenske märke på stenen i Bygde å till en 
åminnelse; men ryssarne säga, att det skall vara deras råmärke.» 

»Skojare» i fäbodar. Två busäta (fabodställen) lågo nära hvarandra med hvar sin butous 
(bodtös). En »skojare» kom till den ena, dödade henne samt tog hennes guldring och satte 
honom på sitt finger. Därpå gick han till den andra flickan, men steg ej in, utan lade sig 
utanför hennes dörr och somnade. Flickan vardt snart varse honom och upptäckte kamratens 
ring. Hon förstod då, hvad det var för en karl, men tappade ej modet för det. Hon höll som 
bäst på med att koka mess-smör i en stor kittel. Ur denna tog hon en full slef och hällde allt, 
brännhett som det var, i munnen på mannen, som låg där gapande. Han blef illa bränd, och 
flickan • kund e nu springa sin väg hem. Från Hammerdal. — Sådana stigmän kallas i Ångml. 
römmarer (af römme, rymma), och ännu i min barndom, var det mycket tal om sådana. Fäbod
flickorna voro mest utsatta för dem, sades det, och en vår, då några tvetydiga karlar setts i 
skogen, var förskräckelsen så allmän bland kvinnorna, att det var med knapp nöd, som någon 
ville flytta till bodarna. Om rymmarne hade en båtsman från Helgum hört, att de voro ut-
strukna ur kyrkböckerna och att hvar och en saklöst kunde döda dem. En ångermanländsk 
variant till nyss anförda sägen från Hammerdal lyder sålunda: En fäbodjänta kokade som bäst 
blanna (vasslan) i en gryta mellan några stenar på vallen, då en hemsk karl kom fram till 
henne, visade sin stora knif och sade: »Ha du nänsen sett blankare stål?» Med detsamma tog 
flickan en slef af den kokheta vasslan, slängde den rakt i ögonen på karlen och sade: »Ha du 
nänsen känt hetare blanne?» Han miste synen och blef lätt gripen. 

En flicka var i fäbodarna, och då kom en snygg karl till henne och liksom friade. Hon 
sade hvarken till eller ifrån, och när han tredje gången gick ifrån henne, sade han: »När jag 
kommer hit nästa gång, så har jag prästen med mig.» Han kom också igen och hade med sig 
både präst och bröllopsfolk. Nu förstod flickan, att hon hade råkat illa ut, men hon hade en 
mycket klok hund, och honom viste hon hem. Emellertid så blef det kalas i bodarna, och flickan 
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kläddes till brud, och det var alldeles som på ett riktigt bröllop. Hunden kom emellertid mycket 
riktigt hem, men var orolig. Han bara strök sig uppefter husbonden och gick till dörren den 
ena gången efter den andra. Till slut anade folket, att det inte kunde stå rätt till i bodarna, 
och husbonden begaf sig dit ridandes. När han kom på vallen, hörde han, huru där spelades 
fiol och dansades och stampades. Han stannade midt för dörren och sköt ett skott öfver kropp
åsen samt kastade yxan in genom dörren och rakt öfver själfva brudparet. Och det var alldeles 
i samma ögonblick, som folket ropade: '»Kyss bruden! Kyss bruden!» Men nu var det slut med 
hela härligheten. Den fina maten var förvandlad till grodor, ormar och annan ohyra, men silfver-
knifvarna och kronan voro kvar, och den senare skänktes till Skogs kyrka i Helsingland. 
Flickan var visserligen räddad, men efter denna händelse var hon aldrig riktig. 

17. Ytterligare om röfvare. I Nordingrå i byn Mjösjö vid hafskanten är en berg
kulle med en grotta. Där bodde länge två röfvare, som gjorde mycket ondt och i synnerhet 
stulo från folket. Flera försökte att gripa dem, men det misslyckades alltid, ty röfvarne voro 
försedda med bössor och sköto ned angriparne. En man, som varit i krig, begaf sig till dem 
alldeles ensam. »Hvad är du för en?» frågade den värste af röfvarne. »Jag har varit ute i krig 
och stått för kulor och krut, och nog står jag för dig ock», svarade mannen samt slog med det
samma till röfvaren öfver armen, så att hans vapen föll till marken. Den andre ville nu rädda 
sig, spände ut läderbåten och gaf sig åt sjön. Men han hade i brådskan ej gjort det riktigt, 
och det bar till bottnen. Den andre blef emellertid bakbunden och förd till sockenstugan. Detta 
skedde på en lördag. Påföljande söndag skulle naturligtvis alla se på honom. Han bad därvid 
så enträget, att de skulle släppa lös händerna: han ville ej mer »än ge den där gubbdj 
en örfil»; och därvid kastade han en allt annat än vänlig blick på sin besegrare. Man aktade 
sig väl för att göra honom till viljes. I grottan fann folket mycket af den egendom, som han 
röfvat till sig. 

SJculskogen. säges hafva namn efter byn SJcule ytterst i Nätra s:n. På skogen ligger 
Skutberget, som är bekant såsom gräns mellan norra och södra Ångml. och för den där befintliga 
grottan. Denna skall vara nästan midt i berget, och för att komma där in behöfves en stege 
med 15 pinnar. Ingången uppgifves vara 7 fot hög. Där bodde röfvare, och folket i nejden 
var mycket förskräckt för dem. En klipsk bonde från Bergs by beslöt att göra ett försök att 
gripa dem. Helt fredligt gick han till berget och höll sig nedanför grottan. Röfvarne märkte 
honom och tyckte af hans beteende, att han visst komme i vänliga afsikter. De frågade, hvad 
han ville. Jo, han hade så mycket att tala om för dem, om de blott ville låta honom vara till
sammans med dem. Han blef upptagen och sade dem, att folket då hade sina får på Mjältön 
i hafvet, och där kunde de lätt göra sig en god fångst. Han skulle visa dem vägen. De följde 
hans råd och rodde till ön. När de kommo fram, erbjöd han sig att stanna i båten och vakta 
honom, medan de andre på ön toge fast fåren. De lydde honom äfven nu och gingo in på ön. 
Men när de väl voro ur synhåll, var det bonden, som ej var sen att ro sin väg. Nu voro de 
fruktade röfvarne så illa fast, men i trakten rådde stor glädje. Folk samlade sig i mängd och 
anföll dem. Af dem dödades fyra, och tre dränkte sig. Detta var röfvarnes slut. — Uti de 
Palmsköldska samlingarna nämnes Skulaberg med tillägg, att folket om detsamma har många 

•sagor, »som synas vara i hedendomen diktade». Ström, De Angermannia. Uppsala 1705, talar 
rätt utförligt om grottan, i hvilken det anses farligt att intränga, emedan någon ande där tros 
hålla till. 'Såsom bevis därpå anföra de, säger han, huru det gick en präst, som de kalla herr 
Andreas. Dennes tillnamn hafva de glömt, säger han, men så är nog ej fallet: i äldre tider 
benämnde man präster på detta sätt. Denne hade varit djärf nog att försöka intränga i grottan 
i den tron, att något ondt ej skulle vederfaras honom. Men då han hade framträngt ett godt 
stycke, började andarne brottas med honom, hvarvid han blef alldeles från sig och slutligen ut-
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kastades. Och härvid måste han lofva att aldrig mera besöka dem. Ja, folket tror fortfarande, 
att där bo andar af det slag, som de kalla Bergtroll eller Bergzråd. Dessa angripa dem, som 
nattetid färdas förbi, krossa deras åkdon (? vasa itineris) och kvarhålla dem, emedan de i tid 
och otid falla dem besvärliga med sitt rop samt med sina trätor och eder. Men när trollen 
hånat dem och haft dem till ett åtlöje, tilltala de dem med de orden: Will du ha naburn 
(nafvarn)? Och därpå skicka de dem ifrån sig. 

Två stygga röfvare, som foro omkring och plundrade, kommo en vinterdag till Åsarne i 
Jtl. och begärde skjuts i en bondgård. Man gjorde dem till viljes, och en liten gosse skulle 
skjutsa dem. De visade snart, att de tänkte döda honom, men för att liksom leka med honom 
sade de, att han skulle få behålla lifvet, om han kunde springa ifrån dem, d. v. s. fortare, än 
de körde. Det var naturligtvis omöjligt, helst som det var vinter. Han sprang också utför 
Skalberget, men upphanns och dödades i en backe mellan Klöfsjö och Kvarnsjö, som nu heter 
Korsbacken. Ett kors sattes där upp till minne af denna händelse, och det skall finnas där 
ännu i dag. Det har visserligen flyttats från ett multnadt träd till ett friskt, men bitarne äro 
desamma. — I gården fanns en dräng, som var finne och litet klok. När han kom hem, såg 
han på hingsten i stallet, att han var omodd (vid dåligt lynne), och förstod däraf, att det hade 
gått illa för gossen. Han tog vrensken och satte efter karlarne i hopp att hinna upp dem och 
rädda gossen. Mellan Klöfsjö och Kvarnsjö upphann han dem verkligen, men de hade redan 
tagit gossens hjärta, och nu ville de åt drängens. Han försvarade sig länge, men dukade slut
ligen under för öfvermakten och satte till lifvet. — Röfvarne fortsatte nu och kommo snart fram 
till Klöfsjö by, där de lämnade hästen. Här fingo de ny skjuts till Vemdalen. Pojken, som 
skjutsade, märkte snart männens blodiga vapen och förstod, med livad slags folk han hade att 
göra. Han låtsade emellertid ingenting se. Männen voro nu trötta och önskade att få sofva. 
Men de tillsade gossen att väcka dem, när de vore halfvägs eller, enligt andra, när de hade 
blott en fjärdingsväg kvar till den by, dit de ämnade sig. Efter flera timmar vaknade männen 
och frågade, om de hade kört något långt. Angelägen om att de skulle sofva längre, sade 
gossen falskeligen: »Nej, jag hör ännu hundarne skälla i Kvarnsjö by». Nu insomnade de åter, 
men i rappet voro de framme i Vemdalen. Nu blefvo de gripna, men skjutspojken hade räddat 
sitt lif. — Männen ville äta människohjärtan, ty de trodde, att de, när de ätit sju sådana, skulle 
de blifva osynliga (eller kunna göra allt, hvad de ville). De hade nu förtärt sex, och den siste 
skjutsgossen skulle enligt deras beräkning släppa till det sjunde. Det gick dock ej så. 

18. Sägner om ortnamn. Byn Bisselås i Ström i Jtl. säges ursprungligen hafva 
hetat Bid*sel-ås, och det berodde därpå, att där var ett sel, som folket red öfver, när man for 
till Sollefteå kyrka, hvarest på den tiden gudstjänst hölls blott två gånger om året. — Byn 
Valla i Håsjö s:n säges hafva namn af den anledningen, att Ragundabor där haft sina fabod-
vallar. Där finnas några ängar, som ännu kallas Hammarsbäcken, hvilket namn skall vara ett 
minne från den tid, då byn Hammaren i Ragunda där hade sin slåtter. På hösten uppehöllo 
sig Hammar-borna där för att jaga. De bodde i ett steres och torkade köttet af villebrådet i 
bastun. — Byn Lorås i Hammerdal uppgifves hafva namnet däraf, att folket där på en ås plägat 
lura på ridande för att röfva dem. — Glisjöberg är en by i Herjedalen, och denna säges hafva 
haft två sjöar, fastän den ena nu är utdikad. Medan de första inbyggarne ännu bodde i sin 
fäderneby, sade de, när det blef fråga om att flytta, att de skulle begifva sig dit, där »det glise 
på berget»; och däraf uppkom namnet. — På samma sätt skall byn Hvitvattnet i Rätan hafva 
fått namn. På berget Knätten i Öfver Högdal bodde folk, och där var vidsynt och vackert. Men 
det var en olägenhet: där fanns intet fiskevatten i närheten. Från berget sågo de ett trefligt 
ställe vid en sjö och beslöto att flytta dit. Och emedan de hade sagt, att de skulle flytta till 
det ställe, »där det vite på vattnet» (synes h vitt), så fick byn heta Hvitvattnet. — 
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Stamsele är en by i Ramsele s:n i Ångml. vid Spårsjön på gränsen mot Jtl. När ny
bygge där i trakten skulle upptagas, sökte och sökte nybyggaren efter en lämplig boningsplats 
utan att dock finna någon. Då beslöt han att låta slumpen afgöra saken. Han sköt ut sin båt 
och lade sig raklång i denna, fullt och fast besluten att bygga och bo på det ställe, där båten 
af sig själf landade. Han somnade, och när han vaknade, stod båten på det ställe, där Stanisele 
by nu är. Han kallade platsen Båtstam-selet, hvaraf sedan bîifvit Stamsele. — Bäek är en by 
vid hafskusten i Nätra s:n. Där bodde fordom en mäktig man, Spjäll i Bäek kallad, som var 
så rik, att han skodde sina hästar med guldskor och silfversöm. Då han en julmorgon var på 
väg till kyrkan, råkade hans häst att tappa en sådan sko, och som det var djup snö, kunde 
denna ej återfinnas. Prästen var i tur att väga (ploga), men hade försummat det. Spjäll var 
därför mäkta förgrymmad på honom. När den myndige mannen kom till kyrkan, stod prästen 
just för altaret och mässade. Spjäll gick då rakt fram emot honom och stötte knifven i honom, 
så att han dog på fläcken. Mördaren blef gripen och dömd till döden. På den mo, där hans 
häst hade mistat skon, sattes mannen lefvande i jorden och nedgräfdes järns med bröstet. För 
att ditlocka flugor smordes den synliga delen af kroppen med sirap, h varjämte en präktig bulle 
lades helt nära, men utom håll för honom. Stället heter nu Prästmon och ligger i närheten af 
byn Nässjö. — Varianter härtill förekomma hos Htilphers i hans beskrifning öfver Ångml. Den 
ena låter mördaren heta Kam i Nässjö, och den andra, som är hämtad från de Palmsköldska 
samlingarna, har i dessa följande lydelse: »Skuppe skiöt Prästen ihiäl wid höga altaret i Nätra; 
therföre lades twå fierdingar af söhnen till Siala oeh är ther än så, blef ther mässelöst i 5 
år.» Hiilphers och hans afskrifvare hafva här »Löja Altaret», hvilket obegripliga uttryck helt 
enkelt beror på fel i läsningen af anteckningen hos Palmsköld. Vi ha granskat denna och 
funnit ett tydligt g i st. f. j, h varjämte den första bokstafven icke ar L, utan ett något ovant 
formadt h. Af hvad grund denna sägen uppgifves vara från 1300-talet, är oss okändt. Palm
skölds källa är J. Th. Bureus. 

Om flera byar i Mo s:n äro åtskilliga sägner ännu gängse. De första bebyggarne i 
trakten hade slagit sig ned pk Bogärdsbaeken vid Bogärdssjön Y2 mil n. v. om Gottne by. Ännu 
lär man där se spår af hustomt och »pärlann». Men det var kallt där, och det frös för dem för 
jämnan. Då beslöto de att flytta ned till ett ställe, som ansågs vara mindre frostländt. De 
sade då, att de flyttade till en ort, »där det godt är»; och däraf fick byn namnet Gottne. — 
Denna by gränsar med sin skog till den i Anundsjö s:n belägna byn Hädanbergs skogsmarker. 
När den vidsträckta skogen för första gången skulle delas, öfverenskommo de båda parterna om 
att göra det pä följande sätt: På samma dag och samma tid på morgonen skulle en man bryta 
upp från gårdarne i Gottne och en annan från själfva byn i Hädanberg; dessa borde med lika 
hastighet gå emot h varandra, och midten skulle anses gå, där de möttes. Men Gottnebon var 
bedräglig och gaf sig i väg redan kvällen förut och gick då ungefär halfva vägen eller till 
Hvitbergstjänna, hvarefter han en stund hvilade i Tjvärbäeksboern. Morgonen därjrå fortsatte 
han, tills han vid Pålmyran mötte gubben från Hädanberg, hvilken ärligt följt öfverenskommelsen 
och därför blef lidande. Genom denna delning säges ock byn Yttersel i Anundsjö hafva fått 
mindre skog^ än hvad han rätteligen borde hafva. — Invid Gottne ligger byn Hållen, hvars skog 
är liten. Detta säges bero därpå, att bönderna i byn sålt en stor del af sin skog för V2 pund 
smör. Östansjö-boriia voro de lyckliga köparne. — Gottne, Hållen och Ostansjö ligga omkring 
Ostansjösjön; i dessa funnos en gång bönder, som hette resp. Knuts, Pål och Babbe. Invid 
dessa, men på södra sidan om ån fanns då byn sélè, nuvarande Soderà. Bonden i denna by 
vår missbelåten med namnet, hvarför han bjöd till sig de andra gubbarne, trakterade dem efter 
bästa förmåga och bad dem ändra namnet. Men därför voro de ej hugade. Om det berodde 
därpå, att trakteringen ej varit till deras belåtenhet, eller på något annat, visste sagesmannen 
ej; alltnog, den ene gubben sade: »Dä selce like bra ändå!» En ganska väsentlig förändring af 
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namnet har dock ägt mm. Ar 1550 och många andra år skrefs det Söle; nu har det, som 
sagdt, formen Soderà. — IJti Sv. Turistföreningens årsskrift för 1899, s. 175, har jag meddelat 
ett annat, likaledes misslyckadt försök att ändra ett namn Himdsbo. 

Jättekvinnan Gremla, omtalad af Burman här ofvanför sid. 98, bodde på den efter henne 
uppkallade Grämmelgåln, Grimlegård, ö. g. 1567, i Häggenås. Hon tålde ej att höra kyrk
klockorna, h varför hon beslöt att förstöra kyrkan. Hon kastade en sten, men denna gick för 
högt och nedföll omkring en kilometer väster om kyrkan; hon kastade en gång till, men tänkte: 
»Nu skall jag akta mig för att kasta för långt!» Denna gång nådde stenen ej fram, utan stannade 
omkring en kilometer öster om kyrkan. Hon kastade stenarne med sitt Mrband, hvilket in
trängt i stenen, och bildat en fåra, vid pass två fingrar bred. Den senare stenen, stor som en 
liten stuga, ligger i Österåsens inägor vid landsvägen och kallas Käringsten. Skottaflan var den 
gamla kyrkan. Gremla själf ligger begrafven hart öster om Grämmelgård. Af tre små jord
kullar, som där finnas, säges en vara för hufvudet, den andre för bålen och den tredje för 
fötterna. — När hon en gång kom till en by och fann en plöjande man, tog hon denna jämte 
häst och plog i sitt förkläde och bar hem det såsom trötsalc (leksak) åt sina små barn. Men 
hennes gubbe bad henne bära tillbaks alltihop: sådant folk skulle komma efter dem. 

19. Tvenne järtecken. I byn Haxäng i Lockne i Jtl. berättas, att en gård där en 
gång sjunkit under jorden. Folket därstädes tröskade i full fart på logen, när grannarne be-
gåfvo sig till julottan. Då kyrkfolket senare på dagen vände åter, hade gården spårlöst för
svunnit, och det enda, som angaf dess forna plats, var tuppens dofva galande, som förnams från 
underjorden. — En liknande sägen berättas ock från Tuna i Hels. Mellan byarne Mo och Sanna 
har det fordom funnits en gård, som nu är alldeles utplånad från jorden. När sockenborna en 
julmorgon gingo till kyrkan, stod den girige bonden på logen och tröskade. Men när de efter 
gudstjänsten vände åter, var gården försvunnen. Afven här hördes tuppen gala under den forna 
gårdstomten. — Ändtligen hafva vi en variant härtill från Alfta s:n i samma landskap. Uti den 
Palmsköldska samlingen finnes för denna socken följande anteckning: Uti Öijaby berättas efter 
en gammal sägen, att där nu det sanka och djupa moraset är brede vid landsvägen, hafva tre 
gårdar stått, som där skola sunkit neder. 

I Ångermanälfven finnes en till Bjärtrå hörande ö v. n. Litanön (= den lilla ön), hvilken 
är bekant dels genom det skämtsamma talesättet att lete blåfåra på densamma, dels genom ett 
underverk, som i forna tider skett i närheten. En kvinna säges nämligen där hafva stått under 
isen en hel vinter. På hösten gick hon ned på svag is och blef stående på åbottnen. För hennes 
mun bildade sig en blåsa (bläre), genom hvilken hon andades. På våren vid islossningen kom 
hon till rätta och var verkligen vid lif. Hon berättade då ett och annat om sin långa vistelse 
under isen. Om vintern foro Bjärtråsborna efter vanligheten öfver ån till Kramfors för att mala. 
När de med sina tunga lass körde på isen midt öfver henne, kände hon det, och hon klagade, 
»att det shall i hufvudet på henne». — Somliga berätta, att hon hade gått ned på älfven för att, 
såsom ofta sker, hämta vatten i ett hål på isen och därvid kommit under isen. När hon stod 
på bottnen, hörde hon, huru folk där hämtade vatten, »och det gjorde värst ondt, när de kastade 
såstången på isen». 

20. Ångermanlands forna utsträckning. Det är bekant, hurusom namnet 
Helsingland under medeltidens förra hälft betecknade dels hela landet mellan Emord och Å nger
manälfven, hvilket då indelades i tre land, Alir, Sundaede och Maedelpada, dels hela 
landsträckan från Emord och åtminstone till Bottniska vikens norra ände, i hvilken senare be
tydelse namnet förekommer ännu under den senare hälften af 1300-talet. Landet norr om H ernön 
kallades Ångermännens land, som i början af 1300-talet hade ordnade kommuner upp till Umeå 
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älf. (Tengberg, Sveriges äldsta indelning o. s. v.). Enligt denna framställning var sålunda 
Ångermanälfvens mynning gräns mellan Medp. och Ångml. I öfverensstämmelse därmed föres 
ock i redogörelsen för den s. k. sexårsgärden af år 1314 Häggdångers s:n (Hedangir) till 
prosteriet Medelpad, ehuru hon sedan lagts till Ångml. — Men om detta landskap ej sträckte 
sig så långt söderut, så gick det så mycket längre i norr. Uti samma redogörelse nämnes ej 
något nordligare landskap än Angermannia, men till detta föras socknar, som nu ligga norr 
om provinsens gränser. Början göres med Sollefteå, hvarefter följa Nora, Nordingrå, Nätra och 
så Vmu, hvilket sista namn tydligen är detsamma som Umeå. Några år senare eller 1316 
uppräknas åter Ångermanlands socknar, hvarvid en kallas Huum. Hittills är det ej uppvisadt, 
h vilken socken som därmed åsyftas, men vi våga tryggt påstå, att det är samma s:n Umeå, 
Först och främst har Huum nästan samma plats som Vmu eller det 6:te rummet, beroende 
därpå, att Själevad nu flyttas upp till det 5:te. Det begynnande /^:et bör ej vålla någon be
tänklighet, då en sådan växling är ganska vanlig. Vi erinra blott därom, att den jämtländska 
socknen i/ammerdal ligger på ömse sidor om J.mmer-ån. — Den smala kil af landskapet, som 
skjuter in mellan Jämtland och Lappmarken och nu bildar Tåsjö s:ii, har ej af ålder hört till 
Ångml. Hvad som ligger utom den linia, som dragés från byn Rå 1. Rörström till Hotingssjön 
och Nagasjön, hörde omkring år 1273 till FinmarJcen, här detsamma som Lappmarken, enligt 
hvad dokumenten hos Rydberg, Sveriges traktater, 1 s. 242, gifva vid handen. 

20. Helsingelagens Aelgsio. uti Helsingelagens konungabalk stadgas, huru kungs
skjuts skulle utgöras. Vid Marbaek på Heisinglands sydgräns skulle helsingarne möta med 
8 hästar eller 10, om man behöfde »väga» (ploga). De skulle därifrån skjutsa till Njurunda. 
Från detta ställe gick det till Seimiger, där man hade kungsgården Nces; därifrån till Alnö 
»och så till Aelgsiö; sedan taga ångermännen vid och skjutsa i återfärden till Selånger.» — 
Utaf de här nämnda orterna är det endast en eller detta y^lgsio, hvars läge hittills ej varit 
kändt. I Schlyters upplaga af Hel singelagen säges, att därmed menas »tilläfventyrs Häg g sjö i 
Häggdångers s:n, men ej Älgsjö i Arnäs s:n af Norra Ångml.» Helt säkert har dock detta namn 
intet med Häggsjö by att göra. Denna skrefs år 1550 och vid många andra tillfä llen Heg rdesiö, 
och däraf hade redan bildats sockennamnet, som år 1316 skrefs Haegdangiir. Det här nämnda 
stället finna vi i grannsocknen Stigsjö, hvarest byn Elgsjö möter oss vid Elgsjön. Att Schlyter 
fäst sig vid Häggsjö by, beror tydligen därpå, att denna ligger vid allmänna landsvägen, men 
Elgsjö ett godt stycke på sidan. Saken har dock sin enkla och naturliga förklaring. I gamla 
eller äldsta tider har vägen haft en mera västlig riktning och från N. Krånge i Hässjö s:n i 
Medp. på Ångermanlands gräns gått till byn Öje i Ångml. vid den nämnda Elgsjön. Då man 
i gamla tider valde vintern för långa resor, erbjöd denna led en bekväm vinterväg öfver den 
långa Elgsjön. Vid sjöns norra ände ligger Elgsjö by, hvarifrån man ej hade lång landväg till 
en annan sjö, Långsjön, på hvilken man sedan kunde färdas ända till trakten af Säbrå kyrka. 
Denna väg är ej blott konstruktion: gamle män från trakten känna till honom (så en vaken 
båtsmanskorpral v. n. Boding) och uppgifva, att han varit mycket »elak» samt att kafvelbroar 
i densamma ännu ses i myrarne. Slutligen anmärka vi, att den här beskrifna vägen finnes 
såsom gångstig upptagen å Stiernströms karta öfver Västernorrlands län. Att landsvägen mellan 
Hernösand och Medelpad fordom gått öfver detta Elgsjö och det ännu så sent som på 1600-
talets midt, framgår af en handling från denna tid. Postbonden i Stigsjö Vno Hemmingson i 
Elffsiöö, hvilket ej kan vara något annat ställe än det nämnda Elgsjö, hade ödmjukeligen 
klagat däröfver, att han hade »en besvärlig väg att löpa med posten både söderut till Medelpad 
och norr till Hernösand, särdeles höst och vår, när isarne äre bräcklige, så att han under tiden 
ej utan största lifsfara måste sig framfodra, för hvilken möda han ej mera åtnjuter fritt än skjuts
penningarna af det hemmanet eller mantalet, han sitter uppå». Som hans andragande ej var 
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oskäligt och han samma tjänst alltid med vederbörlig flit förrättat, medgaf regeringen honom 
frihet från landtågsgärden och vinterkörslen för det halfva mantal, hvarpå han satt, för år 1650 
och allt framgent, så länge han postlopet med flit, tro och uppriktighet fortsatte. Bref härom 
är utfärdadt den 8 Febr. 1651 af Hans Strijk, landshöfding i Hernösand. Den erhållna befrielsen 
uppgick till 1 daler 30 öre silfvermynt. 

22. Uppsala öds-godset Kutuby. Uti Helsingelagen uppräknas de Uppsala öds1 

gods eller kungsgårdar, som funnos inom det område, där lagen gällde. Dessa gods, som hvarken 
genom skifte eller försäljning fingo kronan afhändas, voro i Hels. tre, men dessa förbigås här. 
I Medp. fanns ett, nämligen Nœs i Selånger, som är n. v. byn Kungsnäs, och i Ångermanland 
tvenne, nämligen Norpstigher, som uttryckligen säges ligga i S äbrå, n. v. byn Norrstig, och 
Kutuby, om h vars läge ingen upplysning lämnas. »Den sistnämndas belägenhet är okänd», 
säger också Widmark i sin Beskr. öfver Hels. — Vi äro emellertid i tillfälle att angifva ortens 
läge. Uti Sv. Dipl. finnes från år 1314 d. 27 febr. ett bref, hvarigenom invånarne i Ångml. ut-
lofva att årligen utbetala till Uppsala domkyrka en viss S:t Olofs-gärd. Denna skulle hvarje år 
i hvar socken genom kyrkovärdarne uppbäras och af dem föras till landstinget (ad placitum 
nostrum commune), »hvilket står hvarje år om våren vid Kuta och kallas varthing». Där skulle 
gärden öfverlämnas åt tvenne af ärkebiskopen utsedde män, som i siu ordning skulle forsla 
gärden till Uppsala. — Men hvarest låg då detta tingsställe? Detta dokument lämnar ingen vink 
därom, men tack vare en anteckning af Bureus i Sumlen (utdrag i Sv. landsmålen, s. 44) kunna 
vi bestämma dess läge. Bureus talar där om en märkvärdig »sten, som en kyrka vid, vid konung# 
gården i Biärtrå; ther är dörr på och rum innan för en karl; på Kutula-ägorna». Tingsstaden 
har således legat vid konungens gård i Bjärtrå, hvilket ju ur flera synpunkter varit lämpligt, 
bland annat för det centrala lägets skull omkring 6 mil ofvanför Ångermanälfvens mynning vid 
den stora Nylandsfjärden. Helsingelagens Kutuby, permebrefvets (apud) Kuta äro utan allt 
tvifvel identiska med Burei Kutula, ehuru dettas senare del, 4a, är oss oförklarlig. En för
kortning af Kutu-lada? 

23. Froghi =? År 1319 gjorde ärkebiskopen en visitationsresa till Norrland och 
färdades genom Medp. till Jtl. Från Hammerdal i det senare landskapet kom han till Ångml. 
och besökte Ramsele, Resele, Sollefteå, Boteå, Torsåker, Nordingrå och Nora. Därefter före
kommer ett namn Froghi, hvilket man hittills ej lyckats att identifiera. Det efterföljes af 
Haesium, Skon och Nyrund, d. v. s. Hässjö, Skön och Njurunda, alla i Medp. — H vilken 
s:n är det nu, som åsyftas med detta Froghi? Vi ha tänkt på byn Frök i Styrnäs s:n, Ffröck 
1535, men den gissningen måste af flera skäl förfalla. Först och främst är det ej kändt, att 
denna by haft någon särskild betydelse såsom kyrkoby eller på något annat sätt; vidare hörde 
väl Styrnäs då såsom nu till Boteå pastorat, hvadan Styrnäs såsom blott en annexa ej torde 
hafva hugnats med något besök. Dessutom förtjänar en annan omständighet att beaktas. De 
visiterade socknarna upptagas tydligen i den ordning, som Visitationen skedde. Men att från 
Nora resa till Frök hade varit en stor krok. Vi måste därför söka den nämnda orten på något 
annat ställe. Vi fästa uppmärksamheten därpå, att Säbrå s:n ej nämnes, ehuru hon tvifvels-
utan besöktes. Antagligen reste visitatorn genom henne till Hässjö. Vi hafva intet förslag, 
utan omnämna förhållandet endast och allenast för att rikta uppmärksamheten på frågan, som 
vi särskildt rekommendera till deras beaktande, som äro bosatta i trakten. 

24. En rik och välgörande Sollefteå-bo på 1300-talet. De pergaments-
bref, som vi hafva i behåll från Norrland, äro jämförelsevis få. Ett bland de märkligare är det 

1 Uppsala öd var antagligen Uppsala-konungens enskilda egendom, h vilken vid ättens utslocknande till
föll kronan. 
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testamente, som en man v. n. Gudlaf Bilder utfärdade år 1337 den 29 juli, Olofs-dagen. Det 
är författadt på latin och finnes tryckt i Sv. Diplomatariet. Då det är af stort intresse för olika 
trakter af Norrland, återgifva vi det här i öfversättning. Det lyder sålunda: 

»I Herrans namn. Amen. Jag Gudhlatvs med tillnamnet Bilder, oskadd till kroppen och 
i allo mäktig af mitt förstånd, icke heller kännande smärta af någon krämpa, upprättar och an
ordnar, till själagagn för min älskade maka Bodhni, salig i åminnelse, och för mig, mitt testa
mente på följande sätt: Först och främst testamenterar jag till Uppsala kyrka, till byggnaden, 
halfva ån i norbygdho, på landets språk kallad laxafiske, jämte ett halft torp, stötande till 
samma å, hvilken hade blifvit köpt för 40 mark helsingska, — Vidare till Helgeandshuset i 
Stockholm en half å, kallad 'laxafiske, i bredhabyskio pä sådant villkor, att den efter min 
död må vara själfva husets evärdliga egendom; och så länge jag lefver, skall jag årligen af 
samma å skänka 10 laxar till de fattiga i samma hus. — Vidare till kyrkan Solattum, till 
densammas prästbord, femton ssettungxland (seland) i samma kyrkas by, kallad Wallum, 
hvarje ssettungxland till ett värde af 5 mark helsingska. — Vidare till samma kyrkas skrud 
fyra seland i byn horslefstadhi och sju seland i byn 0, socknen Edh, hvart och ett af 
dem till ett värde af 5 mark helsingska. — Vidare till samma kyrka Solattum ett kors, 
hvilket hon redan innehar, och en förgylld kalk, värd 30 svenska mark, hvilken samma kyrka 
ock har, och ett psalterium (citra) af 10 marks värde. — Vidare till hvarje kyrka i anger-
mannia två ören svenska och till hvarje pastor vid dem två mark svenska Vidare till hvarje 
kyrka i maedhalpadha två ören svenska och till hvarje pastor vid dem två ören svenska. 
Detta allt öfverlämnar jag till en evärldlig besittning . . . .». Brefvet bekräftas icke blott af fyra 
uppländska andliga, utan ock af ingen mindre än ärkebiskop Petrus i Uppsala. Vidare under-
skrifves det af Kœtiluastus pastor i Tuna i Mdp. samt af Gunnarus Laurencii (Larsson) och 
Ingiualdus Gasabogher. Sitt samtycke lämna i de förras närvaro dels testators son Farthiegn, 
dels hustruns söner Hcerserus och Spielbodus. 

Brefvet ger anledning till många frågor. Hvem var då den frikostige gifvaren? Att han 
var rik och kyrkligt sinnad, synes af gåfvornas antal och fördelning, liksom ock af den om
ständigheten, att själfva ärkebiskopen underskref hans testamente. Man skulle på grund af dessa 
omständigheter helst antaga, att han varit pastor i Sollefteå; men då han här nämner hustru och 
barn och celibatet var infördt redan år 1248 eller nära 100 år förut, förefaller detta ej riktigt 
sannolikt. Däremot kan med en till visshet gränsande sannolikhet antagas, att han varit bosatt 
i Sollefteå. Då gifvarens tillnamn är Bild och fjärde byn västanför socknens prästbol är Billsta, 
Bijlsstadh 1535, måste vi antaga, att detta bynamn erinrar om denne man eller någon annan 
af släkten Bild. Vi skulle sålunda här hafvà en antydan om de norrländska stad-namnens ålder. 
Att denna är ringa, har man redan förmodat; härigenom skulle det vara bevisadt. 

Hvilka äro de här nämnda ställena? — Gående i den ordning, hvari de nämnas, fästa vi 
oss först vid (in) Norbygdho. Att med detta namn åsyftas n. v. Bygdeå s:n, lider intet 
tvifvel. I Norrbottens handlingar för 1556, n:o 5, nämnes i Bygda s:n bland afradspenningar: 
»Stadga afrad af ett fiskevatten, som var gifvet till S:t Erik, liggandes i Rikleå, uppburit 2 
nifr.» År 1568 uppbars i samma s:n 20 st. spickelaxar uti årlig stadga af Rijckala by »för 
Spetals lord som skänkt är». På en liten lapp i Sandbergska samlingen (gamla, F. 3819), tyd
ligen från 1500-talets förra hälft, omtulas Richala Treskeå, hvarefter det heter: »Halfparten af 
Rijkala är Kongl. Maj:ts arf och egit.» — Det andra fisket, det i Bredhabyskio, hade vi 
gärna velat förlägga till Skellefteå älf, hvarest, enligt samma lilla lapp, Kongl. Maj:t hade en 
fors, benämnd Bomandz fors, som var dess arf och egit. Tanken därpå måste vi dock öfver-
gifva, då vi år 1568 uti Byskee åå finna ett crono-laxfiske, som rentade 11 t:nor lax och 10 
st. spickelaxar. Vid Byske by i Skellefteå s:n antecknas år 1546: »Item ligger ett litet laxe
fiske under samma by, hvilket helsingene i fordom tid hade, hvilket nog ock syftar på samma 
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fiske, — Tack vare dessa gåfvor, få vi sålunda veta, att socknarna Bygdeå och Byske fordom 
hetat (i) Norbygdho och (i) Bredhabyskio. — Namnet Wallum utmärker n. v. Präst-
holet i Sollefteå, och byn 0 i Ed h är n. v. Öhn i Eds s:n vid Angermanälfven. — Byn (in) 
Horslefstadhi bör sökas i Sollefteå, då en där belägen by nyss förut är nämnd; hade han 
legat i en annan socken, hade nog dennas namn utsatts. Ar 1535 finnes bland byarne i S. intet 
annat namn, som kan svara häremot, än Haffsstadh. Men detta har samma åb or som H åstad 
1542, hvilket är det n. v. Hågesta, som ock gränsar till Vallen eller Prästbolet. — Af de män, 
som underskrefvo testamentet, känna vi alls icke till Gunnar Larsson och Spielbodus, men det 
senare namnet möter oss ock år 1303 i en handling från Skön, Mdp. Ingiualdiis med tillnamnet 
Gåsbog är möjligen den Ingieldus de Xesku, som var närvarande i Skön år 1303, då ärke
biskopen ordnade om själstugan på Ragundaskogen, och i Noia (Angml.) år 1314 vid bestäm
mande om S:t Olofs-gärdens utgörande till Uppsala domkyrka. Det senare året skrels hans namn 
Ingeldo (abl.) de Nesho. — Farthiegn är gammalt ångermanländskt namn. Det bars 1314 dels 
af en man i Härlekian (nu under Holm i O. Länäs), dels af en åbo i Nässom i Bjärtrå. Denne 
senare var närvarande på tinget i Umeå år 1324. — Till belysning af penningvärdet vid denna 
tid må nämnas, att 1 mark (= 8 öre) gällde så mycket, att 4 sådana år 1347 voro lägsta priset 
for en häst. År 1340 voro i Skåne ett par oxar värda 8 mark, 

24. Nidsverk å kyrkoherrens laxnotvarp i Liden. Efter afskrifter, som 
finnas i Kammararkivet (Norrlands handlingar för år 1552, n:o 10) redogöra vi här för ett nidings
dåd å nämnda laxfiske. År 1503 på den tredje fredagen efter askonsdagen var ärkebiskopen 
Jakob Ulfsson i Soleta (Sollefteå), stadd på visitationsresa. Då blef han underrättad därom, 
att några bönder hade gjort och bedrifvit nidingsverk med kyrkoherrens laxnotfiske Liidt (Liden) 
i Ångml. och det på så sätt, att de kastat stora stenar i älfven på det ställe, där noten skall 
dragas i land, hvilket var en bandsgärning, kvartill kom lagens straff. Några af gärnings
männen namngifvas, och inträffar härvid det märkliga, att de delvis voro boende långt nere vid 
älfven. Däraf får man väl sluta, att folk i ådalens nedre del plägade uppehålla sig här för att 
fiska. Först namnes Lille Jogan i Rödzwiick, hvilket ej kan vara annat än Rossvik i Nora, 
och därpå Gulle Nilsson i Ham mar, = Hammar i Torsåker(?). Erik Persson i M öre är 
säkert samme Peder, som år 1535 fanns i Myre i Resele. Därefter nämnes Sigwårt i Wiick, 
hvarvid vi måste tänka på Vik i Torsåker. Nils i Fförsåås återfinnes 1535 i Forsås i Liden. 
Jeppe Ralsson(?) och Peder Sebbes[son] i Mo torde få hänföras till Mo i Resele. Slutligen upp
tagas Per Erich[sson] i Möre, Peder Ffadeson i Rådt, Anders därsammastädes och Hemming 
i Strand, hvilka säkerligen hafva varit hemnia i byarne Myre, V. Rå och Strand, alla i 
Resele. — Nu ålades det kyrkoherren och socknebönderna att härom rannsaka, hvarjämte gär
ningsmännen såsom bandsmän skulle hållas utom kyrkan, tills de gjort lag och skäl för sig. 

Saken kom åter före på distiugsmarknaden i Uppsala år 1506. Samme ärkebiskop jämte 
andra herrar dömde där å rådets vägnar. Inför dem kom då hederlig man herr Sem i Resiildt 
(Resele) i Ångml. med några bref, som lydde på ett laxafiske under hans prästebol, hvilket fiske 
några bönder några få år därförut hade tillsänkt med stora stenar, hans notedräkt till mycket 
men och stor skade. Nu ålades det föröfvarne af dessa nidsverk att före därpå följande Eriks
mässa rensa och uppdraga sådana fördärfliga tillsänkningar och att om skadan förlika sig med 
kyrkoherren, allt vid 40 marks böter. Skedde detta ej, stämdes bönderna till svars på Eriks
mässan jämte herr Sem eller lians fullmyndiga, vid vite af 40 mark för enhvar. — Slutligen 
finnes på samma ställe i detta ärende ett bref af riksföreståndaren Sten Sture, i hvilket han be
faller underlagmannen Ingels Hansson att nämna 6 klerker och 6 oväldige bönder, som skulle 
skåda och granneligen rannsaka om den notedräkt, som i Liittz kyrkebol ligger. När riks
föreståndaren var där stadd om vintern och bönderna talade (?) för honom, hade han utgifvit 
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något öppet bref uppå detta (?) fiskeri, men dödade nu detta, tills det blefve ytterligare rann-
sakadt. Äfven förbjöd han Oluff Aswiidzson och Herman i Brede säthre (Bredsätter i Nora?) 
och andre bönder, som hafva däruppå klagat, att de icke skulle bewara sig — såsom det heter — 
med notedräkt, förrän därom var ytterligare rannsakadt och målet hade varit för honom och fiere 
af Riksens Råd samt de fått riksföreståndarens bref och skrifvelse. 

Hur saken sedan utvecklade sig, känna vi icke; men säkert är, att laxfisket år 1576 in
drogs till kronan. I det årets Norrl. handlingar n:o 7 heter det nämligen: »Ar annammadt anno 
76 ifrån ett prestebord i Ångml. ben. Resele ett laxenotevarp liggiandes ifrån för:ne s:n 3 miler 
näml. vid Lijdhen, som är annexen till föreskrefne prästebord; är ock forine notevarp liggiandis 
hart in under K. Maj:ts egit hufvudfiske och rentade a:o 76 lax 2 trnor 5 l$b». Med konungens 
hufvudfiske kan ej menas något annat än Nämforsen vid Lids prästbol, ehuru afståndet från 
Resele prästbol och dit visst ej är så stort, som här uppgifves. 

26. Broder Erik i U llånger. Under reformationstidehvarfvet intogo norrländingarne 
en framstående plats bland den lutherska lärans försvarare. Vi erinra om Erik Schepperus, 
Abraham Angermannus och Nicólaus Olai Bothniensis, den bekante ordföranden å Uppsala 
möte år 1593. En liten tidsbild från reformationens dagar har den sistnämnde lämnat efter sig, 
hvilken vi här troget återgifva efter en anteckning i den Palmsköldska samlingen i Uppsala 
bibliotek. Där uppgifves den vara hämtad ur magister Nicolai egen anteckningsbok och har 
följande lydelse: Medan Vater pice memoriœ [min Fader, salig i åminnelse] war sacellanus i 
Nordingeråd, war där en munk i Ullånger, som undertiden döpte deras liuus [ljus] åt allmogen, 
wijgde salt. Den war en söndagsmorgon i Ullånger och döpte funtekiätilen. Med det samma 
kom salige pater [fader] och tog kiätillen och kastade honom ut genom dörren och tog Bror 
Erik vid handen och ledde honom ut genom dörren, postea incipiebat concionando arguere 
superstiosos auditores [sedan begynte han i sin predikan bestraffa åhörarnes vidskepelse]. 

27. Några notiser från sjuårskriget i Herjedalen. Uti Jämtlands fornminnesförenings 
tidskrift offentliggjorde förf. för rätt många år sedan några anteckningar om Herjedalen på Erik 
XIV.s tid. Trots sitt anspråkslösa skick hafva dessa, såsom han erfarit, omfattats med ett visst 
intresse af landskapets inbyggare. Detta har ingifvit förhoppningen därom, att några ytter
ligare notiser ej skola vara alldeles ovälkomna. 

Vi förflytta oss till krigets början och till Herjedalen. Sedan detta blifvit eröfradt, hade 
konung Erik därtill satt en befallningsman, äfven kallad fogde, som hette Arffwidh Suensson, 
som, åtminstone tidvis, hade vid sin sida haft trenne hofmän, under det att fogden i Heising-
land hade haft nio. Arvid Svenssons förvaltning var emellertid alls icke den bästa. Redan kung 
Gösta hade haft mycket besvär med de norrländska fogdarne, i det att hans gagn och bästa i 
Norlanden ej blef af dem så flitigt aktadt, som det hade bort, hvaremot fogdarne både i en måtto 
och annan mera sökte sin egen fördel. Bland de allra otrognaste var väl fogden Hans Fordel 
i Ångermanland, som på flera sätt skinnade så väl kronan som allmogen. En värdig kamrat 
synes denne hafva haft uti den nämnde herjedalske fogden. Om dennes förhållande få vi några 
vinkar i det »register», som Helsinglands fogde Matts Mickelsson »låtit skrifva i Herdalerne» och 
insända till »ärlige och välbördige herren och stränge riddaren herr Bengt Gülte».1 

År 1566 den 24 Aug. förhörde och förhandlade Matts Mickelsson med bönderna om de 
saker och sakören, som Arvid Svensson för en sittande rätt låtit förhöra och afdöma i Harre-
dallarne. Han måste inskränka sig till att förhandla med bönderna, ty fogden hade varit utsatt 
för vidriga öden. Helsinglands räkenskap för" år 1566 innehåller en post å 18 marker, som hade 

1 Bengt Gylta var kammarråd och en af Erik högtbetrodd man. 
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tilldelats en hofman Joen Persson för det han hade farit till Kon gl. Maj:t med bref »om det in
fall, som baggeme gjorde i Herdalerne och grepo fougten». Och kanske var det så godt för 
honom. Han var nämligen anklagad för flera svåra brott, hvarför fogden granneligen eftersporde 
och uppskref de saker, som fogden utan lag och dom tagit mutor före. Vidare hade han upp
burit och utsålt tionden så, att prästen eller ock kyrkovärden fick intet handa med henne, utan 
hade han nycklarne hos sig. Item hade han tagit mutor för knektarne. Ändtligen hade fogden 
rannsakat om utgärdshästarne, hvart de voro blefne.» 

Först upptagas nu några, som hade dolt riksens fiender, hvilka kommo anno 65 in till 
byn Glöthe. Några Glöte-bor »gåfvo dem kunskap» och blefvo den tid dömda ifrån halsen. Arvid 
Svensson tog nu ifrån dem allt, det de åttho (ägde), och sedan löste de sitt lif igen. Först nämnes 
Oluff Jonsson i Glöthe, hvilken finnes där som bonde år 1564, och hans son Engilbricht Olson. 
Dessa utgåfvo i konungssaken 19 lod silfver och 100 marker i penningar. Det följande tog han 
från dem utan lag och dom: 10 st. silfverskedar, vogo 30 lod, 80 marker penningar, 4 st. bolster, 
5 st. Ryior (ryor), 1 st. fårskinnsfäll, 2 st. hyender, 1 st. svart hagerst kåpa, 1 st. blå kvinne
kjortel, ll/2 tunna råg, 88V2 tunna korn, 1 tunna malt, 1 st. kopparkittel, vog IV2 & ( = L&) och 
172 tunna smör. Vidare tog han lefvande boskap, nämligen 14 st. kor, 1 st. oxe, 1 st. tjur, 6 
st. ungnöt, 10 st. getter, 10 st. får och 1 st. brun häst för 40 marker. Häraf synes å ena 
sidan, att fogden förstod att taga för sig, och å den andra, att det äfven fanns något att taga. 
Särskildt väcker 88V2 tunna korn förvåning. Olof Olsson får väl antagas hafva varit en riktig-
storbonde. 

Item var en inhyses kvinna hos förbenämnde Olof Jonsson, och från henne tog Arvid på 
samma tid 3 st. silfverskedar, vogo 10 lod, och 14 marker i penningar. Allt det föreskrifna hade 
lagmannen ej vetat af eller något uppburit, utan af de 100 mark fick han sin del, som gafs för 
hans lif, men de 19 lod silfver var doldt för honom. — År 1565 blef Bale i Glöthe, hvilken 
likaledes finnes där som bonde år 1564, sagder ifrån halsen och hafver intet utgifvit i konungs-
saken för lifvet, men en ko togs ifrån honom. — Samma år blef Oluff Bålsson sagder ifrån 
halsen, af hvilken Arvid anammade, innan det hade varit för rätten, 4 st. kor och 1 gammal 
häst. — Item hafver Arvid Svensson uppburit af Sveg, Harredall (Lillherdal) och Hede för några, 
som voro dömda till elden, af hvar bonde 2 öre penningar. — Jon Olson i Glöte blef år 1565 
sagd ifrån halsen för samma sak; blef ock från honom taget som från de flera: 8 st. kor (kör), 
4 st. getter, 2 st. bockar, 1 st. bolster, 1 st. rya. — Suen Olson ibidem miste s. å. lifvet; 
arfvingarne togo godset det han ägde. — Alla de fem bönder, som 1564 upptagas i Glöte by, 
hade sålunda blifvit dömda »från halsen», ehuru domen ej hade gått i verkställighet å någon 
annan än den sistnämnde. Om deras gårdar heter det: »Dessa stå i öde, och ingen hafver där 
något utgjort (gjort någon skatt) af cronones rättigheter sedan.» Hvad år 64 där blef i hus 
bärgadt af deras hemman, lät Arvid föra till sin gård, och somt såldes bönderna för penningar.» 
Hvad som desse föreskrifne bönder på sina saker hafva utgifvit, hafver lagmannen intet upp
burit, ej heller annat vetat, än sådant hafver varit lefvereradt. 

Elffueros (Elfros). Oluff Suensson ibidem slog en Hodalz-bonde ihjäl och rymde bort 
till Norie; hans broder, Fer Suensson, gaf ut (till) Arvid i konungssaken 2 mark penningar. — 
Lasse Haluelson var med och slog karlen (karen); han rymde till Norie; hans broder utgaf 
Arvid i konungssaken 2 mark penningar. Biörn Arondsonn ibiden var i samma hop; rymde 
etc. utgaf Arvid i k. saken 2 mark penningar. Item Staffan Esbiörnsonn rymde ock för samma 
sak; hans fader utgaf i k. saken Arvid Svensson 2 mark penningar. Alla dessa föreskrifna 
penningar voro utgifna, förrän här kom någon lagman af Kongl. Maj:t till Harredallarnee. — 
Elfros. År 65 blef Erich Trondsonn i Fanus (Fannhus) sagd ifrån halsen, för det han dolde 
sin broder, hvilken kom hem till honom den tid, vårt folk var med Matz Torne till Hedmarkenn; 
gaf honom ock kunskap; miste lifvet. Item Per Olsonn i Backann för samma sak blef sagd 
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ifrån halsen; blef benådad och utgaf i k. saken 182 mark penningar, 6 lod silfver. — Item Jon 
Suenson i Elffueros utgaf Arvid Svensson i mutor för tjufveri 14 lod silfver. — Per Olsonn 
östan siönn (n. v. Ostansjö) i Harredals socken rymde anno 64, och Mats Torne gaf honom lejd 
till Mikaelis; han kom hem 8 dagar förr; hans fader Oluff Personn (fanns år 1564 i Östansjö) 
gaf Arvid i förlikning på Kongl. Maj:ts vägnar 1 st. s öl f stop om 18 lod och 20 mark penningar. 
I kanten står här antecknadt: Anno 64. — Olof Knutsson och Per Knutsson, ogifta, rymde 
Anno 65, när som Nils Jesperssonn kom in i Hardall och tog landet in; de voro nu med och 
grepo Arvid etc.; af deras broder, som på gården sitter (säkerligen i Ostansjö, där en Morten 
Knut zon fanns 1564) tog Arvid för deras del i hemmanet 9 lod silfver och 12 mark penningar; 
kommo aldrig för rätten, ej heller visste det lagmannen. — Sven Olsonn sijnnan ånn (n. v. 
Sunnanå) rymde ock bort på den tid, Nils Jespersonn kom till Hardall; hans broder Per Olsonn 
(fanns 1564 i Sunnanå) utgaf i mutor (till) Arvid Svensson, så att ingen däraf visste. 5 st. bäfver-
skinn, 1 st. räfskinn, 1 st. otter (skinn), 1 st. bolster och 1 st. rya. I kanten: Anno 64. 

Harffuedh Matson (= Hertfred Matzon år 1564?) i Harönn (nu Herrö) och Oluff Erson 
i Öffre bergli (nu Ofverberg), de funno en kalk uti har (herr) Anundhz (Anunds) gömer (gömmor) 
uti en mur uti sitt (hans) hemman; denn dolde de och intet viste honom, och de voro för ingen 
rätta om honom, utan de utgåfvo penningar båda till hopa 31 mark i mutor. Men nu, när jag 
lät det komma för rätten, förnögde de lagmannen. Men Arvid Svensson behölt kalken. I kanten: 
Anno 65. Herr Anund var tydligen pastor i församlingen. 

Hede socken. I kanten: Anno 64. Klagade Arvid Svensson till (å) Oluff Toison (troligen 
densamme, som Oloff Haftorsson i den mindre af de båda byar, som då skrefvos Wijkenn) och 
hans son Per Greff för det de ville lägga sig i försåt för Matz Torne och fogden och bådo 
vickar mennerne (männen i byn Viken) att vara dem behjälplige och skjuta dem ihjäl och gjorde 
bönderne motvillige emot Kongl. Maj:ts gagn. Det vittnade herr Måns i Hede och hans sockne
bönder och svuro, att det var sant; gåfvo också bref däruppå, att det var sant. Därföre blefvo 
de sagda ifrån halsen, och Arvid Svensson tog allt, det de ägde, nämligen 18 lod silfver, 60 
mark penningar, 3 pund koppar, 4 st. bolster, 1 st. rya, 1 st. fårskinnsfäll, 1 st. slädefilt, 1 st. 
bolduk, 3 st. åkläde (täcke), väggebonar al stugon omkring, 2 st. lakan, 1 st. hud, 1 st. arist (armborst) 
50 harftinnar, 1 st. plogjärn, 2 st. boltingar, 12 st. målade fat, 2 deker kalfskinn, 80 famnar not, 
1 st. bonetth, 8 st. liar, 1 st, järnstör, 1 st. slipsten, 4 par tömmar, 1 st. klädeskjortel, brämad 
med räfskinn, Engerst 32 alenn (alnar), 8 st. kor, 1 st. oxe, 2 st. kvigor, 13 st. får, 4 st. getter. — U ti 
den nämnda uppsatsen Herjedalen o. s. v. upptages ett tionde-register för år 1564, i hvilket för 
Hede socken meddelas endast 48 namn, men någon tionde uppbars ej. I räkenskaperna för året 
därpå heter det, att »hela Hede socken hade rymt till Norge, och var däruti 48 bönder.» Af 
dessa bodde 28 i de två byar, som hette Wijkenn. Vi finna här anledningen till deras flykt. — 
Anno 65. Håkan Tolsson i Vembdalen (Vemdalen) var beryktad för att han skulle hafva sagt, 
att han ville skjuta ihjäl Arvid Svensson; kom intet till rätta, utan utgaf i konghz saken hem-
ligeja 200 lod silfver och en oxe. — Anno 65 om julen Per Suensonn i By vardt efterlåtet 
genom mutor och gåfvor, af biskopen i Jämteland att taga sin skylda fränko till hustru, hvilken 
sedan måste gifva Arvid Svensson på Kongl. Maj:ts vägnar, förrän de vigdes, 40 mark penningar. 
Därtill gaf han biskopen 20 mark, och fick han så bref, att giftermålet skulle ske. 

Desse efterskrifne knektar hafver Arvid tagit mutor före: Erik Jonson i Sveg gaf för sin 
son Halual Ersonn 3 daler penningar. (Fadern var troligen från Linsells by, ty där nämnes år 
1564 sist en man med hans namn.) Samme Erik Jonsson gaf Amundh Tolsson för föreskrifne 
Halual sin son ena sked. Item tog Arvid af Öffre Hodah socken 30 marker penningar för det 
de skulle inga knektar låta af sin socken utnämna. 

Om ut gärdshäst ar. Af Svegs socken hade han uppburit 4, af Hede 2 röda, men af Lill-
herrdal hade han i st. för 2 hästar tagit 30 mark penningar och elgshudar (antalet ej angifvet). 



arvid svensson. i lungö hamn. 177 
Detta var sommaren Anno 66. Om vintern fick lian af Sveg 2 hästar samt af Hede ocli Lillherrdal 
1 för hvardera socknen. Detta summeras hop till 12 st. uppburna utgärdsbästar. Dessa efter-
skrifne hästar äro blifne borta för fienderne, heter det vidare. När de voro in til Norie Anno 
65 om vintern, blefvo 2 st. hästar borta. Item samma året om sommaren med två brefdragare 
till Norie blefvo 2 st. hästar borta. Item af samma hästar blef Anno 66 af fienderna borttagen i 
vakten samt karlarne (?) med i Hede. Item är levererad Anders propos en häst. Summa levererade 
och blesserade hästar 6 st. 

Item är såld en brun häst enom bonde i Rannesjö (Ransjö) Jon Jonson benämnd för 31 
mark. Item är en röd häst såld enom bonde benämndt Bartilssonn i Linsel för 56 mark (Per Ber
tilsson fanns år 1564 i Linselis by). Item är en grå häst såld i Helsingeland, och likaledes en röd. 
Och så de två hästarne, för hvilka han i Herrdal tog penningar och dem han skulle utgöra i st. 
för bönderna, dem hafver Arvid Svensson inne med sig, samt de andra förskrifna fyra, som sålde äre. 

27. Ett uppträde i Lungö fiskhamn år 1616 i sept, var föremål för rannsakning 
den 15 febr. året därpå. Enligt vittnesbörd af Oluf Gumundsson i H ugn ing" (Huggning i Säbrå), 
Marcus Månsson i Valla i Boteå s:n och Iffuer Josepson i Törsta i samma s:n, som voro där 
närvarande, hade saken sig så tilldragit. Nils finne, lansknekt här i landet, var drucken och 
kom till Erik Nilssons i Bötsle båt, vid det denne satt och gelade strömming. Erik sade då 
till Nils finne: »Gif mig en kanna öl!» Finnen svarade: »Folgh (följ) mig!» Och då steg Erik 
strax upp och »folgde» finnen i hans värds, Marcus Månssons, bod, och gaf man honom dricka några 
kannor öl. Och när Erik något drucken blef, begynte han själf tappa öl af finnnes värds tunna. 
Då sade finnens värd Marcus: »Låt icke din gäst spilla mitt öl!» Då svarade Erik Nilsson: 
»Hade jag min värd så när och han skulle neka mig en kanna öl, det skulle mig försmå.» Och 
med detsamma gick Erik ifrån Nils finne och till en annan, benämnd Gudmund Eriksson i Bötsle, 
och drack där en stund. Och sedan kom Nils finne och sökte efter Erik, men fann honom icke, 
ty han gömde sig undan. — Men Nils finne kom igen för andra gången och fann nu den sökte 
och ville på nytt hafva honom med sig till sin värd och gifva honom dricka och sade: »Jag vill 
gifva dig, min gode vän, dricka.» Så begynte de så tagas, att livar ville hafva den andre hem 
och gifva fullt upp; och i detsamma blef dem emellan oklart, så att de begynte taga hvarandra i 
håret och blefvo så af vittnen åtskilda, I detsamma gick Nils finne hem i sin bod och tog sin 
värja och kom igen och mante Erik ut. Då svarade Erik i sin bod: »Hvad v ill du med din värja, 
efter jag ingen här hafver?» Och i detsamma steg Erik ut af sin bod med en binstaha och slog 
till Nils tre slag, och Nils bar för sig med värjan, så att ingen där någon skada skedde. Nu 
ingrep en man v. n. Nils Olufsson i Kragom (Säbrå s:n). Han tog värjan ifrån finnen och gömde 
henne i en bod. De andra två fattade då på nytt hvarandra i håret. Erik Nilsson blef finnen 
fullt mäktig och slog honom i hufvudet med en skötsten, men i detsamma for han illa sig sjelf i 
sitt finger i en båtesudh. Nu blefvo de åtskilda, — Finnen gick så hem i sin bod och sade till 
Nils Olufson: »Om jag hade min värja igen, så vill jag gärna gifva ut en kanna öl», och med 
detsamma gick Nils Olofsson efter finnens värja. Men medan han var borta efter värjan, kom 
Erik Nilsson igen i finnens bod till att förlikas med honorn och visade honom sitt finger, 
som blödde af det han stötte sig af båten. Medan de härom talade, kom Nils Olofsson igen 
med finnens värja och räckte finnen fästet, in genom dörren, ty han visste ej, att Erik Nilsson 
var där. Denne fattade med detsamma i fästet, finnen åter midt om värjan, och Nils Olofsson 
höll om udden. Alla rycktes de om värjan, så att de kommo ut igenom boddörren i svalen och 
föllo omkull öfver tröskullen, så att värjan kom Nils Olufson i rösan och strax släppte han 
värjan och gick i sin egin båt. Men af sveda steg han strax upp och gick på landet och blef 
där död. De andra två togos ändock om värjan, och visste icke, att Nils Olofsson va r död, förrän 
folket begynte ropa och sade, att Nils Olofsson är död. 
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Erik Nilsson blef tillsagd, att han skulle göra tolf mans ed, att det icke var hans vilja, 
som gjordt var, hvilket ock skedde. Då det vidare befanns, att de ej haft ovänskap eller trätt 
sig emellan, kunde här ej dömas från lifvet, utan i vådaböter, hvilken dom dock skulle hemställas 
till höglofliga hofrätten. 

28. Ett finn-bröllop år 1620. Om finnars vistelse i Viksjö s:n finnas ännu tradi
tioner, och några namn å kartan, t. ex Willola, Kälamächi, bestyrka dessa. Om ett bröllop 
bland dem förmäler domboken för nämnda år, emedan därvid en dräng v. n. Mats, född i 
Rauttalla s:n, blef så illa knifhuggen, att döden sedan följde. Därvid tillgick på följande sätt. 

Ar 1620 den 19 no v. gjorde Oluff Larsson finne i Wijkssiöö i Stigsjö s:n ett bröllop åt 
sin son, Oluff Olufs son. Samma dag sent om aftonen kom Erich Erichsson finne från Medelpad, som 
där hade varit och besett sig en hemstad eller torpeställe; och hade denne Erik haft sin hustru 
och barn hos nämnde husvärd Olof Larsson, medan han var borta. Och hade han varit inhyses 
hos hono m uti tre år. Och vittnade herr Nils, capelan uti samma gäll, Lasse Eriksson i Byn 
(By), Gudmund Olofsson i bid., Lasse Gisslesson i Bröne (Brunne) och Erik Persson i Böllett 
(Böle, allt byar i Stigsjö) samt alla gästerna, att denne Erik inkom i stugan, ändock värden 
honom icke budit hade. Strax drack han sig drucken. Enligt intyg af tvenne finnar, Hindrik 
Månsson och Lass Andersson, förebrådde han nu sin hustru för för:de Matz finne, och med det
samma gick han in i sin bastaffue, där han med sin hustru och barn hade sitt tillhåll. Och 
efter hans hustru ute var, kom han strax igen, när bruden sängledd var, såg igenom stugu-
dörren och blef varse, att denne dräng Matz Nilson dansade med sin husbondes legepiga Karin. 
Då blef Erik vred uppå drängen för samma misstankar, som han om sin hustru hade. 1 handen 
hade han en täljknif. Då ropade gårdsfolket: »Vakta dig, Matz!» Men han svarade dem igen: 
»Jag hafver intet att vara rädd för Erik», och gick undan samt satte sig i högsättewrån. Med 
detsamma kom Erik springandes och slog honom med knifven uti axelbladet pä vänstra sidan 
och skar af senorna. Då tog drängen ut sin knif i högra handen och slog efter honom och skar 
honom litet uppå axeln, men dock ej värre, än att det blef läkt innan sex dagar. Strax band 
her Nils Capelanen och de andre gästabudsfolket ett handkläde om drängens sår. Om tisdagen, 
förrän allt gästebodsfolket skildes åt, vinnlade de sig att göra dem till vänner; men drängen 
ville till ingen vänskap, utan sade: »Om jag blifver god, skall jag gifva dig så mycket igen.» 
Därmed drog allt gästebodsfolket hvar hem till sitt. Men när tre veckor och fem d agar framgångne 
voro, blef drängen död. Enär saken var uppenbar, blef Erik strax fängslad af fogdens tjänare. 

När domaren om denna »handel» skulle rannsaka med »alla finnars, inhyses folk (som 
alltid där nog är»), måste han draga till fjälls, ty Olof, som gjorde gästabodet, bodde i fjället 
fyra mil ifrån Säbrå, som är hufvudkyrkan. Han hade därvid med sig beskedelige män Erik 
Håkansson i Finsvik (i Säbrå) och Lass Erichsson i Byn, hvilken i gästabodet varit hade, och 
Anders Nilsson i Sörgården (i Stigsjö), som med honom sanningen förnimma skulle. Som 
förloppet vid bröllopet var klart, gällde det nu endast att få utrönt, med h vad skäl dråparen 
hade misstänkt sin hustru och drängen Mats för brottsligt förhållande. Tillspord härom, svarade 
Erik: »Gud bätter! Det hafver mitt onda sinne gjort». Domaren hade då in allt det folk, som i 
gården var, och tillsporde särskildt mat fadr en och matmodren, om de någonsin om Matz och 
Eriks hustru förnummit liknelse till lägermål, hvartill de svarade nej och friade henne i hennes 
mans närvaro. På det sista ville äfven han göra detsamma. Men för allt vidare eftertal och 
misstankar framsteg denne Eriks hustru, H. Maritt, med tio hustrur och pigor, som med henne 
där dageligen umgåtts hade, och gjorde sin ed uppå lagboken, nämligen först hustrun i gården, 
hustru Maritt, Oluff finnes hustru Kirstin, Olof Olofssons, som bröllopet var åt, hustru Anna, 
Hindrik Månssons hustru Helga, Hindrik Eskilssons hustru Britta, Pähr Anderssons hustru 
Maritt enkia., två pigor Karin och Giertrud m. fl. Hustrun frisades. 
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Dråparen dömdes efter andra kapitlet dråpmålabalken, men hemställdes domen till konungen. 
Hof rättens dom och svar lydde, att, som dråparen ihjälslagit Mats af lust och ej af lifsnöd, skulle 
han utan uppskof mista lifyet. Men kunde det befinnas, att annan sjukdom hade sig därtill slagit, 
skulle dråparen gifva målsäganden full mansbot. Han hade, såsom nämnts, strax fängslats och 
insatts i Hernösands lustan och satt där in öfver aug. månad 1621, »men då grof han sig ut 
och kom till rymning.» Fogden lät strax rannsaka efter honom, »men hafver ännu intet sport 
af honom.» 

29. Ett vackert eftermäle får pastor Wargentin i Ragunda (f 1754) i sägnen, och 
»maken till har ej funnits sedan», har jag hört personer yttra. Med allmogens läskunnighet var 
det illa ställdt, och det säges, att när han kom till Ragunda pastorat, funnos där många, som ej 
kunde Fader vår och välsignelsen. Och när han predikade i Fors, måste han gå omkring i 
kyrkan och söka upp psalmerna åt allmänheten. Såsom pastor i Ragunda innehade han äfven 
Fors kyrkobol och flyttade dit med sin boskap en tid h värj e år för att stilla upp årets gröda, 
livar tredje söndag predikade han där. — En senare pastor hette Ilolmer (f 1782). Denne var 
på en rockstuga i Fors; de flesta deltagarne voro fattiga kvinnor och spunno med all flit utan 
annan ersättning än riklig förplägning. Ja, det var som ett gästabud. Kvinnorna talte om både 
ett och annat och icke minst om prästerna. Härvid berömde de Wargentin mycket. Holmer 
satt i kammaren och hörde på alltsammans. Till slut blef han harmsen öfver det myckna beröm, 
som slösades på W., under det andra blefvo utan. Efter en stund kom han ut i köket till 
kvinnorna och frågade halft föraktligt: »Hvad var det för en, den där W.?» Därvid reste sig 
en gammal soldatgumma från Byn och sade vördnadsfullt, men bestämdt: »Bet var de haltes 
staf oeh de blindes ögon.» — Såsom framstående präst borde han kunna trolla; och icke var han 
så bortkommen. Om honom berättas nämligen, att han, liksom hans ämbetsbroder Regnänder, 
kunnat vid behof stilla stormen. En gång skulle han öfver Ragundasjön, men det stormade så 
svårt, att roddaren ej vågade sig ut. Pastorn frågade då, huru lång tid som åtgick för färden 
ifrån Stadsberget till Ragunda. Karlen sade, att en halftimme vore nog. W. gick då litet afsides, 
och i samma ögonblick blef sjön alldeles lugn som en källa. De begåfvo sig nu i väg, och allt 
gick väl. Men när de voro så nära landet, att de bara hade en moling (48 alnar) kvar, då var 
halftimmen gången till ända och stormen åter lös. Det var endast med knapp nöd, som de hade 
sig i land. 
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F Ö R O R D .  

När jag år 1896 utgaf Skatteboken af Medelpad pro anno 1543, hade jag för afsikt att 
därefter låta trycka en skattelängd för Jämtland från Erik XIV:s tid. Som något ekonomiskt 
understöd för den dyra tryckningen ej kunnat fås i landskapet, har planen emellertid måst t. v. 
öfvergifvas. Då däremot från Ångermanland uppmuntran kommit oss till del i form af subskription, 
våga vi att härmed utgifva en af de äldsta skatteböckerna för detta landskap. Framför de allra 
äldsta ha vi föredragit en något yngre, af år 1550( hvarest namnformerna synas vara stadgade 
och byarne nämnas i god ordning, så att man å kartan kan mëd tämmeligen stor säkerhet ut
peka de i skatteboken upptagna namnen. Ur äldre och yngre längder ha vi ofta anfört namn
former och, när dessa äro från 1500-talet, inskränkt oss till att angifva detta endast genom t. ex. 
45, 43, d. v. s. år 1545, 1543. I Svenska Diplomatariet förekommande former hafva ock anförts; 
dessutom finnas åtskilliga dels från Nordins afskrifter å Uppsala Universitets bibliotek, dels från 
B. E. Hildebrands afskriftssamling i Kongl. Vitterhets Akademien. 

Det har varit vår plan att utgifva de äldsta jordeböckerna äfven för de andra norrländska 
landskapen, närmast Västerbottens, och åtskilliga förarbeten äro därför gjorda, men det kunna 
vi ej åstadkomma utan understöd från de särskilda provinserna. Att få det nedlagda arbetet på 
något sätt ersatt har ej ingått i beräkningen, men å andra sidan kunna vi ej längre af egna 
medel bestrida större delen af tryckningskostnaden. — Med tacksamhet hafva vi att erkänna, 
att ett understöd af 300 kr. kommit oss till del, i det att Kongl. Maj:t på tillstyrkan af K. 
Vitterhets Akademien tilldelat oss nämnda belopp. 

Rörande skatten af Ångermanland och Medelpad föreskref Helsingelagens konungabalk 
följande: »Så skola konungens skatter göras i Ångermanland och Medelpad: Den, som äger 12 
öre helsingemynt och är 20 år eller har mottagit sitt arf, göre två (d. v. s. jämte annan sådan) 
ett tvåfärgadt skinn och fem marker lärft af hvarje skepp såsom ledungslame» (d. v. s. såsom 
ersättning för frihet från krigstjänst, då konungen satt hemma). Under medeltidens senare del 
erlades skatten af Ångermanland (enligt Styffe, Skandinavien under unionstiden) på så sätt, att 
landskapets invånare hade att åstadkomma en bestämd penningsumma, hvars fördelning på enhvar 
var en landskapets sak och skedde på landstinget. Genom konung Kristoffers bref den 8 juni 
1446 nedsattes detta belopp från 680 mark till 500, dock med det förbehållet, att skinnskatten 
skulle utgöras såsom dittills. 

Uti Historiska handlingar, del 11, finner man i den s. k. 1530 års Räntekammarbok, huru 
årliga räntan då utgick af detta landskap, nämligen Jordaskatten med 510 mark 3 öre, Skinn-
skatten med 671/* mark 8 öre, Lappaskatten med 1 timber (= 40 st.) mårdar och 1 deker elgs-
hudar samt med dagsverkspenningar, som hvar bonde utgjorde med 1 ortug, så framt de ej 
gjordes till Kongzgorden, d. v. s. Kungsgården i Bjärtrå. — I fortsättningen heter det: »Item 
anno 1529 gjordes en stadga med allmogen i Ångermanland så, att de härefter årliga gifva skola 
för jordaskatt, skinnskatt, dagsverk, hestastånd etc. 800 mark ortogar, hälften utgifvandes om 
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vintern och hälften om sommaren. > Därtill komme: Sel an den för kronojordar (som presterna 
bruka, enligt bok af 1533) 100 mark ortogar och Lappaskatten 1 timber mårdar och 1 deker 
elgshudar. Räkenskap finnes för 1529 och 1531, hvilken stämmer med ofvanstående. Där till-
lägges: För »Laxa åm vid upprepandet af de skattetitlar, i hvilkas ställe de 800 mark utgjordes. 
Fogden hade förläning af sakörena, af hvilka han skulle hålla sig, själf fjärde, d. v. s. sig själf 
jämte skrifvare och två svenner. — Härmed ej alldeles öfverensstämmande underrättelser om 
skatten vid denna tid finna vi i en annan bok i K. Kammararkivet, hvilken har titeln: Summarum 
och Undervisning för Upsala sticht 1539. Under öfverskriften »Årliga Rentan af Ångermanna 
Land» namnes där först, att den årliga skatten utgöres »efter den stadga, som de af ålder haft 
hafva, till dess att deras jord blifver beskrifvin och skattlagd, pro anno [15] 40», och e fter gamble 
stadgan uppgick årliga skattepenningen till 501 m^r 7 öre. Den andra posten utgöres af penningar 
tor skattejord, som presterna bruka, och kallas de afradspenningar ; de uppgingo till 10472 mk. 
l/2 öre årligen. Därefter kommer årliga fodringen af Ångml., som utgjordes efter en penninge
stadga, nämligen 400 mk. »The bönder, som bruka kiöpslagen, gifva af theres aflingepenningar 
hvar tionde mark, och draga de i summan stundom mer och stundom mindre. Desslikes gifva 
ock de bönder, som bruka laxafiska, besynnerliga penninger däraf, somliga år mer och somliga 
år mindre, som de äro fiere eller färre till.» Slutligen upptages den årliga lappskatten, 1 timber 
mårdskinn och 1 deker (= 10 st.) elgshuder. 

Den skattläggning, som här nämnes såsom förestående, lät ej länge vänta på sig. Af 
fogdarnes räkenskaper hade konung Gustaf funnit, att Cronan blefve mycket lidande eller, såsom 
han själf uttryckte sig, »hade svår och dråpelig skade och nackdel» med afseende på den årliga 
ränta, som plägade utgå af de norrländska landskapen. Att så kunde ske, berodde enligt konungen 
därpå, att ingen skälig eller tillbörlig skattläggning var hållen i landet, hvadan han förordnade 
om en sådan. Genom bref af den 21 sept. 1540 uppdrog han åt fogden i landskapet att tillika 
med lagmannen och några goda, förståndiga män af Cronones bönder hålla en allmännelig, 
skälig och billig skattläggning med allmogen och granneligen låta beskrifva mantalet och jorde
talet samt lägga kronans skatt, uppå det att alla efter förmåga skulle draga skatten »och icke 
den ene mera än den andre sitta kejsarefri, skjutandes mesta tungan ifrån sig och i n på de fattige, 
som minst hafva i ägorne och jordetalet, såsom utan tvifvel dittills ofta skedt var». — Befallningen 
blef med skyndsamhet satt i verket, såsom ses dels af Summarum för Upsala stift för år 1541, 
dels af fogden Hoists räkenskap för Angml. för samma år. Den gamla stadgan nämnes nu ej 
längre, utan för den årliga skatten redogöres på följande sätt: »Först är vetandes, att hufvud-
skatten af Ångml. utgöres efter Sålandz tall, och är uti hvart Såland 5 mark jord eller 28 
stenger jord uti både längden och bredden, och hafver hvar stång 7 alnars längd; och skattas af 
hvart såland (efter den nya skattläggningen) en orthug och hestestandzpenningar 2 penningar, 
och äre sålanden uti Ångml. 26507 och 172 markland, löper därefter skattepenninger 1104 mk 
372 öre 63/ö penningar, hestestandz penninger 276 mk V2 öre 10 2/o penninger. Item utgöres ock 
af Ångml. arbetes penningar efter mantalet, så att hvar man utgör årligen 1 orthug, och är 
mantalet 2024, löper arbetspenningar 84 mk 272 öre 4 penningar.» Ofriga inkomsttitlar, nämligen 
kronojordar, fiske af olika slag, sakören och lappskatten förbigås. 

Huru uppskattning i seland vid denna tid kunde tillgå, visar Ångermanlands räkenskap 
för år 1553. Uti dess undervisning nämnes, huruledes eng erne uti Ångml. hade skattlagts. När 
allt höet var i ladan, då gingo snörningsmän och förslogo ett gillt lass hö för ett sädesland jord, 
och huru många gillass de i hvar by finna kunde, läto de inskrifva bland jordetalet. 

Slutligen må anmärkas, att myntet vid denna tid räknades i mark (mk), öre, örtug och 
penning. 1 mark (= 95 öre n. v. mynt) = 8 öre, 1 öre — 3 örtugar, 1 örtug = 8 penningar. 



Skatte Boken n aff Ångerman ne Land 
pro anno 1550. 

Item wdij Ångermanneland wttgörs årliga Skattenn epter Sielandz taall, Jorde tall och 
Man taall, Och är vdi itt Sieland såå mykenn Jord som mann kann så enn tunna Rogh eller 
kornn wdj, och skattes aff hwardtt Sieland skatte peningar enn ortigh, Hestestandz peniti gar 2 
peningar, Tesligest skattes årliga aff hvvar bonde som sittiandes är, then sielff haller Dwk och 
Disk arbetis peningar enn ortigh, Så är wdj forscriffne Ångermannelandh Sielands Skatte bönder 
2165 bönder. 

Aft* Nordmalinge [Nordmaling; Nordanmalingen 1493]. 
Engelsiö [Ängersjö; Engelsiö 45; Ängelsiö 43; Enghesijö 35] Anders Olsonn Oluff Mickelso n 

Jonn Ersonn Nilss Personn Erik Personn Per Nilssonn Amund Olsonn Per Personn 261 — Nörbij 
[Norrbyn; Norby 45, 43] Jonn Olsonn Bengt Clämetsonn Bengt Larsonn 23| — Söderbij [Sörbyn; 
Söderby 45, 43, 35] Oluff Olsonn Jonn Giordeson 17 — Häkänäss [Håknäs; Hackenes 45, 
Hackenes 43; Hakannes 35; Hakanes {men) 1493] Erik Peersonn Månss Ersonn Lasse Peerson 
Rasmus Personn Peer Olsonn Anders Jonsonn 39 — Bredwijlc [Bredvik; Bredviick 45; Bredwijck 
35; Bredauik 1413] Peer Tommesonn Oluff Tomesonn Lasse Tommesonu Gunnar Olsonn 48 — 
Leffuar [Lefvar; Leffvar 43, 45; Levar 42, 43; Löfftvar 35; Leuar 1413 Leivar 1500] Ander 
Ingewalson Peer Ingewalsonn Peer Ostensonn Hindrik Hakonson 40| — Gernääss [Jernäs; Gemes 45, 
43, 42; Gernnes 35; Gerances 1413] Sibbiörnn, Oluff N ilsonn Anders Olsonn Altgott Tommeson Nilss 
Person 60 — Öurenn [Öhre; Öre 43, 45; Örre 35; Örbyn 69; (i) Aura, Aura(men) 1493, Aure 
1500] Karll Botolffson jffar Botuffson Lasse Olsonn 36 — Htvmblehwolm [Hummelholm; Hvmble-
holm 45, 43; Hummelholm 35; Humblaholm 1413] Herman Personn Jonn Nilsonn Hans Olsonn 
64 — Thobölett [Torrböle; Torböle 45, 43; Törrebölett 69] Jonn Gulleson Jonn Erson Månss 
Micelson 27 — Orssebeek [Orsbäck; Orsbeck 45; Örssbech 35; Örbeek 43; Orsbeck 43] Jonn 
Tommesonn Erik Personn 21 — Hallen [Hallen^ Hallen 45, 42; Halden 35] Oluff Nilsonn Erik 
Tomesonn 19 — Bradfåårss [Brattfors; Bratffors 45, Brcittffors 42, 43, Bratthffors 35] Dauid 
Ersonn Jonn Erson Osten Olsonn Tommess Ersonn Swenn Sebbiörson 60 — Långedh [Långed; 
Långed 43, 45; Langheeden 35; Langedz(mcn) 1493] Tommoss Oneson Per Nilsonn Oluff Olsonn 
Peer Nilsonn Jonn Tommeson Klämet Olsonn Peer Ersson Oluff Olsonn 60 — HolgerdzbUett 
[Hyngelsböle ; Hunsgelsböle 45, Hvngelsböle, Hvngersböle 43, Hongelssböle 35] Oluff Siwrdson 
Oluff Ersonn 20 — Tobölet [Toböle; Töböle 45, 43; Torlssböle 35] Ödesbij 4| — Nordsiö [Nol-
siönes 43, 45; Norssijö 35; Nordsjö i Trehörningsjö] Ödesbij 6 — Agnääss [Agnäs i Bjurholm; 
Angnes 43, 45; Agnes 42, 43; Annes 35] Gulle Ersonn Erik Swenson Erik Östenson Jona Ostenson 
37| — Bradesbacka [Brattsbacka; Brasbacka 42, 43, 45; Brassback 35; Brarsbacka 43; Bråsse-
backa 57; Brassebacka 1500] Swen Olson Oluff Erson Peer Ersonn 46 — Orebölett [Orrböle; 

1 Siffran efter bönderna i hvarje by utmärker byns selandtal. 
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Orböle 43, 45; Örböle 43; Örreböle 35] Herman Pecrson Jöns Nilsonn 22 — Sunnansiö [Sunnan-
sjö; Svnnansjö 45; Sunnenssijö 35; Sunnansiö 1500] Tommes Håkonss Nilss Ersonn Erik 
Swenson Swen Person Erik Nilson 41 — Klase [Klösö 47; Klösa 42; Klösse 45; Klöse 43; 
Klöse] Ödesbij 2| (i äng uti allmänningen, under Orrböle; hafver varit ett gammalt hemman, 
59) — Divpsiö [Djupsjö; Divpsiö 45, 42; Dijppessijö 35] Oluff Ostenson Jonu Ammundson Hindrec 
Erson Per Biörsonn 31 — Bagårdh [Baggård; Baggegård 42, 45, Baggegåll 43; Bogårdh 47, 
Bodegårdh 57 ; Baghgardh 35] Oluff Hinderson Nilss Olsonn Gregei ss Hindereson 26 —Ledusiö 
[Ledusjö; Lidvsiö 43, 45; Lidigsiö 47; Leähassijö 35; Lydhasio 1413] Oluff Andersson Oluff 
Ersonn 22 — Hundsiö [Hvnsiö 42; 45 utj. under Hyngelsböle; Hundzsio 1413] Ödesbij 6 (ett 
myre äng uti allmänningen under föreg. 59) — Moo [Mo; Moo 45, 35; Mo 1500] Jonn Erson 
Erik Helgeson Jonn Jonson Oluff Tordson 42 — Lijgde [Lögdeå; Lögde 43, 45; Lijgdhe 42, 
Lijghe 35] Oluff Klauson Hindrik Person Nilss Håkonson Erik Nilson Oluff Nilsonn Per Nilsonn 
102 — Aspö [Aspe; Aspee 45, Aspe 42, 43, Asspa 35] Anders sonn [Andhers Perss 45] Erik 
Swensonn Jonn Klämetson Swen Olsonn Swen Tordson Kristoffuer Olsson 48 — Rönehwolm 
[Rönnholm; Rönholm 35, 43, 45, Röneholm 42; Ronaholm 1413] Oluff Nilson Peer Clämetson 
37 — Åffua [Afva; Awa 42, 1500, Affaa 35, Affva 45, 43] Käll Östensonn Oluff Germundzson 
Per Jonson Oluff Jonsonn Karll Ostenson Anders Siwrdson Altgut Anderson 44|. Summa 1079 
sel. — Tillkommer: Efter n. v. Hyngelsböle Lijmessijö med Klauass 35 [Lemesjö, Lemmelsjö 1. 
Lemusjö i Trehörningsjö; Limsiö 42]. — Ny acker med Peder och Oloff 35 [Nyåker]. — Under 
Hyngelsböle utj. i Vmsiö 6 sel. 43. — Till Umeå s:n med sin årliga ränta, men till denna med 
komålet och tionden hörde år 71 byarne Höenssiö [Hörnsjö], Graffzmyre [Gräsmyr] och Mulsiö 
[Mullsjö], nu alla i Nordmaling. 

Grunnesundz Soknn [Grundsunda; Grundhessundhe s:n 35, Grvnnesvnd 42; Grundasund 
1314, -dh 1316] 

Skadamarkt [Skademark; Skademark- 43, 45; Skademrk 35; Skamark 43; Skawamarc 
1493] Oloff Larsonn Erik Jopsonn Lasse Personn Oluff Personn Erik Nilsonn 24 — Ödenn [Öden; 
Ödom 45; Oden 43, Öuden 69] Ödesbij 15| — Filingenn [Fillinge; Ffijllinge 45; Ffijlijnghe 
35; Ffijllingen 43] Oluff Swenson 11 — Höijenn [Högom; Högen (Dahlm.); Hoiän 45; Högen 
35, 43; Högen 43] Lasse Mickelson Lasse Person 13 — Gumark [Godmark; Gvmarck 45, 43, 35; 
Godmarch 69] Lasse Jonson Biörn Jonson 16 — Lokamark [Lakamark; Lvckemarek 45; Lvckv-
marek 43, Lukamarck 35; Lvckv 43; Locomark 1493] Gunnar Person 14 — Gidbölett [Gidböle; 
Gidéböle 45, 43] Ödesbij 5 — Könsa [Könsa; Könsa 43, Könssaa 35; Konsa 45; K0nungxuagh 
1413 Hildebr., Sv. Dipl. Kon..] Erik Olsonn Erik Hakonsonn Oluff Swenson Oluff P ersonn 18 — 
Bodum [Bodum; Bodum 45, Bodom 35, 43] Önde Erssonn Oluff Fardsonn 12 — Fanbyenn 
[Panby; Ffanbyn 43, 45; Ffanby 35, 43, Fånbyen 58; Fornaby 1413] Peer Olsonn 20 — 
Vthanååss [Utanås; Vttanås 45, Wttenass 35] Oluff Personn Erik Olsonn Mickell Olsonn Jonn 
Olsonn 24 — Anskaffua [Önska; Norre önska 45; Önska 43, Ansska 35; Nore ön skaffua 59, 
Anskaffua 58] Ödesbij 14| — Söderskaffua [Söderönska 43, 45 såsom utj. under föreg.; Söder 
ön skaffua 59, Södher anskaffua 51, 58] Önde Olsonn Önde Personn 10 — Husum [Husum; 
Hvsom 45, Hussum 35, Hvsvm 43] Peer Nilsonn Oluff Jonsonn 22 —Dombeek [Dombäck; Dum-
beek 45, 43, 42, Dombeek 35; Dumbœc 1493] Biörn Olsonn Nilss Nilsonn Pelle Personn 22 — 
Domheck sidh [Dombäcksmark; Dvmbeesmärk 43, Dumbeekx mrk 43, Dumbeekmark 45 såsom 
utj. under Dombäck; Dombecksmarclc 35] Erik Personn Per Olsonn 14 — Salubölet [Saluböle; 
utj. i Saluböle 45 under Finna] Ödesbij 2| — Gunnerstadt [Godmersta; Gumarsta 45; 43 utj. 
under Högen; Gummersta 57] Ödesbij 14| — Kassa [Kasa; Kassa 43, 45; Kasse 35] Oluff 
Olsonn Per Olsonn 21 — Gidbaka [Gideåbacka; Gidebacka 45 utj. under Ultrå; 43] Ödesbölet 
3| — Nörbacka [utj. under Husum i Norreflarke 17 sel. 47; 43 under Ultrå; Nörreflarcha ss by 
69, 17 sel.; N. Flärke] Lasse Ersonn 17 — Söderflarka [S. Flärke; Fflarke 35, 43, Fflarka 
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45 utj. under Finna] Oluff Hansson 13| — Stensäter [V. Stensäter; Stensätter 43, 45, Stensseter 
§5] Anders Personn Tord Peersonn Per Jopsonn Peer Olsonn Erik Nilsonn Lasse Nilsonn 6| — 
Öster stänsäter [Ö. Stensäter; Österstenbeg 45 utj. under Ultrå; Öster stensätter 43] Lasse 
Olssonn Erik Personn 10| — Vltruåh [Ultrå; Vitro 45, 43, Wlttre 35; Altre 43] Jonn Andersonn 
Arffued Andersonn Oluff Larsonn Peer Larsonii Biörnn Personn Kall Personn Oluff Personn 50 — 
Banafierdh [Banafjäl; Baneffiarä 45, Baneffiäll 43, Banneffijoräh 35; Bcilandafierdh 1413, 
Bancndafiœrdh 1500] Anders Peersonn Oluff Nilsonn Håkon Ersonn Anders Altgutson Oluff 
Tordson ,Algö Biörsonn Peer Tordsonn 55 — Vijke [Vike utj.; ViicJce 45 utj. under Skede; Videe 
43; Vicköd 43] Önde Fardsonn Erik Ersonn 25 — Skcdee [Skede; Skede 45, 43, Schede 35] 
Lasse Personn Mickell Olsonn 27-J — Kilingznääss [Killingsnäs; Kijlinxnes 45; Kilinnäs 43, 
Kijlinsnäs 42; Näs 43] Erik Peerson 5 — Finåå [Finna; F finn å 45, Ffinå 43, Ffijnaa 35] Anders 
Hakonson Peer Ostenson Hindric Ersonn Nilss Matzsonn 33| — Elludt [Ällön; Elludh 45, Ellvd 
43; Ellödh 35] Siwrd Olsonn Nilss Larsonn Måns Peersonn Erik Peersonn 24 — Tiernn [Tiärn 
utj. 45; Tiärne 43] Erik Olsonn Hans Nilsonn Oluff Person 14. Summa 578 sel. — T illkommer: 
Under n. v. Ällön utj. i Skagen 4 sel. 43, 45 [Skagen 1. -ern]. 

Arnäässz Sokn [Arnäs; Arnes 42. Arnes 35, Arnes 1490, Arnces 1374]. 
Stobssmark [Stybbersmark ; Stobbesmark 45, Stöbbesmark 43, Stöbbemark 42, Stijhbcs-

marck 35] Stille Peersonn 30 — Bygdom [Bygdom; Bögdöm 45, Bygdhom 35] Osten Olsonn 
Siwrd Ingelsonn 38 — Ödett [Öden; Öden 43, 45, Ödz 35; Önden 69] Hakon Siwrdsonn 19 — 
Skedem [utj. i Skagem 45 under föreg.; Skage 43; Skoghem 46; Schadem 69] Ödesbij 10 (i 
åker och äng, är allt i en hengdh, under Bygdom 59) — Högbyenn [Högbyn; Högbyn 43, 45, 
Höghbyn 35, Hogbyn 43] Per Högsonn Oluff Personn Peer Ersonn Håkon Personn 40 — Brijnie 
[Norrbrynge; Norr e Bry nie 46 utj. under föreg.] Odesbij 8 — Smcdzbvjenn [Smedsby; Smesbyn 
43, 45, Smijssbyn 35] Gregelss Jonson Per Andersson Jonn Micelson Sigell Biörsonn 41 — 
Geltann [Hjälta; Gelltan 45, Geltthen 35; Gelta 43, Geltan 43] Anders Tommeson Helge 
Tommesonn Pawell Olsonn Eleff Eleffsonn Peer Tommesonn Erik Nilsonn 27| — Täffrann [Täfra; 
Teff ren 45, T äff ran 42, Teff ere 35; Täff'-4S] Erik Olsonn Anders Karlsonn Håkon Larsonn 36 — 
V ester bursiö [V. Bursjö; Vestan börsiö 45, Vester borsiö 43; V ester börsio 42] Oluff Nilsonn 
Hindrik Personn 24 — Felle [Liisleffelle 55, Lisle ff elle 43; Lille Felle 46; Öf. Fälle] Ödesbij 
41 — Österbursiö [Ö. Bursjö; Borsiö 43, 45, Börsiö 43, 42; Börssijö 35 (blott ett)] Oluff Olsonn 
Klämet Personn Oluff Studdare Oluff Anderson Önde Biörsonn 44 — Quaiv [Kvafed; Qvogge 45; 
Kogebyn 43; Kav 42; Kogghe 35; Qivånå 69] Siwrd Anderson 27 — Deg erfelle [Degerfelle; 
Diigerffell 45; Beeker ff ell 43; Dijgerffel 43] Erik Olsonn 14 — Btvröenn [Burön; Burön 45, 
35, Bvrön 43; Biörn i Büro 1490] Hakon Olsonn Anders Person Per Andersonn Biörnn Erson 
Erik Personn 22 — Honöenn [Hornön; Honön 45, 43, 42, 35] Oluff Biörsonn Per Andersonn 
Gregelss Yfferson Oluff Yffersonn Erik Yffersonn 54 — Offuansiö [Ofvansjö; Ovansiö 43, 45; 
Offanssijö 35] Oluff Nilson Oluff Biörson 19| — Söderbrynie [Sörbrynge; Bröniö 45; Brönio 
43, 5| sei. quarnelege 4 sei.] Odesbij 9f — Krokenn [Krocken 45, Kroken 43] Per Biöröonn 
12 — Deckersöenn [Dekarsön; Decker sön 45, 43, 42; Dijökerssijö 35; Decker sionn 59; Dersönn 
69] Oluff Siwrdson Oluff Nilsonn Oluff Pe rsonn Gulle Personn Pelle Personn 42 — Bodum [Bodom; 
Bodom 45, 43, 35] Östen Biörsonn Oluff Biörsonn Oluff Giordesonn 24 — Jerffivdh [Järfed; 
Järffved 45; lärved 43, lävedh 42, Jerffe 35] Oluff Staffansonn Jonn Personn Peer Hanssonn 
Ericij Petrij Erieus Johannes Haiward Personn 20 — Lakasund [Lakasund; Laciesundh 45,43; 
Laxssundhe 35] Peer Nilsonn Oluff Olsonn Peer Gumundson 23 — Öffner öenn [Öfverön; Över 
ön 43, 45; (i) Öffer önne 35] Oluff Ingelsonn Peer Ingelsonn Oluff Gintsonn Erik Ärlandson Oluff 
Personn Hustrv Valborg Oluff Jonsonn Oluff Personn Oluff Olsonn Oluff Bagge 62| — Nederöenn 
[Nederön; Nederön 45, Nerön 35] Per Jonson Per skreddare Oluff Nilson Erik Personn 31 — Skårssett 
[Skortsed; Skorsöd 45; Skorsa 42, Schorssa 35, Skorsse 43] Peer Andersonn Jngelss Personn 
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22} — Brösta [Brösta; Brödstad 45, Brösta 43; Brösstadz 35] Lasse Swenson Östen Östenson 31} 
— Gijmodt [Gimmot; Gijmudh 45, Gimvd 43, 42: Gymmodh 35] Sigiurd Anderson Povell Anderson 
Kielbiörn Person Siwrd Kälsonn Siwnrd Powelson Käll Peersonn Osten Olsonn Per Olsonn Fard 
Kelsonn Gummund Olson 72} — M ådh [Må; Moodh 45, Mod 43, Modh 35] Erik Person 17 —: Suarttbij 
[Svartby; Suarteby 45 utj. under V. Landsjö; Svartby 43] Odesbij 15 — Högland [Högland; 
Högland 45, 43; Hoghlandh 35] Ohiff Personn 68} — Miösund [Mösundh 59] Ödesbij 4 (i äng, 
under Högland, allt i en hengdli, 59). — Vikiott [Öfvervike; ViicJcöd 45, 43; Viken 42, Wijck 
35; Wijkioth 46] Oluff Sigiordsonn Oluff Kielbiörson Matz Staffanson Per Jonsonn Biörn Olsonn 
Swen Olson Anders Klämetson Jonn smed Lasse Nilsonn 72 — Nöder vijkiott [Nedervike; Norre 
viieköd 43; Nereviicködh 45 utj. under föreg.; Nedher tvikioth 46] Odesbij 24 — Möklinge 
[Myekling; Myckenge 45; Myekleenge 43; Mockelenghe 35] Nilss Biörsonn Peer Andersonn 28 — 
Kackebölet [Kakuböle; Kagkeböll 45; Kackeböle 43, 59; Kakubölett 69] Odesbij 9} (i åker och 
äng, under Of. Vike 59) — Bölet [Bölen; Böh 43, 45, Böle 35] Per Anderson Erik Personn Erik 
Andersonn Nils Andersonn 15 — Tiern [Tjärn; Tiärn 43, 45; Tern 35] Oluff Olso nn 20 — Klinga 
[Klingre; Klingre 45; Klijnger 43; Klinge 43, Klinga 69] Erik Andersonn Erik Olsonn 23 — 
Näss [Näset; Nes 45, 35, Nässz 43] Anders Andersonn Erik Olsonn 32} — Farastadt [Faresta; 
Ffaresta 43, 45; Ffarrasstads 35] Erik Andersonn Hindrik Anderson Oluff Ersonn Erik Personn 
23} — Söder elsiö [S. Älfsjö; Söder elsiö 45; Söder elgesiö- 43; Ellssijö 35] Oluff Olsonn Per 
Olsonn Lasse smed Nilss Erson 25 — Nörsiö [N. Älfsjö; Norre elsiö 45, 43; Nörre elgsiö 46] 
Odesbij 34 — Ittensta: [Getingsta i Gideå s:n; Iättensta 45; Iättnästa 43; Jettensstadz 35] Oluff 
Biörson Biörn Olson 19 — Bodom [Getingstabodum i Gideå s:n; lattensta boda 45; Bodom 43; 
Jethenstabodom 59] Hakon Biörson 13 — Lansiö [Västerlandsjö; Lansiö 43, 45, Lanssijö 35, 
Landzsiö 50] Störbiörn Personn Håkon Störbiörson 27 — Vtanlandsiö [Utanlandsjö ; Vttanlansiö 
43; 45 utj. under Elfsöden] Odesbij 14 — Trehörningen [Trehörningen; Trehörninge 43, 45, Trij-
hornijngh 35] Swenn Person Per Swenson 21} — Alffzödenn [Elfsöden; Öden 45, 43; Älffz ödhen 46; 
Alffzedh 59] Alff Karlsonn Sivrd Karlsonn 28 — Bursnääss [Brunsnäs; Brönsnes 45; Brijnssnes 35; 
Brvrtsnes 43, Brunsnäs 46, Brundmäs 69; Brynes ness 42] Nilss Brix 13 — R äffuestadt [Rafvesta; 
Reffuesta 45, Rävesta 43; Rästa 43; Reffelsstadg 35] Erik Brann, Gulle Olsonn Lasse smed Gamund 
Olson 42 — Frosta [Frosta utj.; Ffrödsta 45 utj. under Getingsta; F frosta 43] Lasse Persou36 — 
Vesterarnäss [Vester arnes 45 utj. under Of. Vike; Arnes 43] Odesbij 7 — Lå ngåker [Långåkers 
utj.; Lånåcker 45, Lånaeker 43] Odesbij 3 (i äng, under Trehörningen 59) — Vestingesiö [V. Gissjö 
i Gideå; Vestangisiö 43, 45] Nilss Tordsonn Rawall Olsonn Biörn Gulleson 60 — Rullenääss 
[Rullnäs i Gideå; Nes 45, Nässz 43] Odesbij 5} — Rullebölett [Bölen i Gideå; Bölz 43, 
45; Böle 35; Rnlleböle 59] Oluff Getloog [a. b. s. å Geflugsonn] 15 — Hundzsiö [Hundsjö i 
Gideå; Hunsiö 43; 45 utj. under Öden] Odesbij 15 (i äng, fäbolestäle, under N. Gissjö en mile 
ther iffrån, 59) — Flarcka [Flärke i Gideå; Fflarkke 35, Fflarke 43, Fflarka 45] Oluff Svenson 
Erik Larson 35 —- Nordansiö [N. Gissjö i Gideå; Nordengisiö 45, Nordhengijssijö 35, Nolangisiö 
43] Sigi word Störbiörsson Erik Biörson Swen Personn Per Anderson Nilss Tordsonn 45 — 
Sunnangisiö [S. Gissjö i Gideå; Svnangisiö 45; Synnengijssijö 35] Erik Jonsonn Erik Erson 
22 — Elsmark [Eldsmark; Älsmarck 45; Elsmark 43, Ellssmarck 35] Oluff Olsonn 22 — 
Bleckabölett [Bleka 1. Bleckböle utj.; Bleckeböle 45; Blijkkeböle 35; Bläkäbole 43] Germund 
Olson 7 — Tordzbölett [Torsböle; Torsböle 43, 45; Torssböle 35] Eluff Jonson 27} — Trettä 
[Täfteå; Trette 45, 43, 35; Trätte 42; Tretta 59] Oluff Gumundson Erik Olson 25 — Brusnij-
land [Brunsnyland; Nyland 45, 43, 35; Brusz nyland 46, 69, Bruszenylendh 59] Gulle Geflogson 
Pelle Personn 26 — Ang sta [Angsta; Anxstadh 45; Anstå, Anstad 43; Hanxsstadh 35] Swen 
Ersonn 19 — Ibijenn [Idbyn; Iibijn 45; »utjord Ibijm 43; 35; Ldébyn 69] Gulle Person 36 —• 
Ström [Ström; Ström 45, 43, 35] Gulle Larsonn Staffan Personn 60 — Imnda [Lünne; Lund e 
45, 43, 35] Oluff Personn Per Larsson Jonn Olson Siwrd Anderson Per Gumundsonn 72 — 

20 
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Stenberg [Stenberg; =43, 45; Stenböle 42; Sttenbergli 35] Per Biörsonn Lasse Personn 15| — 
Stensundci [Strande 45, 43] Siwrd Anderson Erik Olsonn 39J — Strandnijland [Nylandh 46, 
Strand nylandh 47; Strandznyland 69] Ödesby 8| — Holenn [Hola 43; utg. i Holl 10 sel. 45 
under Strande; Holann 57, Höland 69] Ödesby 10 — Limesiö [= 46, 45, nu Lemmusjö el. 
Lemelsjö (!) i Trehörningsjö] Ödesby 3|. Summa 2012 sel. 

Anussiö soknn [Anundsjö; Anesiö 45, 43, Anusiö 47, 59; Annaanssijö 35 med förkortnings-
tecken, så att man läsa: Annaman — eller Annananssijö]. 

Mijklagensiö [Myckelgensjö; Myekklegensiö 45, 43, Myekelgenssijö 35] Erik Jonson Oluff 
Ärlandson Jonn Jonson Helie Christierson Mårten Swenson Nilss Swenson 46 — Skalmsiö 
[Skalmsjö; Biörskalsiö 45; Skalsiö 43, 42; Skamsiö 43; Schalmssijö 35] Biön Olson Jonn Olson 
Halward Hanson 24 — Långseell [Långsele; Lånsall 45; Lansal 43; Lanssijldh 35] Hans 
Sivrdson Fard Mårtenson 22 — Flarka [Sörflärke; F flarke 43, 45; Ffälke 35; Söderfflarke 43] 
Mårten Biörson Jonn Gumundson Nilss Jonsonn Jonn Åswidsonn Sibbiörn Jonson Östen Mårtenson 
63 — Ondska [Önska i Skorped; Önskan 45, 43; Önsko 42] Erik Jonson Mårten Åswidz: Giord 
Biörson Swen Ersonn Erik Larsonn 55 — Bölett [Tvärlandsböle; Bölen 45, 43; Böle 43] Oluff 
Ersonn 13 — Östbij [Östbyn; Ösby 45, Össthby 35, Ostby 43] Ärland Swenson Östen Jopsonn 
24 — Vestergensiö [V. Gensjö; Gensiö 43, 45; (ett) Ghenssijö 35] Salwid Jonson Anders Jonson 
Gregelss Olson 40 — Östergensiö .[Ö. Gensjö; Östergensiö 45, 43] Oluff Giordeson 19| — Nääss 
[Näs; Näsz 45, Nes 35, 43] Oluff Östenson Ödde Östenson Jonn Erson Oluff Fasteson Östen 
Gummundson 56 — Hedenberg [Hädanberg; Hadeberg 45, 43; Hädebergh 43; Härberg 42, 43, 
47; Heffebergh 35; Hedanbergh 57, Hanaberg 69] Swen Gulleson Jonn Tomeson Berttell Siffredz: 
Jonn Olsonn Lasse Arffuidz: Hakon Olson 65 — Bijsbeck [Risbäck; Biisbeek 45, 43, 42, Bijss-
beck 35] Jonn Silwast; Oluff Germundson Per Kelsonn 32 — Kubbe [Kubbe: Kubbe 45, 43; 
Kupbe 42; Kobbe 35; (i) Gubbo 1443] Lasse Person Gulle Person Biörn Tordson Isac Halwardij 
Mårtten Biörson Jonn Swenson Jonn Biörson Oluff Gullesonn 115 — Nörflarka [N. Flärke; Nore-
fflarke 45, Norrefflarke 43; Nolle flarke 42; Norfflarke 35] Peer Nilson Salwid Nilson Jsac 
Giordeson Peer Nilson Anders Jonson 71 — Vester fanby [V. Fanby; Vester ffanbyn 45, 43; (ett) 
Ffanby 35] Oluff Siwrdson Hans Siwrdson 30 — Öster fanby [Ö. Fanby; Ffanbyn 45, 43; 
(ett) Fförnnebyn 69 Tiondereg.] Hans Gregelson Per Gregelson Sibbiörn Tomeson Oluff Olsonn 
55 — Brädbynn [Bredbyn; Bredbyn 43, 45, Bredebyn 43; Breby 35] Erik Olsonn 50 — 
Galasiö [Galasjö; Galasiö 45, 43; Galassijö 35, Gallasiöö 57] Östen Jonson 16 — Södermijö-
sund [Sörmesunda; Söder miösund 45, Söder miösvnd 43; Södermijtthssundh 35] Peer Olson 
Oluff Nilson Kristoffuer Knutz: Peer Olsonn 24 — Söderbölet [Sörböle; Söderböle 43, 45; Bölz 
42; Södherböle 35] Gregelss Giordeszon [Geronimus Giolsson 45] Siwrd Peerson 18 — Nörmijö-
sund [Norrmesunda; Mösund 45; Miödsund 43; Miösvndh 42; Nor mijtthssundhet 35; Gulle i 
Mossundom 1519] Ödde Olson [Önde 45] Peer Nilsonn Siffredt Gulleson Oluff Gulleson Peer 
Olsonn 46 — Norböleit [Norrböle; Norre böle 43, 45, Norböle 35] Anoffe Jonson Oluff Jonszon 
Oluff Öndeson Oluff Mickelson 46 — Westerseell [V. Sel; Vester Sell 45, Vester Siili 43; 
Ôffœrssijldh 35] Aunund Biorson Nilss Erson 27 — Medelseeli [Mellansel; Millan Sell 45; 
Meddasiö 43; Med siile 43; Med sijU 42, Mellcenssijldh 35] Oluff Biörson Erik Kelson Oluff 
Erson 46 —Yterseell [Yttersel; Ytter Sell 43, 45; Ytter Sella 43; Ytter Sela 42; Wttherstessijldh 
35] Peer Olson Mickell Siwrdsonn Per Olsonn 45 — Brandaskeell [Brandtjäl; Brantiäll 45, 43, 
Brandkiiell 57; Brvntiäl 42] Peer Jonson Oluff Siwrdson 16. Summa 1064J sel; Tillkommer 
53 under Ö. Gensjö utj. i Hallen 9 sel. 

Sielaff Soknn [Själevad; Siäla s:n 45, 43; Sijellaffa Schijplagh 35, Salaua 1314, 
Seluaua 1316, Siœlawa 1347]. 

Mowathenn [Movattnet i Björna; Movattn 43, Mouanttn 45; Movatt 43; Mouattne 35] 
Oluff Olsonn Ödde Olson 13 — Himlog [Hemling i Björna; Hemla 45; Himblvnge 43, Himlvnge 
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43, 42, Hymbelöm 35] Olnff Clämetson Peer Anenson Hustru Sigret 24 — B odum [Mattarbodum 
i Björna; Boda 43, 45; Bodom 35, 43] Biörnn Person 18 — Gijdo [Gideå i Björna; Gide 
45, Giide 43, Gidåå 43, Gijdhe 35; Gido 42; .ftYZa byn, (i) Gide 1486] Gunnar Person Erik 
Person 18 — Ledung [Ledinge i Björna; Ledung 45, 43, 42; Ledijen 35] Oluff Nilson 12 — 
Biörnåå [Björna i Björna s:n; Biornå, 42, 45, Biörnå, Biorna 43, Bijörnaa 35] Jonn Gulleson 
Peer Olson Oluff Hansson 32 — Biensiö [Björnsjö i Björna; Börsiö 45; Biorsiö 43, 42; Bijörsiö 
43; Benssijö 35; Biensiö 46] Peer Jonsonn Guile Jonson Oluff Personn 20 — Gritzsiö [Gryssjö; 
Gröttsiö 45; Grössiö 43 under Ledinge] Hakon Olson 6 — Ve stergunsiö [V. Gunsjö; Vester grnsiö 
45; Vestergvnsiö, Gunsiö 42, 43; (ett) Gunssijö 35] Oluff P eerson Jonn Onson 111 — Ös tergunsiö 
[Yttergunsjö; Öster gunsiö 45; Yttergvnsiö 43] Lasse Person Auiund Olson 17 — H an oh eck 
[Hanabäck; Hanebeek 45, 43, Hannebeck 35] Biörn Sifiridt: Per Olsonn Oluff Peersonn 34 — 
Näffuerkiell [Näfvertjäl; Näffertiäll 45; Näveiiäl 43, Nävätiä 43; Never st iäl 42; Näffwerkäl 
1486] Jonn Peerson Salmund Gregei son 26* — Skorpe [Skarpe; Skerp e 45, 43, 35; Skårppe 55] 
Osten Halwardson Anders Person Hustru Maritt 18 — Nordanååss [Nordanås; Nolanås 43, 45, 
Nordeììas 35] Oluff Nilsonn Nilss Ersonn Anders Olson Biörn Jonson Hakon Olson Mårtlienn 
95J — Jiroehstadt [Kroksta; Krocsta 45, 43; Krogsta 43] Ammund Olsonn Pawell Olsonn Jngell 
Peersonn Biörn Olson Jonn Gumundson 38| — Döffland [Döfland; Dössla 45, Dösla 43; Dofflan 
43; Döffland 69] Peer Öddeso[n] 24. — Mäleedh [Måle; Måle 45, 43; Maletth 35, Mälz 42; (i) 
Maledite 1490] Kristiernn 22 — Vesteranv [V. Alnö i Mo S:n; Vester ann 43, 45; Anv 42, 43 
omfattar ock följ., Annw 35 dito; Michel i Ano 1443; Oluf Clemitsson och Rolf i Ano 1486; 
Anw 1490, 1519] Peer Biörsonn Klämet Person Oluff Tommesonn Per Mickelsonn Jacob Mickel-
sonn 40. — Österanw [Ö. Alnö i Mo; Öster ami 45, 43; Anv 42] Lasse Nilsonn Jonn Nilson, 
Nilson Nilson (!) 36 — Vesterus [Västerhus; Vestervs 42, 43, 45; Västerhus 43, Wessterhus 35; 
Västerns 1486] Oluff Öndeson Nilss Öndesonn Anders Ingewalson Oluff Biörsonn Berttell Biörson 
Lasse Ersonn Hakon Siwrdson Drik Person Hustru Margrett Per skreddare Peer Olsonn 88 — 
Vesteralnäs [V. Alnäs; Vester alnes 43, 45; Vesteranes 43; (ett) Alenes 35; Alnes 1490] Pelle 
Persomi Per Biörsonn Gunnar Olson Anders Olson 92 — Öster alnäs [Ö. Alnäs; Öster Ainas 45, 
Öster Alnes 43; Öster anes 43] Siwrd Person Per Biörson Mårten Öddesonn Nilss Biörson Per Olson 
Nilss Siwrdson 84 — Myeklinge [Myeklinge; Mijeklenge 43, 45; Mijeleenge 43, Mijkkeltnghe 
35] Peer Göstaffson [Päder Göttsson 45] Rawall Person 29 — Öffuersielaff [Öf. Själa; Över 
Siäla 45; Övsiäla 43; Öffar Sijellaffa 35; Staffan i S ala fftia 1490 trol. hit] Tord Person Sigiwrd 
Person Per Nilsonn, Nilson Ersonn (!) Per Larsonn Erik Påwelsonn 48 — Tompta [— 43; a. b. 
43 har haft Tomte, men detta ändradt till Siäla 63 sel., sål. ock omfattande föreg. Upptages 
46 såsom utj. under föreg., men säges ligga till Nätra Skiplag] Oluff Biörson 15 — Backa 
[=43 med Olloff Larson; Lillbacke] Ödesbij 12 — Tirnne [Tjärn; Tiärne 45, Tiärn 43, Tijern 
35; Såeke tiern 46] Oluff Larson 22 — Brenne [Brenne; Bränö 45, Brännö 43; Brenne 42, 47] 
Ödesbij 16 — Baeksiö [S. Backsjö; Söderbaesiö 45; Baesiö 43; (ett) Baekssijö 35] Nilss Gulleson 
Per Olsonn 15| — Nörebaeksiö [N. Backsjö; Norre baeksiö 45, Norr e baesiö 43] Peer Siwrdson 
Oluff Rulleson [_= a. b. s. å.] 16 — Vestansiö [S. Västansjö; Vcstersiö och Norrevestansiö 43, 
Vestansiö 45 omfattar ock följ.; Norevästansiö 43; Yssak i Väs stans söö 1519] Jönss Månsonn 
Per Sigffridtson Jönss Jsaeson Lasse Personn 36 — Nodwastansiö [N. Västansjö; Södre vestersiö 
43; (ett) Wesstensijö 35; Flanis i Westansö 1486] Oluff Personn Erik Personn Jönss Hanszonn 
Nilss Gumundsonn 36 — Vesterååss [Västerås; V ester ås 45, 43, Vester as 43; Aus 35 omfattar 
ock följ.; Wästeras 1486; Tydech vnderaas 1490] Oluff Olsonn Swen Hanson Per Swenson 33 — 
Ysterååss [Österås; Österås 45; Ås 43; Per Michelsson under aas 1519] Mickell Personn Lasse 
Personn Nilss Swensonn Mickell Swenson 46| — Lung ang [N. Lungånger; Norre lunånger 43, 
45; Österlvngånger 43, Lunghangher 35] Mattes Jönsonn Mattes Mickelson Siwrd Olsonn Oluff 
Olsonn, Nilss Marit 19 — Söderlungåång [S. Lungånger; Söder Ivnånger 45; Söder Ivngånger 
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43] Peer Olsonn Biörn Olson Hustru Birgita 36 — Honett [Hörnett; Hönoit 45, 43; Honett 42; 
Henat 46, Hönatt 69; Henot 1486] Lasse Micilsonn Oluff Ersonn Per Larson Oluff Larsonn 
Hustru Ingeborg Hiilie Personn 40| — Gotna [Gottne i Mo; Gottne 45, 43; G ottime 35; (i) 
Gotna I486; (i) Gotnä 1490; Anders i Got 1519] Jöns Andersson Oluff Anderson Rawell Anderson 
Siwrd Olsonn Oluff Jonsonn Esbiörnn Personn Lasse Person Lasse Olson 140 — Hallenn [Hållen 
i Mo; Hallen 45, 43; Iloldhen 35] Hakon Jonson Gulle Ambiörsonn 28 — Sole [Soderà i Mo; 
Sölle 45, 43; Sole 35, 42, 47, 69] Oluff Swenson Osten Swenson Rawall Olson Anders Jonson 
23 — Östansiö [Östansjö i Mo; Östansiö 45, 43, Össtenssijö 35; Östensio 1443] Rawall Person 
Erik Olsonn Klämet Personn Oluff Biörson 83| — Vesterbacka [V. Backe i Mo; Backa 43, 45; 
(ett) Back 35, (ett) Backa 43, 58 sel.] Jonn Martliensz Anders Person Lasse Peerson Peer Hal-
wardson Gulle Olsonn 34 — Österbacka [Ö. Backe i Mo; Österbacka 45, Osterbacka 43; två byar 
(i) Backa 1486] Gulle Person Per Wnesonn 24 — Genebaka \Backa 45, Genebacka 69] Ödesbij 
13 — Flarcka [Flärke i Mo; Fflarka 45, Fflarke 35, 43; Toflarke 46, Toflarcka 69; Thoue i 
Flarka 1443] Oluff Erson Oluff Ersonn Oluff Månsonn Erland Larson Per Ersonn 60 — Moom 
[Mo i Mo s:n; Moo 45, 43, 35; Mom 42; Mo 1443] Mårten Hindricson Jon Olsonn Klämet 
Person 42 — Skårssett [Skårtsjö i Mo; Skorsse 45, Skorssa 43, 42, 35, Skorsa 43; Skorsöö 69; 
Skorsödh 1486] Biörn Hanson Tomes Olson Anders Jonson Per Gulleson Siwrd Olsonn 50 — Gala 
[Gala i Mo; Gala 42, 43, 45; Gardha 35] Östen Manson Jonn Mansonn Nilss Manson 32 — 
Habstadt [Happsta; Habbesta 43, 45, Habesta 43; Habbasstads 35; Jon i Habbasta 1443] Oluff 
Larson Klämet Larson 38 — Billesta [Billsta; Biihta 45, Bijllesta 43, Bijlsstadh 35] Oluff Jonson 
Mickell Jonson Klämet Jonson Lille Oluff, Per Hinderson Per Mårtenson Erik Jonson Erik Olsonn 
Oluff Gullesonn Fard Olsonn 108 — Öfferbilla [Öf. Bilia; Överbiillo 45, 43, 42; Jon i Bildaa 
1490, Per Nilsson i Billaa 1519] Jonn Person Lasse Personn 106 — Frembrebilla [Pr. Bilia; 
Ffremerbillo 43, Ffremmerbillo 45, Biillo 43, 42; (ett) Bijlaa 35; Hakon i Bilda 1443] Engelbregt 
Olson Hakon Olsonn Lasse Nilsonn Peer Swensonn Siwrd Hansonn Faste Jörenson Jonn Knutzsonn 
Siwrd Ondeson 48 — Österbillesiö [Ö. Billsjö; Österbiilsiö 45; Biillesiö 43, Bijlsiö 35 (blott ett)] 
Jonn Olsonn Per Olson Oluff Olsonn 59 — Stenslancl [Stensland; Stensland 45, 43; Sttensslandh 
35, StecMand 42] Biörn Wibbeson Ingell Olson 16 — Vesterbillesiö [V. Billsjö; Vester biillo 
43, 45; Vester bijlsio 42, 43; Per i Bildzsio 1490] 01 lift Ersonn Peer Larsonn 36 — Kumnäss 
[Komnas; Komnes 45, 43; Kommenes 35] Käll Hansson Gulle Olson 48 — Löpsiö [Löfsjö; 
Löffsiö 43, 45, Loffsiö 43; Löpsiö 46] Mickell Person Per Hansonn 24 — Busubölet [Butsjöböle; 
Busse böle 45; bole 43, Bvseböle 43, Bvsböle 43] Selwast, Oluff Jonson 31 — Snäckebölet [Snikböle; 
Snickeböle 45, 43, 42; Snickarbölett 69; Snikkabole 1443] Oluff Tommossonn 13 — Kasta 
[Kasta; Kasta 45, Kastad 42, 43; Kattsstadz 35] Oluff Nilson Eluff Ostenson 31 — Gelffdall 
[V. Gerdal; Gelffdall 45 omfattar ock följ.; Gelffdall 43, 35; Geldal 42] Oluff Jönsonn 29 — 
Östergelffdal [Ö. Gerdal; Overgelffdal 43, Giäldal 42] Erland Olson Peer Tordson 30J — 
Bringenn [Bringen; Bringen 45, 43; Brijnge 35.; Bringiom 42] Erik Wilkerson Nilss Person 
40 — Neder Ilönäss [Fr. Hörnäs; Ytterhönes 43, Hönes 43; Hones 45] Oluff Olson Swen Per
sonn 44 — Öffer Hönäss [Öf. Hörnäs; Öster hönes 45; Hönes 43] Oluff Olsonn Swen Olson 
60 — Berg [Berg; Berg 43, 45; Bergli 35, 43] Erik Personn, Månsonn 34 — Hoffdesta [Hafsta; 
Hågesta 43, 45, Hobbestadz 35; Hvgeste 42] Jonn Hanson Hakon Olson 20 — Swidie [Svedje; 
Suidie 45, 43, Swidhia 1486] Håkon Siwrdson Nilss Göteson Nilss Personn Anders Olson 69 — 
Swidieholm [Svedjeholmen; Suidie holman 45; Svie holmen 43 under följ.] Ödesbij 10 (i äng, 
under N. Våge, Gene, Hörnett och Sund 59). — Sund [&xmd\* Sundh 45, 35, Svnd 43] Oluff 
Jonson Angellbrett [Engelbrick ionsson 45] Anders Wneson Pelle Person Anders Olson Oluff Olson 
58 — Genett [Gene; Gene 45, 43; Ghene 35] Per Gulleson 17J — Domsiö [Domsjö; Dumsiö 
45, 43, 42; Domssijö 35] Ödde Biörson [Önde Biörsson 43] Påwell Gulleson 53 — Dall [Dal; 
Vall 45, 43] Anders Gulleson Erik Gullesonn 14| — Noruåge [Norrvåge; Våge 45; Norrevåge 43; 
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(ett) Waghe 35; (i) Norr e vaghe 1519] Per Persomi Oluft' J onson 44 — Söder tv aga [Sörvågo; 
Söder vage 45, 43; Södervåge 43, 42; Wogö 1490] Oluff Jonsonn Oluff Mickelson Oluff' Biörs on 
35 — Nyland [Nyland; Nylandh 42, 35; Talsnyland 43, Tals nyland 45] Oluff Anderson Oluff 
Gulleson Nilss Larson 38| — Kättilsbölet [Kettilsböle; Böte med bl. a. Kiättiill, 43; Kelsböletth 
55] Per Giordson Siwrd Olson 20 — Klåwszbölet [Klatsböle; Böte 45 med Lasse Klåuesson; 
— 43; Glausbölet 47 med Lasse Clauszon; Klåsböle 43] Lasse Eluffson 12 — Hajfuadt [Hafsta; 
Hafstadh 47; Hastadt 50; Hoffstadh 57] Nils Fardson 16 — Vegersta [Vägersta; Vägerstad 45, 
Vägersta 43; Weghsstadz 35] Oluff Tordson Klämet Olson Nilss Swenson Per Hilieson 31 — 
Gälffuenn [Gälfven; Geluen 42, 43, 45, Gelffven 43, Gelffan 35; (i) Giälffwe 1486] Håkon Olson 
Oluff Hakonz: Erik Jonson Swen Sivrdson Biörn Biörson 39 — Skäland [Själand; Slcäland 45, 
43, Skiäland 43; Skedelantth 35] Oluff Olson Jonn Olsonn Nilss Olsonn Biörn Biörson Hustru 
Marit Gulle Olson 44 — Åthett [Åte; Atted 45; Åttz 42; Aatthödh 35; Otted 43; Åthö 55] Erik 
Jopson Östen Olsonn 40 — Bölett [Sörböle] Helie Olsonn 17. Summa 3,093 sel. — Tillkommer: 
Under Fr. Hörnäs utg. i Högs näs B 20 sel., 46; Höxnäs såsom by 55 [Högsnäs]. Efter Skårtsjö 
59 Pedher Gullessonn i Svergie hafver 7 sel.; finns här i den nämnda byn. 

Segensiö Soknn: [Sidensjö; omfattar ock Skorped; Segensiö 45, 43, Sägensiö 43, 42; 
Sijeghenssijö 35. Sidunxsiö 1386]. 

Brijnie [Brynge: Bröniö 43, 45, Brijniö 43; Bronie 42; Brynije 35] Jonn Jonson Giord 
Giolson Oluff Personn 26 — Nätresiö [Nättersjö; Nätre siö 45, 43, Nättresiö 43, 42] Anders 
Jonson Nilss Anderson Oluff Giolson 26| — Åå [Å; Åå 45, 42, 35] Ååsswid Olson Erik Person 
Påwell Nilson Erik Swenson 50 — Brödåker [Bredåker; Bred acker 45, Bredåcker 42, 43] 
Ödesbij 19| — Hembra [Hämra; Hem-bra 45, 43; Hemberöm 35] Nils Olson Fard Olson Lasse 
Fardson Jonn Giolson Erik Högsonn 46 — Teeg [Teg; Teg 45, Tege 43; Teijnghe (?) 35] Giord 
Olson Oluff Kättelson Peer Larson 22 — Nääs [Näs; Nes 45, Nes 42, 35] Anders Person Oluff 
Kelson Jonn Olson 36 — Solem [Solom; Solim 45, 43] Ödesbij 4| — Kläpp [Kläppen; Kleppen 
45, 43; Kiep 42, Klepe 35] Erik Erson Salwid Ersonn Oluff Nilson Käll Ämbiörson 34. — 
Drömme [Drömme; Drumbe 45, 43, 42, Drömme 35] Erik Nilson Tommoss Olson Gulle Olsonn 
58 — Getebölet [Björnböle; Biörnebölett 69; Gettebergh 57] Hans Nilson 8| — Seijll [Selia 43; 
Sillia, 43; Silivm 69] Ödesbij 6 —. Offe rbölett [Böle 43; Böte 42; nu Anundsböle; Öffuerbölett 
69; Amundsböle 1685] Nilss Anderson Erik Andersonn 17 — Påwelsbölet [Pålsböle; Båls böle 
42; Böle 35; Påwatebölett 69] Lasse Siwrdson Nils Klämetson 14 — G rätnäss [Grätnäs; Grettenes 
45, Grettnes 43, Gretenes 43, 42; Grötthenes 35] Klämet Olson 11 — Hollem [Hållen; Halen, 
Hallen 43, 59, 69] Ödesbij 6 (under Nyland 59) — Wijk [Vik; Viiçk 43, 35] Ödesbij 6 — 
Fagerkiell [Fagertjäl; Ffagertiall 45, Ffagertiäl 43, Ffagherkell 35] Ödesbij 6 — Vesterkiell 
[V. Tjäl; Vester tiäll 45, 43; Kiäl 43] Oluff Biörsonn Erik Jonson Hustru Kristin 29 — Ååss 
[Ås; Ås 45, Aas 35] Gulle Bånson Fard Hakonson Eluff Swenson 39 — Stijg [Stig; Stiig 45, 
Stijgh 35] Anders Jonson Herman Erlandson 21J — Ösbij [Ödsby; Esbyn 45, Ösby 43; Ödesby 
42, Ödheszby 47, Ödessby 35] Jonn Jonson Rawall Jonson 29. — Ånesta [Anbyn; trol. = Anbyn 
43, 45; s. å. utj. under Ås i Arneby 15J sel., Arnebin 43, Ånbyn 42; Åånbyn 35, Ånebyn 69, 
Ambynn 69] Hans Olson Oluff Olson 15| — Nyland [Nyland; Nyland 45, 43, 35] Oluff skinnare 
Gulle Person Anders Person Per Sibbiörson Jonn Fardson Gulle Jonsonn, Per gamble 94 — 
Nordanååss [Nordanås; Nolan ås 45, Nollanås 45,43, Nolås 42, 43; Nordhenaas 35] Oluff Olsonn 
Anders Olson Jon Jopson Jacop Olson Oluff Person Oluff Olson Nilss Olson Jonn Anderson 48| — 
Bij [Västerby och Österby; Österby 45; Vesterby, Österby 43; By 35] Oluff Olson Anders Olson 
76| — Tuffile [Tvve 43, 45, Tivffue 69] Ödesbij 3 (under Nyland 59) — KYöffznäss [Klyfsnäs; 
Klipsnes 45; Klippins nes 43; Klöffsnes 43; Kloffz nääs 59] Ödesbij 18 (under Nordanås 59). — 
Huolm [Holm i Skorped; Holm 45, 43, 35] Swen Halwarson 16 — Länäss [Länäs i Skorped; 
Neslenes 45, Länis 43, 45; Nes 42; Lenes 35] Erik Jonson Fard Jonson Swen Hwalwarson Siwrd 
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Biörson Anders Anderson Oluff Fardson 66 — Slcorpe [ Skorped i Skorpeds s:n; Skorpe 45, 43, 
42, 35] Nils Amundson 18| — Mosiö [Mosjö i Skorped; Mosiö 45, 43, Mossijö 35] Önde Nilson 
Kristoffer Störb: Hustru Birgita Guile Larson Anders Larson 61 — Vberg [Ufberg i Skorped; 
Vberg 69, 57, 45, 43, 1685; Vveberg 43, 42; Wttbergh 35] Jonn Jonson Hustru Birgit-a Jonn 
Anderson Siwrd Anderson 32 — Sördhran [Sjöland i Skorped; Siäland 43, 45, Sijölandh 35, 
Siöland 69] Tommes Fardson 18 — Iuusiö [V. och Ö. Djupsjö i Skorped; Vvesiö 43, Insiö 45, 
43; Ivffvesiö 42; Wttssijö 35, Vtsiö 69, Vtkssiöö 59; Iudsiö Tiondereg. 69] Giord Erson Jonn 
Olson Per Fardson Fard Fasteson 43£ — Offer Åå [Öfverå; Åå 45, 43; Offneråå 69, Öfverå 
1641; JBåråå 59, Bårråå Tiondereg. 69, Boraa 35] Oluff Fadson 19 — Kielm [Källom; Kellen 
45, 43, Kellem 42, 35, Kielenn 57] Lasse Göstaffson Jonn Anderson 16 — Sk urw [Skureå; Skuru 
45, 43, Skurw 35] Mickell Olson Giord Olson Jonn Larson Anders Jonsonn Giord Olsonn 37 — 
Kubölet [Bölen* Bolz 45; Kuttw 35; Kutte Bölet 47, Kutubölett 69, Kubböletth 57] Ödesby 13| — 
Mijre [Myre; Myr e 45, 35] Oluff Nilson Osten Gulleson Nilss Bång Oluff Ande rson Påwell Olsonn 
63J — Österkeell [Ö. Tjftl; Tiiäll 45, Östertiäl 43; (ett) Kijell med 4 åbor 35] Swen Olson Peer 
Biörson 22 — Nybyenn [Nybyn; Nygebyn 45, 43, Nybyn 43, 42, 35] Swen Håkon, Siwrd Kelson 
Oluff Jonson 50. Summa 1,249 sel. — Tillkommer: Önskan med Suen, Gijordhe, Erijck och 
Ossten 35 [Önska i Skorped; se under Anundsjö]. Wesstensijö med Jon 35 mellan Brynge 
och Åå. 

Näätre Soknn [Nätra; Nättree 45, Nättre 43, Nätre 42; Nettre Schijplaah 35; (de) Netru 
1314, (in) Ncetro 1316]. 

Blåwijk [Blåvik; Blåuick 43, 45, Blåviik 43; Blatvijek 35] Sanner Ersonn Oluff Jopson 
25 — Vestanåå [Västanå; Vestanå 43, 45, Vestannå 43; Wesstenaa 35] Brand Olson Erik 
Siwrdson Mattes Person Tommoss Olson Siwrd Olson 62 — Vestersell [V. Sel; Vester Sell 43, 
45, 32 sel.; 35 ett Sijlldh med 9 åbor] Sibbiörn, Oluff Larson Oluff Nilson 104 — Östersell 
[Ö. Sel; Öster Sell 45, 59 sel.; Öster siil 43, 45; Siili 43] Östen Jonson 59. [Dessutom 45: 
Sell 72 sel., Siili 43]. — Mijla [Mjäla; Mäla 42, 45; Mälåå 43\ Miölo 43; Melle 35; (i) Mijcelu 
1493] Per Jopson Per skommare Hustru Giertru 21 — Fröstdall [Fröstdal el. Fröstad; F fröstal 
42, Ffröstall 45; F fröstdall 43; F frosta 43', Frijsstadh 35] Siwrd Hakonson Oluff Siwrdson 
16 — Biersta [Bjästa; Biästa 43, 45; Biälsta 43, 42; Bijelsstadh 35] Per Anderson Jonn 
Anderson Hindrik Erson Mickell Person Helie Hanson Jon Person 52 — Bijsiö [Rössjö i Sidensjö 
på gränsen mot Nätra; Bijssijö 35 i Sidensjö, Rösiö 43 i dito, Rodsiö 45, Rijsziö 47] Siwrd 
Olson Biörn Giolson Ödde Personn 28 — Vrwijk [V. och Ö. Orr vik; Oruiick 45; Orsvick 43, 
Orreviick 43; Vrviik 42; Wrffwijk 35] Erik Gioleson Oluff Olson Per Erson Sivrd Person 51 — 
Sunnansiö [Sunnansjö; Sunansiö 45, 43; Synnenssijö 35; Sönnanszund 59] Håkon Person Hal-
ward Erson Hustru Maritt Klärnet Nilson Påwell Fardson Jon Hanson Håkon Olson 90 — Edh 
[Eden; Eden 45, 43, 42, Edhen 35] Peer Jonson Jonn Olson Fard Larson Sibbiörn Månson 45 — 
Vijk [Vik; Viick 45, 42, 35] Tommes Erson Siwrd Hanson 21 — Nääss [Näs; Nes 42, 45; 
Stårnes 43; Näsz 43; Bijkenes 35 med Oodd och Oloff; 45 finns här Nils Uddesson] Per Vneson 
Giord Hansson 35 — Bielstadt [Bjällsta; Biälesta 45, 43. Biälsta 43, Biälstad 42; Bijllijghe-
sstadh 35] Peer Person Isac Olsonn Oluff Person 44| — Koonsiö [Kornsjö; Kornsiö 45; Korsiö 
43, KonsiÖ 43; Kvnsiö 42, Konssijö 35] Per Giolson, Nilson Hanson, Giord Hanson 58 — Ves-
tansiö [Västansjö; Vestansiö 42, 43, Wesstenssijö 35; V estens zund 59] Siwrd Biörson Oluff 
Siwrdson Oluff Larson Siwrd Olson 52 — Daall [Dal; Daall 45, Ball 43; Ball 35] Hustru Märit 
15 — Långnäs [Långnäs; Longnes 45, Lvngnes 43, Lånnes 43; Lanenes 35] Gulle Olson 8 — 
Bräcka [Bräcke; Brecke 45, 43, 35] Nilss Larson Erik Person 26 — Brattebij [Brattby 42, 45; 
Bratt by 43, Brattheby 35] Jonn Gulleson 44£ — Skwle [Skule; Skule 43, 45, Skvllv 43, 45; 
Skulle 35] Erik Personn Erik Person Vdde Olson Hustru Margreta 50 — Skwlnäss [Skulnäs; 
Skullenes 45, Skvlnes 43, 42; Skullenes 35] Erick Påwelson 19 — N y land [Nyland; Skulenyland 
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45, utj. under Näske; Skvlenyland 43; 2 ord 43] Oluff Håkonson Oluff Jonson 24 — Bölet 
[Bölen; Bölz 45, 43, 42; Böletth 35] Nilss Swenson 13| — Nörem [Norum; Norim 45, 43, 42, 
Noröm 35] Per Spielleson 24 — Spivtet [Spjute; Spiutted 45, 43, Spivttedh 42] Nilss Olson 
Erek Spielleson 29 — Jerwijk [Järfvik; IarviicJc 45, Iärviick 43, 42; Jersswijck 35] Per Tomeson 
Per Olson 21 — Bölet [Ytterbölet; Nilsseböle 45 under Spjute; Nilsböle 43, Nijsebölett 1656; 
Nidingsböletth 55; Yterbölen 1680] Ödesby 6 — Glcidom [Gladom; Gladim 45, 43; Gladhe 59] 
ödesby 10 — Näske [Näske; Neske 45, 43, 42. Näske 43; Nesöm 35; (de) Nesko 1314, (in) 
Nesku 1303] Oluff Olson Siwrd Olson Per Klämetson 46 — Brädånger [Bredånger; Bredånger 
42, 43, 45; Bredhanghœr 35] Guile Person Pelle Person 28 — Hwlewijk [Hummelvik; Hvmbleuick 
45, 43, 42; Hummehvijck 35] Nilss Olsonn Sibbiörn Olson Per Kelson 34 — Vlfföenn [Ulfön; 
flsön 43; Vlffön 43, Vllffön 42; Oolffön 35] Änckne Sibbiörsz, Tord Olsonn Yne Personn Helie 

Hansonn 60 — Sividie [S. Svedje; Söder Suidie 45, 43; (ett) Suijdijœ 35] Oluff Hakonson Per 
Olson 14 — Nörstvidia [N. Svedje; Norr e Suidie 45, 43] Peer Östenson Nils Olson Oluff 
Larson 3i| — Fanäter [Förnätra; Fanättre 45, Ffanätre 43, 42, F fanetre 43; Ffometter 35, = ? 
Nidraby 1324] Marthen Person Per Olson 20 — Skrickw [Skrike; Skricködh 45; Skrickv 42, 43 
(ri genom förkortn.), Skrieköd 43 (ri såsom nyss); Skrijkoo 35] Kell Personn 48. — S ödertiernn 
[S. Tjärn; Tiäm 43, 42; (ett) Tijern 35] Per Erson Jonn Nilson 36 — Nöretriern [N. Tjärn; 
Norretiärne 45, 43; Tiärne 42] Giord Ersonn Oluff Biörson 40 — Fåårss [Fors; Fforos 45, 
Ffors 43, 35] Per Anderson Oluff Olson 19 — Hellre [Hälle; Helle 45, 43, 42, 35] Nilss Wil-
kelson Oluff Person 22 — Bitvrsbijenn [Björsby; Bivrsby 45, 43; Börbyn 42; Brijssby 35] Kell 
Person 32 — Odenn [Öden; Öden 45, 43, 42, Ödhen 35] Jonn Olsonn Erik Swenson 34 — 
Bergom [Bergom; Ber gom 42, 43, 45, Bergem\ 43, Bergvm 42, Berghöm 35] Fard Olson Erik 
Nilson 60 — Nörsiögiom [Sjögom; Siogom 45, Sivgvm 43 (2 ggr); Norr e Siöga 43; Sijöoghijm 
35] Pawell Olson Nilss Olson 29 — Vtby [Utby; Vttby 42, 43, 45; Vddeby 43; Wtthby 35] 
Oluff Fardson Oluff Gulleson 38| — Beck [Bäck; Beck 45, 43, 35] Per Biörson Hilie Olson 
Spielle Hakonson 32 — Södergård [Södergård; Söder sioga 43, Sivgvm 43; Söder siöga 42] 
Jonn Gulleson Oluff Gulleson 22 — Näsiö [Nässjö; Näs 43; Nasiö 43, Näsiö 42; (i) Nesöm 
35] Tommoss Person Per Olsonn 24 — Summa 1,728J sel. — Tillkommer: Hellije och Peder i 
Gerdhe 35 [Gärden] — Mageböle utj. 4 sel. under Näske 43; Maggegåll 45, Maggebölet 47. 
Oluff Perszon i Hedan Riis 9 sel. 59 [Hagaris; Hädanris 69]. Pelle Perszon i Byrk åå 8 sel. 
59 [jfr Björkåbäck]. Tionde-Reg. 59 har efter Hälle: Finnebergh med Per Nilszon, Oloff Perszon, 
Finneberg 69 [Finnborg]. 

Yebygerådz sokn [Vibyggerå; Viibbyggerådh 45, Webb — 43; Wijbbygradh ssçhijplagh 
35; Vibygioradh 1314, 1316]. 

Sund [Sund; Sund 45, 35] Erik Jonsonn Nilss Jonsonn Gurik Personn Jonn Nilsonn Oluff 
Personn 34| — Kiell [Käl; Tiäl 42, 43, Tiäll 43; Kell 35] Nilss Tordsonn Erik Jonsonn Jon Anderson 
Per Hindersonn 48 — Daall [Yt. Dal; Dall 45, 43, 35] Ärland Hansonn 18| — Kiexe [Käxed; 
Kexe 45, 43, 42; Kexsse 35, Kiexe 55] Oluff Trunson Börie Person Oluff Philpuson 40 — Bergh 
[Berg; Berge 45, Berg 43, 42, 35] Oluff Staffanson Erik Nilsonn 34 — Germesta [Germesta; 
Germesta 45, 43; Germmesstadz 35; Germunstadh 59; Gremmesta 55] Siwrd Person 20 — 
Nääss [Näs; Nes 45, 43] Nilss Erson Oluff Nilsonn 27 — Mijre [Myre; My re 45, 35] Erik 
Olson 12 — Dochsta [Docksta; Docsta 45, 43, Docstad 42; Doxsstadz 35] Erik Olsonn Peer 
Staffanson Jören Staffanson Hans Olson 30J — Harastadt [Här est a; Haresta 45, 43, 42, Harra-
stadh 35] Oluff Anderson Oluff Jonson Hakon Person 34 — Nörhielsta [N. Gällsta; Norr e 
Hiellesta 45, 53, Nollehielsta 42; Nornerhelsstadz 35] Peer Nilson Erik Nilsonn 27| — Hielsta 
[S. Gällsta; Hiellesta 45, 43, 42; Hellesstadh 35] Jonn Anderson Lasse Nilson Oluff Olsonn Oluff 
Personn Peer Eskelson Anders Siwrdson 49 — Stiertte [Stiärtte 45, Stiärte 43, Stiartte 43, 
Stiärtt 42; Sttertthe 35] Ödesby 13| — Öffuerdall [Öf. Dal; Dall 45, 43] Oluff Anderson Nilss 
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Anderson Jon Nilson Nilss Nilson 26 — Nijland [Nyland; Nyland 43, 35] Hakon Gregelson 
19 — Bijnääss [Dynas; Dynes 45, 43, 35] Kristoffer, Hakon Siwrdson Erik Siwrdson 24 — 
Baclca [Backe] Biörn Olson 14 — Miellen [Mjällom; Melloni 45, Meldvm 43, Meldern 42; 
Mellvz 43] Ödesbij 7 (i åker och äng; är ett fääboole städhe nnder Docksta 59). — Bölett Ödesbij 
3 (i äng, under N. Gällsta 59) — Vtanskog [Utanskog; Vttanskog 45, 43, 42; Wtthensskoo 35] 
Nilss Olsonn Nilss Jonsonn 19 — Gröde [Gröde; Gröde 45, 43] Lasse Person Oluff sm ed, Nilson 
21 — Hieruadt [Järfed; Hierua 45, Hierva 43, 42] Nilss Hinderson Nilss Olsonn 24 — Kapstadt 
[Kiöpsta 55] Ödbij 21 — Ååss Ödesbij 12 — Vester± [V. Markorn; (ett) Marian 45, 47 sel.; 
Södermrk 43; Markin 43; Marke 42; (ett) Markœn 35] Jon Siwrdson Lasse Person Oluff N ilsonn 
Lasse Olsonn Gulle Personn 23 — Öster mark [Ö. Markorn; Östmark 43; Norre mark 43; Noie 
mrk 42] Jon Anderson Lasse Person Gummund Nilson 24 — Klepp Ödesbij 5 — Brunss [Värns; 
Läns 45, Lens 43; Loens 42; Buens 47; Duensz 55; Duffnes 46; Wärns 1663] Ödesbij 12 — 
Sätre [Sätra; Sättra 45; Sätra 43, Sättre 43; Seither 35] Peer Jonson Gulle Person Erik Nilsonn 
Jon Olsonn Lasse Ersonn 28 — Sköwe [Skofed; Skuffue 45, Skvve 43; Skve 43; Schöffce 35, 
Sköffwe 55] Nilss Isacson Oluff Rawelson Giorde Målare Hendric Olson 49 — [Namnet ej utsatt; n. v. 
Edånger; Edhanger 35, Edånger 45, 43] Erik Ingelson Per Hindersonn Erik Hanson Per Olsonn 
89 — Söland [Sjöland; Siäland 45, 43; Sölandh 35] Tord Wneson Erik Jonson Ingell Personn 
Nilss Hinderson Erik Hanson Markus Nilson 30. Summa 838| sel. — Tillkommer: Olloff i 
Lijsslegardh 35, Lislegård 59 Tiondereg. ; nu Lillgård, en enstaka gård. — Under Skofed 43 
utj. i V ambe 5 sel. [nu Vamne el. Vamme]. 

Ylåugers soknn [Ullånger; Vllånger 43, Vlånger 42; Wtthlangher 35; Vidanger 1316]. 
Kneppann [Knäppa; Kneppan 45, Kneppa 42, 43; Kneppen 43; Knefften 35] Peer 

Gullesonn Nilss Ersonn Oluff Larsonn 24 — Stensland [Stensland;Stenland 42; Stiigland 43] 
Erik Person 18 — Meijann [Mäija; Meia 45, 43, Meian 43, 42; Meijandh 35] Oluff Personn 
Jören Nilson Håkon Nilsonn 22 — Eskiann [Äskja; Eskian 45, 43; Eslciän 43; Esskia 42; 
Essken 35] Siwrd Olsonn Nilss Jopson Per Hakonson Oluff Hindersonn 51 — Bölett [Böle; 
Bölen 45, Bolz 43, Böhlen 1680] Ödesbij 4. — Geteberg [Getberg; Getteberg 45, 43, 42, Gett-
berg 43; Getthebergh 35] Vne Person Hakon Olson 38 — Eedh [Eden; Edh 45, 43, Edhen 35] 
Ödesbij 8J — Jnwijk [Invik; Inuiick 45, 43; Viick 42, 43, Wijck 35] Oluff, Jönn 50 — S kedstadt 
[Skidsta; Skiidsta 45, 43, Skidsta 43; Skista 42; Schedhesstadz 35] Nilss Olsonn Hustru Karin 
27| — Ödenn [Öden; Öden 45, 43, Ödhen 35] Micheli Erson Erik Personn 26 — V twijk [Utvik; 
Vttviick 45, 43, Wtthwijek 35] Lasse Olsonn 35 — Thernaw [Törna; Tornå 45, Torna 43, 42, 
Torne 35, Törna 50; Torneå 1680] Nilss Personn Oluff Erson Per Åswedson 44| — Salem 
[Salom; Salini 45, 43; Salöm 35] Hindrik Person Siwrd Anderson Hans Olsonn 42 — Kalsta 
[Kallsta; Kalsta 45; Kolsta 43, 42; Skolsta 55] Hakon Olson Nilss Olson 33 — V ijkseter [Vik
sätter; Wicksätter 45, utj. under Färnsvik; Vigsäter 42; Vixsetter 55] Lasse Hanson 19 — 
Ödivdt [Öd; Ödh 45, utj. under Färnsvik; Öd 43] Ödesbij 14 — Skalstadt [Kålsta; Kolsta 45, 
Kalsta, Kasta 43, Kolsta 55, 42, Skalsstadz 35; egentligen samma namn som Kallsta, ty 
det ursprungliga namnet har klufvit sig i två] Erik Hakonson Oluff Olsonn Jonn Tordson 21| — 
Skärpe [Skarpe; Skarpe 45, 43, 35; Skårppe 55, Skårpe 50] Erik Jonson Hendrik Anderson 
14 — Hallen [Håll; Hall 45, 43; Holl 1680] Ödesbij 12 — Högrote [Roted; Botte 45 utj. under 
Edh; Högrotte 55; Rothe 1680] Ödesbij 8 — LÀjdh [Lid; Liid 45, 43, Lijden 35] Oluff Olsonn 
Anders Olson Germund Olsonn 20 — Gäplinge [Jäpplinge; Gäplinge 45, 43; Geplinge 43, 
Gepling 42; Geppelijngh 35] Nilss Östenson 20 — Fukw [Fucke; Ffucku 45, Ffvckv 43, Ffwkkw 
35] Hustru Karin 14 — Swedie [Svedje; Suidie 45, 43, Suijddije 35] Oluff Larson Nilss Person 
15 — Breeke [Bräcke; Breckee 45, Breche 43, 35] Tideman Oison 20 — Hump [Hump; Hump 
45, 43, Hoiiip 35] Bengt Olson Siwrd Olson Erik Bengtson 16| — Gloffsstadt [Klappsta, i utt. 
Gl. Glaffsta 42, 45; Glapsta 43, Glaffsstadz 35] Siwrd Olson Jon Rawalson Per Hakonson 18 — 
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Rochstadt [Röksta i Nordingrå; Röcsta 45, 43, Röcstad 42; Röxsstadh 35; fördt till Vibyggerå 43] 
Nilss Erson Erik Nilson 37| — Salsåker [Saltsåker i Nordingrå; Salsåcker 45, Salsacker 43; 
Sals åcker 42, Saltthssaker 35; fördt till Vibyggerå 43; Salsakir 1489] Oluff Esbiörson Per 
Esbiörson 15| — Grestadt [Grista i Nordingrå; Grista 45] Ödesbij 11| — Östansiö [Östansiö i 
Nordingrå; Östansiö 42, Östenssijö 35; 43 fördt till Vibyggerå] Oluff Personn Oluff Biörsonn 
Erik Olsonn 12| — Hintiernn [Hyndtjärn i Nordingrå; Hintiärn 45; Intiärn 43, 42; Hijrttijärn 
35; Hintiärn fördt till Vibyggerå 43; Hyndeticern 1489] Håkon Siwrdson Oluff Ersonn 21. — 
Finsivijk [Färnsvik i Nordingrå; Ffensviick 45, 43, 42, Ffensswijck 35] Peer Jonson Per Ersonn 
21. — Tillkommer: Utängen Markebölett under Invik, 2 sel. i äng. 59. 

Nordingerådz Soknn [Nordingrå; Nolengrå 45, 43; Nordengrå 43, Nordengradh 35; 
Nordhungaradh 1341, Nordungaradh 1316, 1319, Norungaradh 1314]. 

Fohwijk [Fällsvik; Ffölsuick 45; Ffijlsviick 43, 42; Ffelsswijck 35; Fölsuik 1418] Oluff 
Personn Mattes Olsonn Siwrd Hanssonn Erik Nilsonn Peer Nilsonn 47 — Viderdaall [Ådal; 
Alder dall 45, 43, Alderdal 42; -dall 35; Vlttherdall 57] Oluff Gumundsonn Oluff Olsonn 18 — 
Östersiö [Östansiö 45; Öster sziö 47, utj. under Kåsta; Östersiöbole 55; nu Östansjö; 43 fördt 
till Vibyggerå] Eluff Mattesson Oluff Nilsonn Jon Ersonn 14| — Kåstadt [Kåsta; Kåffsta 43; 
Kåsta 43; Kosta 42; Katdsstadz 35] Oluff Ersonn Hanss Jonsonn Oluff Eläffsonn Erik Jonson 
Erik Jonson 59 — Biömåss [Björnås; Biörås 45, 43; Biorås 43; Biörnes 42; Bijörnaas 35] 
Jören Personn Mårthen Olson Pelle Person Nilss Personn 24 — Gåsnääss [Gåsnäs; Gåsnes 45, 
43; Gåssenes 42, Gassness 35] Oluff Nilsonn Jonn Nilsonn Anders Person Stapan Personn 24 — 
Hegwijk [Häggviken; Heguick 45, 43, 42, Heghwijck 35] Oluff Nilson Erik Nilsonn Eluff Hanson 
Jonn Anderson Jonn Påwelson Oluff Tomesonn Oluff Gumundsonn Mårten Person 82 — Söle [Sörle; 
jfr Vester Söla 6 sel. 43. Giäle oc V ester Söla 43, 12| sel.; Giäle 12 sel. 43; Gärde] Ödesbij 
12 — Sund [Sund; Sundh 45, 35; (i) Sunde 1418] Hans Giordsonn Per Heliesonn Eluff Hanssonn 
22 — Meijann [Mädan; Mädan 45, 43; Medan 43, 42; Mellen 35] Lasse Jonson Lasse Vibbesonn 
Erik Swenson Swen Olsonn Per Siwrdsonn 63 — Suinöenn [Svinö; Suinön 45, 43] Ödesbij 17 — 
Bindebölet [Bindböle; Böndebole 45; Bijnböl 42, Vinböle 43, Bonde böletth 55, 50] Ödesbij 
13| — Ååsenge [Åsäng; Åsenge 45, 43, 42, Assenghe 35; Ascenge 1341] Måns Hinderson Oluff 
Hinderson Erik Anderson 34. [Härunder utj. i Vester åsenge 8 sel. 42] — Mäland [Mäland; 
Mäland 45, 43, Meland 42, (i) Mäthalanda 1418] Lasse Personn 27 — Hall [Håll; Hall 45, 
43, 42, Hal 43; Halldh 35; Håll 1656; Hal och Hall 1418] Jönss Swensonn Jon Olsonn Jönss 
Person 18 — Dall [Dal; Dall 45, 43, 42; Dalla 35] Hans Larson Peer Anderson Per Gummundsonn 
30 — Venstadt [Vennersta; Vendesta 45, 43, Vendestad 42, Wendhesstadz 35, (i) Wändelstatha 
1418, Vandce stadha 1341] Siffridt Olson 27J — Heensta [Järnsta; Hensta 45; Hiensta 43; 
Hiänsta 42; Jensstadz 35; Iänstadh 1656] Påwell Olson Klämet Hinderson Nilss Olson 25J. — 
Körninge [Körning; Körninge 45, 43; Korninge 43, Körningh 42, Körnningh 35] Erik Person 
Anders Siwrdsonn Oluff Person Oluff Jonson 22|. — Hier sta [Jeresta; Hiäresta 45, 43, Hier esta 
42; Hijeresstadz 35; Iärrestadh 1656] Erik Påwelson Anders Siurdsonn Erik Staffuanson Klämet 
Person 35. — Valmsta [Hvalmsta; Valmsta 45, 43; Valsta 42; Walmensstadz 35] Nilss Olsonn 
Jon Olsonn 19|. — Skarpnyland [Skarpnyland; Skarpenyland 45 utj. under Håll; Skarpeniland 
43, Skarpe Nyland 42, Skårpnylandt 57] Ödesby 7|. — Fröstwijk [Fröstvik; Ffrustuick 45; 
Fröstviick 43, 42, Frösswijck 35] Hans Person Lasse Person 19|. — Vedha [Fr. Veda; Veda 
45; Ffremmerveda 43, 42, (ett) Wedhë 35, (i) Widum och Widhum 1418] Erik Jonson 25. — 
Öfferveda [Öf. Veda; Överueda 45, 43; Overvedå 43] Nilss Håkonson Per Hakonson Erik Jonsonn 
Oluff Jonson Giord Nilson 31. — Padtiernn [Pattiärn 43, 45; Paddetiern 55, 47; Podtiernn 57] 
Ödesby 6. — Ödenn [Öden 45, 43; Ön 43; Ödh 42] Her Nilss 21. — Nyland [Nyland; Nyland 
45, 35] Erik Olsonn Erik Jonson Hans Swenson 22 — Bersåker [Bergsåker; Bersåcker 45, 43, 
42, Berssaaker 35; Bärgzåcker 1656] Oluff Person 11 — Sebenge [Sebäng; Sijbenge 45, 42; 
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Sibenge 43, Sijbbeengh 37] Berttill Ersonn 24 — Hwalto [V. Valto; Vesterhualto 45, 43; Hvalto 
42] Peer Hinderson Oluff Personn Nilss Ersonn Erik Persomi Hindrik Persomi 31§ — Österhwalto 
[Ö. Valto ; Öster/iualto 45, 42, Osterhvlto 43; Öster hvalto 43] Erik Olsonn Giord Hakonson 18 — 
Öenn [Öhn; Öön 45; Ön 43, 42, 35; Öne 43] Hans Person Per Ersonn Nilss Hakonson 42| — 
Vmne [Omne; Vmne 43, 45; Vngne 43, 42; Ooivmne 35] Nilss Hansonn Jören Hansonn Hustru 
Birgita Jonn Andersonn Jsac Andersonn Peer Ersonn Hans Personn Mattes Personn 92 — No ldum 
[Mjällom; Nordvm 42, 45, Nordom 43; Nolvm 43, Nordhorn 35, Norum 1680] Hakon Nilson Peer 
Nilsonn Oluff Siwrdsonn Nilss Gregelsonn Nilss Nilsonn Nilss Jonsonn Erik Olsonn Lasse 
Biörsonn 87|— Vlffivijk [Ulfvik; Vllviick 45; Vlleviick 43; Virnich 42, Whvijck 35] Lasse Håkonson 
Erik Larsonn Oluff Tordsonn Jonn Tordsonn Oluff Anderson Nils Anderson 45| — Klocke [Klocke 
utj.; Ffremmerklocke 43; Yter Klocke 42; (ett) Klocke 35; (i) Klokkum 1418, (i) Clocha 1489] 
Hustru Anna 12 — Öffer hloche \Overhloche 43, Över Kloche 42; Öster Solberg 42] Ödesby 14 — 
Saleberget [Salberg; Solberg 45, 43, 42; (ett) Sollebergh 35] Erik Siwrdson Oluff Erson 18 — 
Solberget Ödesby 8 — T olsäter [Tollsätter; Talsätter 45; Tolsätter 43; Tolffsätter 42; Talffssetther 
35; Talgsetter 55, 50] Oluff Mattessonn 211 — Edsetter [Edsätter; Edsätter 45, 43, 42, Edhs-
setther 35] Peer Nilsonn Nilss Peersonn 20 — Röffzöenn [Räfsön; Röffsön 45, 43; Rijffssijö 35] 
Niss Olsonn Hindrik Person Peer Olsonn Erik Jonsonn Nilss Olsonn 52 — Älziö [Elgsjö; Alsön 
45, 43, 42; Älsiön 43 (i:et möjl. ändradt till ö); Alsiö 42, Alssijö 35; Allsiö 1656] Jöns Nilsonn 
Anders Nilsonn 8 — Beck [.Breche 43, 55] Ödesby 3| — Miijsiö [Mjösjö; Miösiö 55] 
Ödesby 4 — Brastadt [Barsta; Bastadt 55, (i) Bärastadhum 1418] Ödesby 4 (i äng, under 
Fällsvik 59) — Becheland [Bäckeland; Beckelandh 45, 42, 35] Jonn Olsonn Oluff Ersonn Per 
Jopsonn Erik Personn Nilss Nilsonn Oluff Ersonn 69 — Nääss [Näs; Nes 45, 35, Näs 1418] 
Jakop Person Nilss Jonsonn Nilss Personn 56 — Shäland [Själand; Shiäland 45, 43, Skåland 
43, Shelandh 35] Oluff Gååss Jonn Nilssonn Hindrik Personn 43 — Olstadt [Orsta; Horstad 43, 
Orstad 42, Orsstadz 35 ;#Olstadt 55] Mattes Olsonn Rawall Månson 26| — Klockeng [Klockäng 
55, Klocke Engh 59] Ödesby 3 (i äng, under Orsta 59) — Lijdbölet [Lidböle; Liideböle 45, 
Liidböle 43 under herr Nils] Ödesby 8 — Tillkommer: Jon, Peder, Jönss i Berssnes 35 [Bergsnäs]. 
Under Bäckeland: MycMeslätte 10 sel,, 43. 

Nora Soknn; [Nora; Nore 45, 42; Nore Schijplagh 35; (in, de) Norum 1316, 1314, 
Nora 1314]. 

Gawijk [S. Gavik; Gauich 45, 43, 42; (ett) Gabwijch 35] Per Olsonn Niels Person Hans 
Lassonn Peer Olsonn 28 — Siwigsta [Svegsta; Svichsta 42, Sivigstad 47] Ödesbij 30 — Shalstadt 
[Skallsta; Shalsta 45, 43, 42, Shalsstadz 35] Ödesbij 10 — Norgawijh [N. Gavik; Noregaviich 
43] Oluff Jonsonn 10 — Edh [Eden; Eedh och Dal 47, 3 sel] Ödesbij 3 — Salta [N. Salteå; 
Norre salta 45; Norre salte 43; (ett) Sallthe 35] Klämet Personn Mickell Personn Nilss Personn 
34 — Ytersalta [S. Salteå; Söder salta 45; Söder salte 43; Salte 42] Hans Personn Tidemann 
Olsonn Peer Nilsonn 34| — Eerstadt [Ärsta; 2Ersstadz 35; Ärsta 45, 43] Håknon Olsonn 27 — 
Grijttiom [Grötom; Grijttiom 45, Grytiom 43, Grijötthijöm 35] Per Hanssonn Oluff Olsonn 
26| — Tiernn [Tjärne; Tijern 35; Tiärne 45, 43] Oluff Olson Nielss Person Erik Larsonn 31J — 
Solem [Salom; Salem 35; Salini 42, 43, 45; Saläm 47] Swen Personn Lasse Ersonn 25 — 
Bölett [Bolen; Böh 45, Böleth 47] Nielss Olsonn Helie Personn 10 — Biörnåss [Björås; Biörås 
47, 45, utj. under föregående; Biorå 43; Biörnås 55] Per Hansonn 23| — Nyland [Nyland; 
Nylandh 45, 35] Oluff Nilsonn Nielss Nilsonn Oluff Larson Erik Personn 18J — Gwbbe 
[Grubbe; Grubbe 35, 42, 45, 69; Gubbe 43] Oluff Olsonn Erik Personn 27J — Honönn [Hornön; 
Hånön 42, Honön 45, Honöen 47; Hornohn 1683] Håkonn Olsonn Nielss Olsonn, Gregelss Per, 
Oluff Olsonn 32J — Ruivdh? [Ry; Rijd 42, 45, 47] Oluff Nilsonn Lasse Olsonn 35 — Vthwijh 
[Utvik; Vttviich 43, Vttuick 45] Herman Ersonn Påwell Olsonn Hindrik Personn 24 — Nörwijk 
[Nordvik; Nolviich 42, 45; Norldwijch 35; Nollviich 43] Klämet Olsonn, Staffuan, Oluff Olsonn 
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Hans Persomi 40 — Skwllerstadt [Skullersta; Skullersstad0 35; Skullersta 45, 43] Erik Persomi 
Håkon Personn Påwell Olsonn Hans Månsonn Mickell Personn Hindrik Olsonn 32 — Fölkijann 
[Folkja; Ffalkan 35; Ffolken 45, 42; Ffolkian 43, Ffolken 43; Fogeltiem 1663] Vnness Olsonn 
(= Vne Nilsson a. b. s. å.) Mårten Bagge Peer Hansonn Hakonn Hansonn Erik Olsonn 39 — 
Galssiö [Gålsjö; Gålsiö 47] Ödesbij 2| (i äng, under Skullersta) — Holl [Hohl; Holl 35, 42, 
43; Hooll 45] Jakop Ersonn Erik Andersonn Per Andersonn Erik Månssonn Hans Nielsonn 34 — 
Grätann [Gräta; Grotten 35; Gretan 42, 45; Grettan 43; Gretta 43] Aunund Larssonn Jöns 
Olsonn Mårten Olsonn Peer Olsonn Jonn Larsonn J01111 Jonson 45 — Berge [Berg; Berg'45, 
Bergh 35; Bär gii 1663] Eskell Biörsonn Siwrd Hansonn Oluff Mickelsonn Mattes Personn Pawell 
Olsonn Josten Eleffson 31 — Bamstadt [Ramsta; Ramsta 43, 45; Bansta 43; Bamsstadz 35] 
Nielss Nilsonn Helie Olsonn Peer Hansonn Oluff Oluffsonn Pawell Mattesson 23| — Öffivergård 
[Öfvergård; Övergård 45, 43, Öffergardh 35] Jonn Olsonn Hustrv Lucit Lasse Olsonn Oluff 
Ersonn 2lì — Ostaneedh [Östanö; Ostano 45, 43, 42, Östanöö 43; Össtenedh 35] Peer Jonsonn 
Hans Personn Nielss Ersonn Lasse Olsonn 39 — Äljfwesta [Allsta; Alsta 45, 43, Alstad 42, 
Alstadz 35] Budde Personn Mattes Hanson Hindrik Olsonn Jonn Pålsonn Arffued Olsonn Erik 
Fardsonn Erik Gregelsonn Lasse Olsonn 60 — Lijgde [Lide; Lijde 45, Lide 43] Lasse Personn 
Oluff Olsonn 30 — Frök [Frök; Ff rock 45, 43, 42; rffröck 35] Erik Olsonn Oluff Börijesonn 
Erik Ersonn Siwrd Olsonn Per Olsonn Jonn Klämetson 67 — Kaistadt [Kallsta; Kårsta 45; 
Karlsta 42, Kalsta 43, Kalsstadz 35] Jonn Nilsson Nielss Olsonn Peer Hindriksonn Hustru 
Karin Per Jonson 38 — Lodwijk [Löfvik; Ladviick 42; Lodviid, Lerviick 43; Lödaick 59] Lasse 
Jonson Erik Person, Långe Siwrd, Hans Olson Hans Gregelsonn Lille Siwrd 57 — Grönswijk 
[Grönsvik; Grönsuick 45, Grönsviick 43, 42, Grönssiuijck 35] Lasse Olsonn 11 — Swarnar 
[Svartnora; Svartenor 42, 43, 45] Fard Olsonn 24J — Skärsäter [Skärsätter\ Skäärsätter 43, 
Skersätter 43, 45] Jonn Olsonn Bengt Nilsonn Jonn Olsonn Oluff Larsonn 18 — Berga [Berge; 
Berge 43, 45; Bergh 35; Bärge 1663] Hans Olsonn Lasse Olsonn 26 — Borgen Oluff Olson 
Nielss Olsonn Erik Olsonn 31 — Baistadt [Bölesta; Bölesta 45; Bollesta 43; Bålesta 42, 
Bolesstadz 35] Nielss Olsonn Peer Jonsonn, Yibbe sonn (Vibbe Persson 45) Bengt personn Erik 
Olsonn Siwrd Hansonn Per Olsonn 25J — Bredsäter [Bredsätter; Bredsätter 45, 43, 42; Bresätter 
43, Bressetter 35] Rawall Olsonn 20 — Bodzivijk [Rossvik; Bosseuiek 45; Bosseviick 43, 42; 
Bosswijck 35] Oluff Olsonn Siwrd Personn Per Olsonn 67 — Tillkommer: Kölsviiek 42, 43 såsom 
särskild by med 24 sel.; dess åbor finnas 47 under 11. v. Löfvik. — Ena boken af 43 upptar 
efter Kölsviick: Svidie, Eriiek .Jonsson 8 sel. och Brixxus ibid. 8 sel.; = 45; synes — Suidie i 
Säbrå 47, också 16 sel. och med Brichtius Grelszon. Torröm 35 [Torrom]; Torini 43, Thorm.47; 
med 011 Jonsson 10, Hindrick Olsson 5, lon Olsson 5, Anders Ionsson 13 sel. 43. — Segreydl i 
Haffsstadz 35 [Hafsta] — Oloff i Inholm landboo nämnes 35 i Nora skeppslag. 

Sogss Soknn [Skog; Skog 46; Skogh 35]. 
Öffer Eedh [Öf. Bd; Över ed 45, 43; Öfferedh 35] Knutt Persomi Nielss Jonsonn Nielss 

Personn 21| — Lunde \Lande 46, 47, Landha 59; Landå 1683] Ödesbij 11 (i åker och äng, under 
föreg. 59) — Tresk [Träsk; Tresk 42, 47] Oluff Larsonn Nielss Olsonn Lille Oluff 43 — Nyland 
[Nyland; Nyland 45, 35] Hindrik Olsonn Nielss Olsonn Oluff Personn Peer Olsonn 23 — Yter 
Eedh [Yt. Ed; Ytter ed 45, Itteredh 35] Peer Nilsonn Mårthenn, Erik Larsonn 27 — Gal
säter [Galisätter; Galsätter 42, 43, 45, Gallsatter 43, Galssetther 35] Jonn Larsonn Jonn 
Ersonn Erik Olsonn 30 — Dala [Dala; Dala 45, 35; Dalla 42, 43] Per Olsonn Erik Månsonn 
Påwell Olsonn Oluff Personn, Lille Olsonn 42 — Vlderskog [Alderskog; Alderskog 45, 43; 
Aldhersskogh 35; Vlderskogh 46, 47; Allderskongh 1683] Oluff Olsonn Jonn Olsonn Longe Jonss, 
Peer Olsonn 22J — Ååss [Ås; Ås 43, Aas 35] Ödesbij 13 — Klepp [Kläpp; Kiep 45, 43; (i) 
Kèlpe 35] Erik Personn Hakonn Personn 24 — Bij [By; By 45, 35] Simonn Olsonn 25| — 
Mäland [Mäland; Mäland 45, 43, 42; Meland 43, 35] Jngewall Olsonn Erik Personn 31 — 
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Alffeedh [Älfved; Alöd 45; Alve 45, 43; Alffedh 42; Allföö 1682] Hindrik Person 25 — H erskog 
[Herrskog; Herskogh 45, 43, Hersskogli 35; Herre skoug 1682] Peer Larsonn Siwrd Olsonn 28 — 
Boo [Ro; Boo 45, 43, 35] Jonn Sannerson Giord Olsonn 29 — Sand [Sand; Sandh 45, 35] 
Hindrik Olsonn Jon Olsonn 15 — Fanskog [Fanskog; Ffanslwg 45; Ffvnsko 43 under Herrskog; 
Fånskogh 59] Ödesbij 8. Summa 418$ sel. — Tillkommer: Bijdh en utäng under Träsk, 19 
sel. i åker och äng 59; Ry. 

Slinga Soknn [Sånga; Svnge 42; Sung he 35]. 
Bära [jämte följ. = V. M. och Ö. Para; Vester pera 42, Vester pära 43] Peer Mickelsonn 

Spielle Stensonn Ingell Olsonn Per Olsonn 46$ — Yster pära [Öster pera 42, 43. Blott ett 
Berce 35] Erik Jopsonn Jakop Hakonson 28 — Sung all [Sångal; Svngall 42, 45, Svngal 43; 
Sijundaghe 35 (a osäkert)] Anders Persomi 24 — Sunga [Sånga; Svnge 42, 43] Nielss Personn 
Per Gumundsonn, Christoffuer, Ingiell Larsonn 37. 

Öffwerlänääs Sokn [Öfver Länäs; Öffralänesz 42, Över länis 43: Öfferlenes 35; Leenes 
1316, Lenes 1314]. 

Thijbrenne [Tybränn; Tijbran 45, 43; Tijbberön 35; Tijbrenshus 54; Tuebrenne 46, 47] 
Nielss Swenson Peer Olsonn Hans Olsonn 54 — Länäs [Länäs; Lenis 42, Länis 45, 43; Lenes 
35] Hindrik Nilsonn 50 — Her gem [Hurjom; Horgim 42, Hvrgem, Hörgern 45, 43; Hörghijm 
35; Horjom 1680] Lasse Ersonn Oluff Kättilsonn 45 — Herlekenn \Herleckian 43, Herleckian 
45, Herleken 35, 47, Häläkiann 55; Herlekij 1314] Erik Olsonn Erik Jonsonn Nilss Personn 
56 — Hwolm [Holm; Holm 42, 43, 35; Huolm 47] Erik Olsonn Oluff Månsonn Månss Hakonsonn 
Jonn Nilsonn Nilss Olson 53 — Oppem [Vpem 43; Vpen 45, 7 seland; Appen 69] Staberg 
[= 42, 43, 44] Ödesbij 31$ — BiörJcåå [Björkå; Biörkå 42, 43, Bijöreka 43; Byrkeaa 35; 
Bicerkaa 1489] Anders Nilson Arffuwid Fasteson 23 — Bijstadt [Rista; Bijstad 42] Erik Olson 
16. — Tillkommer: AInes, her Nils 10 sel., 42, mellan Rista och Björkå. — Efter Björkå följer 
47 och 55: Aånn 4 sel. öde. 

Skörnääs Sokn [Styrnäs; i dagligt tal Skörnäs; Sttömes 35, Störnes 43; Styranœs 1316, 
Styranes 1314]. 

Vijatt [Viätt; Wietth 42; Wijatth 35, Viatt 45; Wijatt 1680] ErikOlsonn Påwell Personn 
Lass Olsonn Nielss Olsonn 29$ — Mijlclebij [Myckelby; Miekleby 43, 42, Myckélb 35] Peer 
Hakonson Hans Larson Nielss Jonsonn Oluff Jakopson Mickell Olson 84 — Domstadt [Dämsta; 
Demsta 42, 45, Demsstadz 35] Hakonn Erson 36$ — Sieöö [Sjö; Siö 42, 45, Sijö 35] Jonn 
Nilsonn 21 — Tiernn [Kiäme 45; Tiärne 14 sel. under Dämsta 43] Jonn Personn Nielss Olsonn 
Pelle Personn Hindrik Personn Anders Pålsonn 14$ — Fellebölett [Fällböle; Fijlleböle 1680] 
Ödesbij 1$ (ett äng under Myckelby 1680) — Solem [Solum; Solim 45, 42, Solöm 35] Lasse 
Siwrdsonn Lasse Hansonn Anders Hermanson Nielss Hanson 57 — Falasiö [Fålasjö; Folasiö 69] 
Ödesbij 3 — Diwpe [Djuped; Divpe 45, 42, Byppe 35; (de) Diupo 1314] Per Olsonn Påwell 
Olsonn Erik Jopsonn Lasse Mårtensonn Nielss Hinderson Mickell Ersonn Per Michelsonn Lasse 
Olsonn 101 — Skörnäss [Styrnäsgården; Stornes 16 sel., utj. Störnes 2 sel ., 43] Nielss Andersonn 
Erik Jonsonn 18 — Oeknääss [Ut- eller Oppnäs; Ottnes 45, 43, 42, Ottenes 35; TJtnäs 69; 
Oppnääs 1663] Erik Gulleson Oluff Olsonn Jonn Hanson Nielss Olsonn Lasse Nilsonn Chriffstor 
Person Lasse Jopsonn 78$ — Frök [Frök; Ffröck 42, 35, 45] Peer Jonsonn Månss Personn 
Nielss Personn 38 — Loo [Lo; Loo 42, 35] Erik Nilsonn Jonn Olsonn Hindrik Nilsonn Anders 
Personn Erik Olsonn Oluff Nilsonn Abram Nilsonn 59$ — Nybölet [Nyböle i Bjärtrå; Nyböll 42, 
Nyböle 35, 45] Oluff Olsonn Hustru Krestin Oluff Larsonn Erik Nilsonn 9$ — Berga [Berg i 
Bjärtrå] Lass Nielssonn 10$. Summa 562 sel. Tillkommer: Loholman 2 sel. 69; jfr byn Lo. — 
Utnäs holman 2 sel. 69; jfr byn Utnäs! — Aspenäs 3$ sel. 69. 

Bothe Sokn [Boteå; Botte 42, 43, Botta 43; Bottce Schijplagh 35; Botum 1319, 
Bubdu 1314]. 
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V när em [Undrom; Vndrvm 42, 43, 85] Per Håkonsonn Nielss Olsonn 92 — Hallenn 
[motsvarar 47: utj. i Hellan och Storåkren 33 sel., utj. Alnes 10 sel.] Ödesbij 43 (1663: Wäster-
hällan prästastumbnar 16 sel., Storåckern dito 17 sel.) — Gölwga [Golfva; Gvlvgan 43, 42; 
Gölöghe 35, Gålugan 45, Göluga 45, 46, Gödluga 55] Erik Olsonn Erik Personn Måns Larsonn 
36 — Grijttelem [Grillom; Gryttliem 42, Grijttlem 45, Grijttlom 43; Grijttelem 35] Erik Personn 
Swerkell Olsonn Jonn Olsonn 62 — Valla [Valla; Valle 42, 43; Waldh 35; Valen 45] Påwell 
Personn Per Hakonnsonn Gulle Jonsonn 33| — Föliann [Följa; Ffölian 42, Ffolian 45, 43; 
Ffijlijan 35] Påwell Nilsonn Hakon Mårtenson 58| — Sijnnersta [Sunnersta; Sunersta 45; 
Sijdersta 42, Svndersta 43; Sijndhersstadh 35] Siwrd Rawalsonn Erik Tolsonn Oluff Presonn 
58 — liijsta [Rista; Vester rista 10 sel. och rista 10 sel. 43] Ödesbij 20 — Stendör [Stöndar; 
Stendör 45, 42, 43; Sttrynner 35; Stöndar 1663] Peer Gumundsonn Erik Gumundsonn 56J — 
Alem [Arlom; Alim 42, 43; Aleni 35; Ährlom 1663] Hindric Olsonn 50 — Solberg [Solberg; 
Solbergh 43; Solebergh 35] Jon Olsonn 6 — Äffoor [Offer; Off or 43; Åffor 45, 42; Off ar 35; 
Of var 1663] Per Olsonn Lasse Mårtenss, Erik Personn Oluff Ersonn 60 — Bring [Bringen] 
Öddebij 20 (1663 Bringm ett äng under föreg.) — Sibbersta [Söbbersta; Söbersta 42, Sibbersta 
43; Sijbbersstadz 35] Hindric Ostenson Nielss Personn, Oluff Jonn, Per Mickelsonn Oluff Jonsonn 
66 — Thiwffuesta [' Tiv fsta 43 fördt till Törsta; Tiusta 45; Tiufwestad 1663, äng under Törsta] 
Oluff Personn Hustru Alin Hans Påwelsonn 40 — Häkasta [Hakesta 43, Haekesta 45, Hakesta 
43, Hdkestad 47; Hackestadh ett äng under Söbbersta 1663] 5 — Thröstan [Törsta; Törsta 42, 
43; Torsstadz 35] Oluff Håkonsonn Gulle Östensonn 66 — Lägdom [Legden 43, 45; utj. i Trästad 
leghdom 47, ett annat år Öster törstan] Ödesbij 13 (Lägdom ett äng under Kalknäs 1663) — 
Kalznäs [Kalknäs; Kalsnes 45, 43, 42, Kalssnes 35; Kalcknääs 1663; Kalfnessby 1314] Hakon 
Person Månss Halwardsonn Per Ersonn Hustru Lucitt Östen Hemingsonn 81-J — Tillkommer: 
efter Bringen Ååenn 10 sel. öde; Ann 69; Ahnn ett kvarnläge i Offer 1662. 

Multrås sokn [Multrå; Mvltråd 42, 43; Multtradh 35]. 
Skedom [Skedom; Skediom 42, 43, Skiädiom 45, 43, Sehedhem 35] Gulle Personn Påll 

Olsson Håkan Gumundsonn Per Olsonn 50 — Ängelsta [Ingersta; Engelsta 45, 42, 43, Ingelsta 
43, Enghesstadz 35] Hakon Personn Sanner Personn Anders Nilsonn 44 — Hanaberg Ödesby 20 
(i åker och äng, under Ingersta 59) — Hakasta [Hakesta; Haekesta 45, 42, 43, Hakesstadz 35] 
Påll Biörsonn Lasse Palsonn Kristoffer Hakon: 36 — Monegraff^ [Mångraf; Mvngra 45, 43, 42, 
Monegraff 47; Målnegraf 1663] Erik Olsonn 36 — Haga [= 43, 45] Ödesbij 20 (i åker och 
äng, under Hakesta; 1680 Haga utj. under Strinne) — Strinde [V. Strinne; Strijnde 42, Sttrijndhe 
35] Anders Olsonn [förd till Ffremmerstrinde 42] Peer Månsonn Per Stenson 27 — Nederstrinde 
[Ö. Strinne] Ödesby 22 — Brodern [Brödhem 47, Brudhem 59] Ödesby 12 (i äng, under Ö. 
Strinne 59) — Klöffaesta [Klofsta; Klovesta 42, Klåvesta 43, 45; Glöffuistad 59] Simonn Olsonn 
Lasse Personn 22 — Biwrsta [Bjursta; Bivrsta 43, 45; 43 utj. under Skedom] Ödesbij 24 — 
Åker [Åckre 45, då 8 sel. hörde under Strinne; jfr n. v. Åkerberget] Ödesby 12 (.Åcker ett äng 
under Tjäll 10 sel.- 1663) — Nyland [Ö. Nyland i Sollefteå; Nylandh 45, 43, 35] Ödesby 20 
(i äng för höö bolett, under Hågesta 59; i Sollefteå 1663) — Vestemijland [Väst-Nyland; utj. i 
Nyland 10 sel. under Klofsta 43] Ödesbij 10 (i äng, under Hakesta 59; 1663 utjord under Tjäll) — 
Tiell [Tjäll; Kiäl 42, Tiäll 43; Kell 35; Kiäll 1663] Swen Olsonn Oluff N ilsonn Oluff Hå konsonn 
25 — Tillkommer: Ödh [Öd] Alff 12 sel. 42; Öudth 59. 

Solett Soknn [Sollefteå; Solette 42, 43, 45; Solleth Sehijplagh 35; Soleftheå 1663; 
Solatum 1319, 1314, Solathum 1316, (a) Solatunum omkr. 1273]. 

Börkunge [Björkäng; Börkinge 42, 45, Börckinge 43; Bijrkijnghe 35; Börekingh 1663] 
Karll Ersonn, Karll Jönn, Per Biörsonn Anders Personn 41 — Fanbyen [Fanby; Ffanby 42, 43, 45; 
Fånbyen 1663] Erik Personn 30 — Berge [Berg; Berg 43, Bergh 35] Lasse Engelbregt: 20 [1663 
utj. under Remsle) — Remsla [Remsle; Bemsle 42, 43, 45; Bemsledh 35] Nielss Person 22 — 
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Grenwåge [Granvåg; Grenvåg 43, Grenvog 42; (i) Gremvaghe 35; ett Grenuågh 45] Johannes 
Jobanj,' Hustru Barabrå 44| — Gränwijk [Ö. Granvåg; Östergränwågh 1663] Oluff Nilsonn 20 
— Skerffuesta [Skärfsta; Skervesta 42, 4å, 45; Scher ffesstad# 35] Nilss Olsonn Erik Olsonn 
Erik Persomi, Oluff Geplingsonn Hans Personn 38 — Rochsta [Rösta; Röstad 42, Rödsta 43, 
Rösstaäz 35; Rosta 45] Jon Olsonn Swen Olsonn Jonn Siwrdsonn Oluff Bengtson 68 — Hornsta 
[Hallsta; Halst ci 42, 43, 45; Halstadh 1663] Abraham Olsonn Nilss Larsonn Oluff Jonssonn 48 
-— Billesta [Billsta; Bijllesta 42, 43, 45; Bijlsstadz 35] Per Hermansonn Hustru Karin Oluff 
Person Illian Personn Erik Ersonn Erik Olsonn Nielss Larsonn Oluff Jonsonn 52 (Tre af dessa 
föras i tionderegistret 59 till byn Kellegard, Kellegård 72) — Trästa [Trästa; Trestan 42, 43, 
Tresta 43, 45; Tressthe 35; Trexsta 55] Erik Olsonn Peer Olsonn Jones Personn 33 — Vestan-
beck [Vastanbäck; Vestanbeck 42] Nils Bengtsonn 34 — Hwllesta [Hullsta; Hvllesta 42, Hulle-
sta 45] Siwrd Olsonn Knut Olsonn Hakonn Personn 39 — Vallen [= Prästbolet; Wallnn 1663 
prästestumbner; (in) Wallum 1337] Her Christoffer 54| — Hågasta [Hågesta; Hågesta 43 med 
Benet och Karl; Håstad 42 med samma åbor; Haffsstadz 35 med dito, Hugasta 55, Hogestadh 
1663; (in) Horslefstadhi 1337] Bengt Siwrdsonn Siwrd Olsonn Hustru Karin Mårten Olsonn 28 — 
Onesta [Önsta; Önsta 42, 43; (i) Önsstade 35] Jonn Olsonn Bengt Månsonu 28| — Öster Hågasta 
[Österhugasta 55] Ödesbij 16 — Offergård [Öfvergård; Öv er g aräh 42, Öffarghardh 35] Hans 
Månsonn Swen Månsonn 25. Summa 641J sel. 

Reeseell Sokn [Resele; Resell 42, 43, Ressyldh 35, Resil 1319, Resìld 1314, Rasyl 1316]. 
Hivolm [Holme; Holm 42, 43, 35, Huolm 47] Knut Rawalsonn 31 — Tanflo [Sörtanflo; 

Söderanfflo 42, Tanfflo 43; jämte följ. Tantthffloo 35] Oluff Nils onn Peer Nielsonn Erik Nielsonn 
25 — Nöretaflo [Norrtanflo; Tanfflo 42, Norre ttanfflo 43] Peer Fasteson Erik Hindersonn 38| 
•— Rösta [Rösta; Röstad 42, Rösta 42] Oluff Fastesonn Erik Olsonn 25 — Höffuann [Höfven; 
Höven 42, 43; Höffön 35; Höffuenetth 59] Rawall Ingelsonn Nielss Olsonn Erik Nilsonn Jngell 
Personn Staphan Personn 71 — Strand [Strand; Sttrandh 35] Jörenn Ersonn Oluff Simonsonn 
32 — Mijre [Myre; Myre 42, 43; Myrre 35] Niels Personn, Erik Jonn, Niels Jonsonn Erik 
Bengtsonn 61 — Gåsznääs [Gåsnäs; Gasnes 42, 43, Galssnes 35] Klaus Högsonn Siman Personn 
22 — Vmnääs [Omnäs; Vmnes 43, 35, Vngnes 42, 43, 45] Jonn Olsonn Hindrik Personn Hindrik 
Esbiörson Hakon Olsonn Pelle Personn 25 — Thengsta [Tängsta; Tensta 42, 43; Tengélsstaåz 
35] Erik Jonsonn Lass Kelsonn Anders Ersonn Erik Nilsonn Påwell Personn Oluff Walramsz 
65 — Klocke [Klocke utj.] Erik Ersonn Oluff Pålsonn 7 — Vingenääs [Vingnäs; Vingnes 42, 
45, Vinnes 43, Wijnghenes 3ò~] Oluff Palsonn 28 — Vester råå [Västerå; Radh 35 med Peder 
och Oloff; Råå 42; • Vester åå, Vester rå 43, a. b. har blott Vesterrå och Österrå~] Pålss Ersonn 
Oluff Pålsonn Jonn Olsonn 20 — Millestån Rawell Olsonn Erik Hansonn 14 — Öster råå [Österå; 
Österradh • 35 med Peder, Raffal och Eryck; Råå 42; Öster åå, Öster rå 43] Jonn Olsonn 22 — 
Bodwill \Bodvel 42, Bodvell 43, Bodil 47; nu Öf. Bodvill] Siffrid Personn 18| — Frembrebod 
[will; Fr. Bodvill; Bodil 47] Ödesbij 8| (i åker och äng, under Västerå 59) — Öffuer seell 
[Öf. Sel; Sel 42; Sijll 35] Gulle Hemingsonn Oluff Personn 28 — Yter seell [Yt. Sel] Ödesbij 
11 — • Kra nga • [.Krange 47] Odesbij 7| — Berg \_Berga 59] Odesbij 24 (i äng, under Tängsta 
59) — Vestanå [= 47] Ödesbij 16 (i äng, under Tängsta 59) — Gryttiom [Grytem 47] Ödesbij 
16 (i äng, under Omnäs 59] — Biöreke [= 47] Ödesbij 12 (i åker och äng, under Rösta 59) — 
Sortte [Sorte; = 47] Ödesbij 10 (i äng, under Höfven 59) — Moo [Mo] Ödesbij 24 — Offner 
kranga Ödesbij 6. Summa 668 sel. 

Liidenn Soknn [Liden; Lijden 42, 43, Lijdhen 35; Lidh 1314, Liidh 1316]. 
Kranga [Krånge; Krange 42, 43, 45; Kranghe 35] Jon Högsonn Nielss Wibbesonn Speelle 

Olsonn Påwell Olsonn 43 — Mofloo [S. och N. Moflo; Moffio 43, 45, Mvfflo 42, 43; Marffloo 35] 
Påwell Olsonn Pelle Personn 56 — Fårsåås [Porsås; Fforsås 42, 43, Fforssaas 35] Per Philpusonn 
Karll Ersonn Per Nilsonn 55 — Råå [Rå; Råå 42, 45, Raadh 35] Oluff Jonsonn Påwell Ger-
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gelsonn Anders Olsonn Hustru Marit 58 — V estanbeck [Västanbäck; Vestanbeck 42, Wessttenbeck 
35; Westenbek och Kep [Kläpp] 63 sel.] Faste Fardsonn Nielss Klämetson 63 — Vm siö [Omsjö; 
Vmsiö 42, 43, 45, Omsiö 42; Vmmessijö 35] Hakon Tommesonn Anders Personn 18 — Näs
åker [Näsåker; Nes åker 42, Nesackar 35] Nilss Personn 14 — Lijdgativ [Lidgatu; Lijdgattv 
42, Liidgattu 45] Gulle Trulssonn 33. — Summa 340 sel. Tillkommer: Häxmo; Hexmo 42, 43; 
jExrno 43 (= 45) med Per Smed 15 sel.; Högzmo 47. — Ili jandh i Backom 35 mellan Västanbäck 
och Näsåker. Efter Omsjö och sist i s:n 35: Trulz i Myre. 

Junseell Soknn [Junsele; Ivnscill 42, 43, 45, Iwdensijll 55, 59, Jönszijldh 35; Judensell 
1656, Jundsell 1680; Udenseil, Odensell 1589]. 

Vallenn [Vallen; Vall 42, Vallen 43, (i) Waldhem 35] Erik Jonsonn Oluff L ång Thommes 
Nilsonn Per Gullesonn Gulle Wellamson Hustru Karin Oluff Personn Per Gullesonn Mattes 
Tordsonn 28. [Under denna by 42: Utbyjord i Näsz 4 sel., nu Näset]. — Kräng a [Krånged; 
Krånge 43, Krange 42, 45, (i) Kranghe 35] Gulle Wellamsonn Oluff Personn Per Gioì sonn 
Erik Peersonn 68 — Östabeek [Östanbäck; Östanbeek 42, 45] Keell Ostensonn 12 — Lillegååll 
[Lillegård; Liislegåll 43, Lijsslegardh 35] Anders Olsonn Jonn Ersonn Peer Ersonn 26| — 
Bolett [Bolen; BöU 43, Bolen 42, 35] Pelle Personn Nils Larsonn Thomos Larsonn 20 — Moo 
[Mo; Moo 42, 35] Erik Trulsonn Erik Biörsonn Oluff Olsonn Oluff Tommesonn 66 — [ Namn 
saknas 50, Edite 47, 55, Edh 42, Ede 45, 43. Öden 35; Eden] Peer Larssonn Oluff Personn 
12. — Summa 232§ sel. Tillkommer: Mellan Vallen och Krånged upptagas 35 två åbor Oluff i 
Baekke; likaså mellan Bölen och Eden: Oloff och Erijk i Mergardh. Uti tionderegistret 59 
föras Erich Biörsson och Oloff Tomasson till Margord; dessa finnas 50 i Mo. Utängen Etiska 
[Ruske] låg under Krånged, 7 seland i äng 59; Busca 69; Boske 1656. 

Fielsjö Sokn [Fjällsjö; omfattar ock n. v. Bodums och Tåsjö s:nar; Ffjälsiö s:n 42, 43, 
Ffellessijö 35]. 

Sijll [Sil; Sill 42, Siili 43, Sijll 35] Måns Ersonn Nielss Ersonn Erik Swensonn Hustru 
Marit 20 — Sunnansiö [Sunnansjö; Svnnansiö 42, 43] Måns Olsonn Påll Esbiörsonn Kristoffer 
Personn 40 — Beeka [Backe; Backe 42, 43, Backa 45, 47; Båcka 43] Per Heliesonn 30 — 
Lach [=47, Lock 45; Look 55; Locke 43; Look, äng under Backe 1680] Swen Larsonn Hustru 
Gunborg 8 — Ladsom [Landzem 47, Landzsim 55; Landzöhn 1680] Ödesbij 8 (i äng 59, under 
Backa) — Smidzbijnn [Smedsböle; Smedzböleth 45; Smedzbyen äng under Jansjö och Backe 
1680] Ödesbij 6 (i äng 59 under Jansiö) — Jansiö [Jansjö; Jansiö 42, 43, 45] Gulle Swenson 
Swen Spiellesonn 13. — Nääsz [Näset i Bodum; Nes 42] Niels Person Orbbenn Personn Peer 
Ersonn Jonn Personn 24 — Öenn [Ön i Bodum; Ön 42, 43, 45, (i) Önne 35] Tord Personn 
Fard Personn 14 — Bodom [Bodum i Bodums s:n; Bode med Anders Ersson 43, Boda 45; 
Bodum 47] Ödesbij 7. — Hotung [Hoting i Bodum; Hottvng 43, 45, Hottungh 59; Håttvng 43; 
jfr Hoettings sio 1273] Odesbij 12 (i äng 59, under Orrnäs) — Bostrum [Rå- el. Rörström i 
Tåsjö; Bostram 43, 47, 55; Bostrom 45, Bödström 59; jfr (or) Raudabergi, Baudasio 1273] 
Ödesbij 16 (i äng 59, under Bölen) — Ormmenääs [Orrnäs i Bodum; Ormenes 42, Ormnäs 43, 
Ornes 59; Westenaa 35, ännu Västaå i dagl. tal; Orrnääs 1663] Erik Personn Jonn Nilsonn 
Oluff Swensonn Nils Personn Erik Personn Anders Ersonn Anders Jonsonn 40 — Bölett [Bölen i 
Bodum; Bölen 42, Bölz 43, 45] Per Olsonn Oluff Gelffuesonn Jonn Olsonn 20. Tillkommer: 
Efter Hoting Nolnes med lon Ormsson 5| sel. 43, = 45, Norrenes 59 [Norrnäs i Bodum]. 

Ramseeli [Ramsele; Ramseli 42, Ramsale 43; Rampnasil 1319, Ramnasyl 1316, Ranna-
sild 1314, Rafnasill omkr. 1273, Rydberg, Sveriges Traktater]. 

Stamsell [Stamsele; Stamsel 42, 43; Sttampssijll 35; Ramsilla 1680] Oluff Personn Oluff 
Olsonn 18 — Vengell [Vengel, nu i Fjällsjö s:n; Vengel 42, Vengell 43, 45; Wengghell 35] 
Oluff Hindersonn Påll Olsonn Kättell Andersonn Oluff Andersonn 16 — Nordankiell [Nordantjäl; 
Nordhenkell 35; Nolantiäl 43] Nielss Olsonn Oluff Ersonn 32 — I mnääs [Imnäs; Immnes 35, 43; 
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Imnes 45] Helie Biörsonn Mårthen Hansonn Jonn Wnesonn 49 — Nijland [Nyland; Nylandh 
35; Nyland och Y ester nyland 42, Öster nyland och Nyland 43] Swen Persomi Hustru Marit 
Thommes Nilsonn Pawell Persomi 30 — Vijìeenn [Viken; Viicken 42, Viicka 43, 45] Peer 
Nilsonn 20 — Offuanmoo [Ofvanmo; Offanmoo 35] Ovanmo 43, 45] Hustru Karin 29 — Sijll 
[Sel; Sijll 35; Sell 45; Sehl 1680] Peer Karsonn Ingell Personn 22| — Kranga [Krängen; 
Krängen 47; Kränge 43; Kränge 45] Nielss Peersonn 27 — Hwolm [Holme; Hitolrn 47, Holm 55] 
Ödesbij 12 (i äng, under Ofvanmo 59) — Beck Ödesbij 9 (i äng, under Krången 59) — Moo Ödesbij 
4 (i äng, under Nyland 59) — Näsiö [Nässjö; Nässiö 42; Nessijö 35, Nasiö 43, Näsio] Mickell 
Ersonn Lasse Ersonn Lasse Biörsonn 27 — Flij [Flyn] Peer Sibbiörsonn (förd till följ. 43) 10. — 
Sandwijk [Sandviken; Sandhwijkœn 35, Sanvicken 43, 45] Jakop Tonimesonn 10 — Aåss 
Ödesbij 3 (i äng, under Sandviken 59). — Bölett [Bölen; Böletth 35; Bölz 43; Böhlen 1680] 
Ingell Personn 9 — Tersiö [Terrsjö; Törsziö 47; Terssiö 55] Karll Siwrdsonn 4 — Vallen 
[Vallen; Vallen 42, 43] Oluff Staffuasonn 14|. — Summa 346 sel. 

Eslee Soknn [Edsele; Äsle 42, Esle 43, 45; Essxledh 35; Edzleö 1680]. 
Tijnneråås [Tynnerås; Tvnderås 42, 43, 45; Tynderås 55] Anders Jsacsou 12 — Rama 

[Ramnå; Bamnå 42, 55, Bane 35, Banå 45; Bammeå 1680] Erik Jsacsonn Jsac Isacsonn 9| — 
Nääss [Näs; Nes 35; Vestan nes 42; Söderness 47, Södemes 45] Erik Vnesonn Oluff Jsacsonn 
Hustru Birgita 33 — Bijnn [By, By 43; 45 utj. under föreg.] Niels Personn 12| — Ödesgård 
[Öst- 1. Ödsgård; Ödesgåll 45, 43, Ödes gård 42, Ödessgardh 35; Öensgård 47] Erik Fardsonn 
27J — Vtaneedh [Utanede; Wtthan Moo 35, Vttanöö 42, Vttanö 45, Vthannöö 1680, Vttaned 
43, Vtanedh 47, 55] Hermann Jönsonn Oluff Jörensonn Anders Jönsonn 22± — Aåss [Ås; Aas 35] 
Måns Hinderson 19 — Nolanåå [Nordanåker; Nolnes 42, Öster nolnes 43, Ytternolnes 43, 45; 
Nolanå 47, Nordanåå 55; Nordanåker 1680] Anders Olsonn 16| — B acka [Backe; Backa 45, 43, 
Backke 35]. Gunnar Stensonn 16 — Heiningzååss [Hellingsås; Hemingxås 55; Helingxåås 59; 
Hällingzåhs 1680] Ödesbij 4| — Nörnääs [Norrnäs; Nolnes 42; Nörnäs 55] Ödesbij 26 — Moo 
[Mo; Moo 45] Ödesbij 3| — Bake Ödesbij 11|. — Summa 214 sel. Tillkommer: Efter n. v. 
Norrnäs Strand med Olloff 20 sel.; synes dock vara öfverstruket. Under Utaned upptages 45 
utj. i Åckre 20 sel.; Ålcer 55 [Åkerö]. 

Heliem sokn [Hellgum; Helgom 42, 43; Helghijöm 35]. 
Halmstrand [Holmstrand; = 43, 69; Holmsstrandh 35; Holstrand 45; Hualstad 47] 

Siffred Heliesonn Peer Östensonn Hindrik Ersonn Jonn Personn 32^. — Ältrik [Brtrik; Altrick 
43, 45, Älthriik 47, Eltrick 53; Ärtrick 89] Oluff Biörsonn 20. — Moo [Mo; Moo 42, 43, 35] 
Peer Ersonn Christoffuer Erson Pelle Persomi Nielss Persomi 54. — Badem [Rådom; Badvm 
42, 43; Badv 43; Budu 45; Badijöm 35] Oluff Swenson Påwell Swensonn Per Ersonn 20. —Åss 
[Ås; Ås 42, 43, Aas 35] Peer Swensonn 20. — Nääs [Näs, Nes 42, 43, 35, Näsze 57] Jonn 
Hakonsonn Hustru Anna 16. — Fanbyenn [Fanby; Ffanbyn 42, Ffanby 43, 45; Fforneby 35; 
Fonbyen 59] Lasse Personn 16. — Vestergränsiö [jämte följande — M., V. och Ö. Gransjö; 42 
blott ett Grensiö, Grenssijö 35, Vester grensiö 45; Grönsiöö och Öster grönsiö 53] Peer Nilsonn 
Erik Nielsonn Oluff Nilsonn Jon Personn 63 — Öster gränsiö [Oster grensiö 45, då Millangrensiö 
ock nämnes] Oluff Nilsonn Erik Nilsonn Per Swensonn Oluff Ersonn 20. — Veesby [Västby; 
Vesby 42, 43, 45, Wessby 35; Vesbyen 59] Jonn Staffansonn Oluff Swensonn Swen Personn Peer 
Ersonn Niels Fastesonn 40 — Heliem [Hellgum; Helgom 43, 45, Helgem 53] Jonn Karlsonn 
Oluff Heliesonn Östen Heliesonn 40± — Guxax [Guxås; Gvxås 42, 43, 45; Göxaas 35] Niels 
Peersonn 40 — Ödenn [Öden; Öd 43, 45 under Näs] Ödesbij 19| — Hammar [Hammar; 
Hamar 45, Hambre 57] Ödesbij 10 (i åker och äng, under V. Gransjö, 59) — Kusnääs [Husnäs; 
Hvsnes 42, 45, Hvxnes 43; Kusnäs 53, Kusnes 57] Ödesbij 10 (i äng, under V. Gransjö 59) — 
Gagnatt [Gagnet; Gangnatt utj. under Ertrik, Gangnåtth 59] Mattes Östensonn 23. — Summa 
444| sel. — Tillkommer: Mellan Västby och Mo upptages 42 Engelsta med Anders 20 sel. och 
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Håckan Persson 14± sel. — Under Ertrik utj. i Sàtire 10 sel. och i Våge 4J sel., 45. — Under 
Ås, då 17 sel., utj. i Lille Åsz 3 sel., 47. 

Langseell Soknn [Långsele; Lansale 42, Lånsale 43, 55; Langhssijldh 35; Langasild 
1314, Langasyl 1316]. 

Floo [Flo; Ffloo 42, 35] Niels Personn Peer Nilsonn Oluff Nilsonn 57 — Nääs [Nässjö; 
Nes 42, 43, 35; Näsiö 43; Näsz 45, Näszi 47, Nässiö 55] Oluff Ersonn 30 — Geltann [Hjälta; 
Gelta 43 under Nässjö; Gelsta 45] Ödesbij 10 (i åker och äng, under Nässiöö by en 59) — 
Långsill [Långsele; Lansal 42, Lansall 43; Langhssijldh 35] Gregeis Olsonn Peer Bombersonn 
35 — Örbeck [Örbäck; Örbech 42, 43, 35] Hans Jonsonn Niels Jonsonn Ingell Personn 21 — Österfårs 
[Ö. Forse] Ödesby 9 — Vesterfårs [V. Forse] Odesbij 14 — Vesternääs [Näs; Nes 43, 45] Lasse 
Olsonn 52 — Nijland [Nyland, Nylandh 42, 35] Oluff Ersonn Gulle Personn 32 — Gröningenn 
[jfr n. v. Graninge s:n; Gräningen 53, 55, Gräninge 47, Greninge 46; Gröningenn 57] Odesbij 
8 — Nordsiö [Nordsjö; Nolsiö 42, 43, Norssijö 35; V ester Nordssiöö 59] Hans Nilsonn Erik 
Olsonn Hans Tommesonn 25 — Hambre [Hamre; Hambrä 53, Hambre 42; Hernbra 43, Hambbre 
35] Osten Olsonn Inngell Jopsonn 40 — Sunnansiö [svarar mot utj. i Nolsiö 25 sel. 47, under 
Hamre; 43 upptages Vester och Öster Nolsiö, hvardera byn 26 sel.; Nordsjö] Anders Personn 
Pawell Mickelsonn 25. — Tillkommer: En utäng Gränn vågh under Nyland 8 sel, i äng 59. 

Eede sokn [Ed; JEedh 42, Edd, Edh 43; Edh 35; = 1337 och redan då socken]. 
Österåss [Österås; As 42, 43; Aas 35; Österås 55] Peer Pålsonn Niels Ingelsonn 23 — 

Yterönn: [Öhn; Ön 42; Östön och Vestön 64 sel. 43; (i) Onne 35; Öenn 55; 0 1337] Pååll 
Nilsonn Oluff Larsonn 20 — Öetth [Öetth 55 jämte Öenn såsom en by, 69 sel.] Ödesbij 49 (15 
sel. i äng under Öhn 59) — Sand [Sand; Sande 42, Sand 43, Sandh 35] Erik Biörsonn Lasse 
Ersonn Oluff Ingewalson 27 — Vesteråås [Västerås; Vester ås 42, 43, 55; Aass 35] Peer 
Hanssonn Hans Simanson Bawall Simansonn 21 — Fårsmoo [Forsmo; Fforsmo 42, 43; = ? 
Fforssåå 35] Jakop Nilsonn Påwell Nilsonn 15 — Geerd [Giäle 42, 43, Gale 55, Gialle 43; 
Gerdhe 35, Gärdenn 57] Gregelss Personn 9 — Eedh [Ed, Ed 42, 43; Edh 35; Eidh 55] 
Odesbij 24 — Östabeck [Östanbäck; Östanbeek 43; Vestanbeck 55] Niels östanbeck 17| — 
Skarpe [Skarped; Skarpe 43; Skårppe 55, 57] Peer Giolesonn Kristofïer Petrij 16 — Krukeedh 
[Krveke 43 utj. under Gärde; Krwkedh 55] Ödesbij 8 (i äng, under Österås 59) — Kranga 
Krånged; Krange 43; Krånga 55] Ödesby 16| (12 i äng, under Ed 59). — Summa 246 sel. 

Tarssåker Soknn [Torsåker; Tors åcker 42; Torssakar Skijpzlagh 35; Tårgmker 1680; 
Thorsakir 1319, 1316, 1314]. 

Korffuesta [Korfsta i Öf. Länäs; Korvesta 43, 43; Korffesstadz 35 i Dals s:n; Kroffuesta 
57] Niels Halwalsonn 20J — Grönwall [Grönvall i Klofsta by i Multrå] Ödesbij 6| (Gröne vall 
under Gårdnäs 59) — Gotnääs [Gårdnäs i Sånga; Gödhness 47; Godhenes 35 i Dals s:n; 
Godnäs 55, 53] Ödesbij 34 [Gödhness och Grönual 40 sel. upptagas 47 såsom utj. under Mällby] 
— Aåss [Ås i Sånga; liksom de två föregående öde 55] Ödesbij 12 (under Gårdnäs; »är skogen 
allt igengatth», 59) — Klepp [Kläpp i Öf. Länäs; Kiep 35iDalss:n; Glcep 1489] Oluff Br ijnial-
sonn Håkonn Brijnialsonn 37| — Mälbij [Mällby i dito; Melby 42, 43, 45; = 35, men i Dals s:n; 
Mcedilby 1489] Klenet Mansonn 30|. — Stoeke [Stocked i dito; Stocke 43, 45 till Lökom såsom 
utj.] Ödesbij 20 — Lökem [Lökom i dito; Löckem 42, Löckim 43, 45; Lokom 35, men i Dals 
s:n; L0kem 1489] Oluff Peersonn Peer Olsonn Giord Simansonn Dirik Olsonn Bawall Personn 
39J — Schinna [Sigtom i dito; Sijctvne 42, Siictvne 43, 45; Sijchttune 35 i Dals s:n] Her Ersonn 
Per Gummundsonn Hustru Anna Lasse Personn 15J — Skadem [Skadom i Boteå; Skadim 42, 43, 
45; Schadijöm 35 i Dals s:n] Erik Månsonn Oluff Nilsonn Per Olsonn Oluff Personn Bawell 
Personn 18| — Macko [Macke utj. i Boteå; Macke 47, 55] Ödesbij 12 — Fanäm [Fanom; 
Ffanim 42, 43, 45, Fanem 47; Ffœne 35] Philpus Karlsonn Bengt Karllsonn Hustru Kristin 
32 — Tompta [Tomta; Tomta 42, 43, 45; Tompta 1489] Ödesbij 16 — H emra [Hämra; Membra 
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42, 43, Hambre 35; Hämbran 55] Oluff Mårtensonn Jonn Nielsonn 54— Kierkiesta [Kerffeta; 
Kirckestaä 47; Kierchiesta 55; Kiärsta 1680] Ödesbij 24 — Biörnöenn [Björned; Biömö 42, 
43, 45, Bijörnöö 35; Biörne 1680] Niels Hermansonn Lasse Jönsonn Lasse Ersonn Knutt Personn 
55 — Jersnääs [Hjärtnäs; Järsnäs 42; Erttnes 42, 45; lärsnäs 43, Jerssnes 35] Jonn Farsonn 
Erik Hansonn Peer Andersonn Lasse Personn Per Andersonn Anders Hermansonn Lasse Olsonn 
Erik Ericsonn 39| — Harff [Harf; Harff 42, 43, 35] Lasse Nilson Niels Personn Oluff Olsonn 
30-1 — Holann [Hola; Holl 42, 43, 45, 35; Höland 47, 69; Holann 59] Peer Ersonn Klämet 
Nilsonn Erik Östensonn Mattes Jopsonn Erik Hindersonn Oluff Nilsonn 64 — Salem [Salom; 
Salim 42, 43, 45, Ssalem 35 \ Salem 1489 trol. hit] Yibbe Personn Erik Olsonn Måns Nilsonn 
Knut Olsonn 41| — Bersåker [Bergsåkers utj.; Beråcker 42, Bersåcker 43, B er s acker Ab] Bergs 
åker 47] Ödesbij. 24 — Bosstadt [Högsta; Rosta 42, 45; Rodsta 43, Rosstads 35; Rogstadh 
57; (i) Roalstada 1489] Lasse Personn Håkonn Personn 28 — Kleenn [Klen; Klen 42, 43, 35] 
Anders Ericsonn Påwell Olsonn Lasse Peersonn Oluff Ersonn Jonn Ersonn 33 — Heising esta 
[Helsingsta; Helsingsta 42, 43, Hels sijns stads 35; (i) Hœlsingstada 1489] Hakonn Nilsonn 30 — 
Bring stad [Bringsta; Brinsta 43, Bringestad 47; Brinsta 32 sel. utj. under V. Aspby; (i) 
Bringestada 1489] Siffred Nielsonn 31 — Vijk [Vik; Viick 42, 43, Wijck 35; Wik 1489] Lasse 
Karlsonn Bengt Personn Oluff Pawelsonn Erik Olsonn 102 — Håff [| byn under Prästbolet, 59; 
Hoff 42, 43, 47] Siwrd Jonsonn Vinsens Anensonn 27| [Sijull ocli Ffijnssens föras 35 till Sundh, 
likaså 55; Vinsencius 43] — [Namnet ej utsatt, men plats lämnad därför; 55 förda till Aspe, 
V. och Ö. Aspby; Vester aspe och Öster aspe 45; Vester aspö och Öster aspö 42; Asp0(-mren) 
1489] Simann Nilsonn Lasse Olsonn Per Karnifex [— skarprättare] Tommess Nilsonn Nielss 
Klametsonn Erik Olsonn Rawell Olsonn Knut Ersonn 60|. — Tillkommer: Efter Vik: Oloff i 
Bijrkeby 35; Biörckby ett äng under Vik 1680. — Efter Ö. Aspby; Torsåker, Nils Håckensson 
28 sel., 43; Torsåcker 45. — 45 föres hit Vester Hammar, 61 sel. [V. Hammar], hvilket 47 
ock sker med Öster hamar, — 69 efter Väster aspe Aspe holm 3 sel. (i äng 59). — Vik här 
motsvaras 69 af Vijk 39^ s., Byrckeby 27 s., Skelingsta 11' s. och Vangsta 19 s. — Wangsta 
ett äng under Vik 1680; Skillingsta dito 1680; Skœllinstada (mœn) 1489]. 

Yterlänääs Soknn [Ytter Länäs; Lenis 42, 43, Ytter Länis 43; Lenes 35; Lenes 1314, 
Leenas 1316]. 

Lästadt [Lästa; Lesta 43, 45, Lesstadh 35] Biörnn Olsonn Påwell Olsonn Peer Tommesonn 
Siwrd Tommesonn Peer Gullesonn Pelle Personn 57J — Veijann [Väija; Via 42, Väian 43, 45; 
Weija 47] Ödesbij 18| — Blästa [Blästa; Blasta 43, 45; Blästa 43] Ödesbij 38 — Moo [Mo; 
Mo 43; Moo 45 under Blästa] Ödesbij 12 (i äng 59) — Bwsiö [Bursjö; Bodsiö, Bvssiö 43, 45, 
Budhssijö 35] Påwell Andersonn Erik Andersonn 28 — Högsta [Högsta, = 43; Högsstad 47; 
Hökstadt 55, Hochstadh 53] Ödesbij 12| — Fårss [Forse; Fforsa 42, 43, Fforssom 43, F for sum 
45, Ff ors 35] Rawall Personn Per Nielsonn 18| — Siell [Sel; Sel 42, Sell 43, 45] Pelle Personn 
17 — Stenseter [Stensätter; Stensätter A3, 45, Sttenssetther 35; Stensettra 55] Oluff Personn 9 — 
Lellieånger [Delånger; Dijlånger 42, Delian 43, Diilian 43, 45; Delanghar 35; Diliånger 55] 
Guile Swensonn 28| — Balsta [Bollsta; Ballesta 42, 43, 45, Balsstads 35] Per Nilsonn Peer 
Gullesonn Oluff Personn Erik Olsonn Anders Larsonn 35 — Angs ta [Angsta; Anstå 43; Angestad 
47; Angsta 45 under Bursjö] Ödesbij 12 (i äng, under Bursjö 59) — Swedia [Svedje; Svidie 
42, 43; Suijddije 35] Lass Iönsonn Niels Pawelsonn Oluff Oluffson 12£ — Österhammar [jämte 
följande = Ö., Mellan och V. Hammar; Osterhammar 42, Öster Hamar 45] Lasse Nilsonn 
Anders Nilsonn Oluff Personn Peer Ersonn 80 — Vesterhammar [Hammar 42, Vester hammar 
43; nu till Torsåker] Niels Pawelsonn Pàli Jönsonn Erik Puke Mickell Pålsonn Erik Jonsonn 61 — 
Nijland [Nyland; Nylandh 42, 35; föres 42 till Torsåker] Oluff Siggeson Lasse Siggesonn Oluff 
Gullesonn Erik Olsonn 36 — Eedh [Ed; Edh 42, 35, 1489] Olufl Nilsonn Rawall Nielsonn Niels 
Olson Oluff Personn Erik Olsonn Oluff Olsonn Knut Hansonn Berttell Olsonn Erik Larsonn 33 — 
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Nääs [Näs; Nes 42, 43, 35] Siurd Månsonn Erik OlsonD 68| — Nordanåker [Nordanåker; 
Nolåcker 42, Nolanåcker 43, Nolanacker 45] Ödesbij 60 — Staivijk [Staviiek 43, 45, 55; 
Staffrettik 47, Staffuick 57] Ödesby 12| (i åker och äng, under Nylands byn)— Ochne [Öckne; 
Vghne 47; Ochne 55, 53] Ödesbij 12$ (13 sel. i åker och äng-, under Ed 59) — Langeeng 
[Långänget; Lånenge 43, Longhengh 47; Långänge 55] Ödesbij 18| (8$ sel. i äng under Ed 59). 
Tillkommer: Ffaresta [Faresta] Påll ersson 23| sel. 45; = 42; Far asta 55. — Bland utängar 
Ådhönn 16 sel. i äng, under Ö. Hammar 59; Åöenn--72: * ~ • Under Daglös 43 Löffsiö 16 sel. 
[Löfsjö]. 

Daall Soknn [Dal; Dalem s:n, Dalen 43; Dalle s:n 35]. 
Heliesiö [Hällsjö; Iielgesiö 42, 43, Helliesiö 43, Heliesiö 45; Helghessijö 35; Hällsiöö 

1680] Rawäll Olsonn Oluff Personn Erik Ersonn Nilss Olsonn Erik Larsonn 29| — Kierre 
[Tjärr el. Tjärn; Kier 42, Kiär, Tiär 43; Kierr 45; Kiem 1680] Karll Olsonn 14 (1680 ett äng 
under Mo) — Flog setter Flögsätter; Fflosätter, Fflvxsätter 43, Flughsäter 47; Fflossetther 35; 
Fflogsatter 451 Lasse Olsonn Niels Larsonn Erik Nielsonn Tommes Personn 17| — Moo [Mo; 
Moo 42, 43, 35. Andra boken af 43 kallar byn Dalen] Lasse Jönsonn Erik Jönsonn Oluff 
Nielsonn 24 — Forsall [Forssal; F forsal AS, Fårsall 55; Fårszalff 47; Fårsdall 59, samma 
bok Fårsall; — 57; Forsall 1680] Ödesbij 12 (8 i äng, under Ålsta 59, 1680). — Mälbij [Mellby; 
Melby 43, 45, Mälby 55] Ödesbij 9 (i åker och äng, under Ålsta 59) — Ålesta [Ålsta; Asta 
42, 43, Ålsta 43, 45; Allestadz 35; Olstadh 53; (i) Alstada 1489] Påwell Gumudsonn Mickell 
Jönsonn Erik Jönsonn Per Andersonn 27 — Er stadi [Ersta; Ärstad 43, Ä sta 42, 43, 45; 
Erresstadz 35] Åswid Greglsonn Erik Jonsonn 41 — Galagöck [Galgök; Galagöck 42, 43, 55, 
59, Galagijöck 35] Peer Giolsonn Siwrd Olsonn Jonn Nilson 23 — Norem [Norum; Norim 
42, 43, 45, Noröm 35] Pawell Jonsonn Biörn Simansz, Anders Rawalsonn 45 — Quästadt 
[Kvarsta, Quästa 42, 43, 45; Quesstads 35; Qwarsta 1680] Hakon Nilsonn Håkonn Tommeson 
Erik Olsonn 27 (1680 utjord under Ålsta) — Helieseter [Hållsätter; Helgesatter 43; Helgsätter 
45, utj. under Kvarsta] Ödesbij 12 (i åker och äng, under Norum 59) — Frädall [Fröall 47, 
Fräall 55, 59; Friala 1680] Ödesbij 14 (i äng, under Kvarsta — Daglöse [Daglös; Daglös 
42, 45, Daghlössth 35; Daglöse 55] Peer Giolsonn 14. — Löffsiö [Löfsjö; Löffsiö 43, = 45 
under Daglös] Ödesbij 16 (i äng, under Daglös och Edh 59). Tillkommer: Dalen 43, Lasse 
Ionsson, Erick Nilsson 24 sel. 43. Dessa jämte Nils Ersson 12 sel. bo 43 och 45 i Moo. Dalen 
således = Mo. 

Gunniunderå Sokenn [Gudmundrå; Gummundheradh Schijplagh 35; Gvmmvnrad 43; 
Gudmundaradh 1314, Gummundaradh 1316]. 

Dijnääs [Dynäs; Dijnes 42, 35] Per Hindersonn Oluff Nilsonn Oluff Hindersonn 75| 
[= Dijnes Nils Hindersson 38 sel., Dijsiö Olloff Hinderson 20 sel., Hedesta Per Hindersson 
18 sel. i en bok af år 43; Disiò och Hedesta utjordar 45; Hesta 42] — Öedt [Od; Ödh 35, 
Öd 43] t Lasse Olsonn Lasse Siwrdsonn 26 — Helgem [Helgum; Helg om 42, 43] Ödesbij 20 — 
Mälbij [Mellby; Melby 43] Ödesbij 12 — Östbij [Östby; Ösby 43, Össtheby 35, Östby 43] 
Oluff Giolsonn Oluff Ersonn Oluff Nilsonn Jonn Nilsonn Peer Olsonn Siwrd Olsonn 37 — 
Felle [Öf. Fälle; Ff elle 42, 43, 35; Över ff elle 43] Peer Ersonn 16 — Siöbijenn [Sjöby; 
Sebyn 43, Söby 43; Siöbyn 47; Siöbyenn 55; Söderby 45] Ödesbij 8 — Högsta [Högsta; Högsta 
43, 55; Hågesta 1680] Ödesbij 9 — Ittensta [Jättesta; Iättnesta 43, Jetthensstadz 35, Iättensta 
45, Ietunstadh 59] Peer Olsonn Hans scriffçre, Lasse Personn 53 — Brösta [Björsta; Biörstad 42, 
Biorsta 43, 45. Bijörsstadz 35] Antonius Hansonn Hustru Sigrit Jonn Ersonn Per Nilsonn 30 — 
Limsta [Limsta; — 42, 43 \ lAjmsstadz 35] Erik skräddare Håkonn Personn Hakonn Bengtsonn 
Jöns Olsonn 53 — Gunmundzsiö [Gumås; Gvmesiö 42, 43; Gummenssijö 35; Gunnesiö 45, 57; 
Gumunsiö 55, Gudmansiö 59, Gudsiö 53; Gumåås 1680] Peer Larsonn 40 — Brijnie [Brunne; 
Brijnnije 35; Bröniö 43, 45, Brvnne 43, Brönöö 59; Brunne 1680] Klämet Nilsonn Niels 
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Åswidsonn Philpus Klämeson Anders Staff: 22± — Bergem [Bergom; Bergvm 42, Berghöm 35; 
Berge 43, 45, Bergem 43; Bœrghem 1489] Peer Jonsonn Lass Andersonn Pelle Personn 42 — 
Föskiann [Fiskja; Ffiiskiå 42, Ffiisskia, Ffiskia 43; Ffijskë 35] Oluff Nilsonn Pelle Persomi 
Oluff Gumundsonn Oluff Olsonn Peer Nilsonn Niels Jonsonn Lasse Jonsonn Gregelss Hanson 
42 — Fälle [Yt. Fälle; Ffelle 42, 35; Ytter ffelle 43; Wtfälle 59] Oluff Olso nn 12| — Frånönn 
[Frånö; Ff ranne 42, Ff rane 35, F fräne 42; Fframö 43] Hans Nielsonn Seger Olsonn Erik 
Nielsonn 62 — Kneptann [Knäfta; Knefftan 42; Knessthen 35\ Sknepta 43; Kneppann 55, 
Kneppenn 53] Oluff Jonsonn 16| — Åä [Å; Åå 42, Aa 35] Nielss Jonsonn Lasse Jonsonn 29 — 
Suanön [Svanön; Svalön 43, Suanön 45] Ödesbij 18 — Strömnääs [Strömnäs; Strömnes 42, 35, 
Stremnes 43] Heming Olsonn Erik Olsonn Nielss Gumundsonn 42 — Getzsiö [Gissjö; Gisiö 43, 
Giisiö 45; Götziö 55; Gettsiö 59] Ödesbij 10|. — Mijre [Myre; = 35] Peer Jonsonn 17. — 
Lande [Lunde; Lundhe 35, Lvnde 43] Hans Olsonn Oluff Ersonn 29— Gremmesta [Grämmesta; 
Gremesta 42, Grijmesta; Grimesta 43, 45; Grijmmestadz 35; Gremanstadh 59] Peer Hansonn 
25| — Stiertte [Skärte; Stiärtte 42, Stiärte 43, 45, Sttertthe 35] Lasse Simanson Oluff Han-
sonn Peer Hansonn Gregels Olsonn 17 — Nensiö [Nedansjö el. Nänsjö; Nensiö 42, 43, 45; 
Nedhenssijö 35, Nedensiö 59; Nönsziö 47; Nänsiöö 1680] Mårten Olsonn Oiuff Olsonn 27J. 

Bierttråd Soknn [Bjärtrå; Biertrådh 42; Berattradh 35; Bertaradh 1314, 1316]. 
Norland [Norrland; Norland 42, 43; Norland 47; Norlan 59] Landbo Eric, Biörnn Personn 

Siwrd Olsonn Erik Olsonn Peer Klockare Peer Gullesonn 43| — Lungwijk [Lungvik; Lvngviick 
43, Lvnviek 42; Luguick 45, Lunghioijck 35; Lunguik 1489] Siwrd Olsonn Mattes Karlsonn 63| — 
Mäland [Mäland; Mälan 43, Mäland 43, Melan 42; Mellandh 35, Mällandh 53] Anders Personn 
25 — Lambre [Lommareds utgods; Lumbre 47, Lumered 45; Lundhbro 1680] Odesbij 8 (i 
äng, under Lungvik 59) — Öedh [Öd; Öd 42, Ödh 43, Öiiät 55] Ödesby 13| — Bergwijken 
[Bergsviken; Bersviken 44; 45 = under Norrland; Bäsuik 69] Ödesby 6*- (i äng, under Mäland 
59) — Loehne [Locknö; Locknö, Loenö 43; Laekköö 35; Loen0 1489] Hakon Olsonn Erik Jonsonn 
Oluff Ersonn Christoffer Personn Per Hakonsonn Niels Personn Erik Andersonn Jon Andersonn 
Niels Kawelsonn Oluff Mansonn Erik Rawelsonn Anders Personn 81J — Köijann [Köija; Kögen 
42, 43; Köghen 35, Kiögen 45, 43, 45; Ködian 69] Pawell Nilsonn Erik Nilssonn Peer Hindersonn 
Måns Hindersonn Niels Jwddesonn Siwerd Hansonn 80 — Fröland [Fröstland; Ffrösland 
42, 43, 45] Oluff Olsonn Oluff Nilsonn 35 — Sönsta [Sundsta; Sensta 42, 43; Sijnsstadh 35; 
Sönstad 47, Söndesta 55; Sundstadh 1680] Nielss Personn Siwrd Olsonn 27—Hiesta [Geresta; 
Hiäresta 42, 43, 45, Jersstadh 35] Ödesby 13 — Elffuesta [Allsta; Alsta 43; Alffstad 42, 
Alf sta 45; Alsstadz 35] Hans Personn 27 — Näsziem [Nässom; Näsiom 42; Nässiem, Näsiä 
43; (i) Nessöm 35; Nässiö 45; (de) Nesheme 1314, (de) Nesemi 1324] Helie Olsonn Hustru 
Ingeborg Peer Marcus: Birie Ersonn Oluff Jonsonn Hustru Marit Erik Nilsonn Hustru Kresten 
92 — Strinde [V. och Ö. Strinne; Strinde 42, 43; Sttrijndhe 35; Strinde 1489] Swenn Personn 
Oluff Olsonn Erik Personn Jonn Jonsonn Erik Påwelsonn Jonn Personn Hans Nielsonn 91 — 
Bålziö [Bålsjö; Bolsiö 42, 43, 45; Bralssijö 35] Jonn Olsonn Hustru Karin 32 — Gritzsiö 
[Grössjö; Grotsiö, Gryttsiö 43, Grysiö 42; Gröttsiö 45] Erik Larsonn Per Nilsonn Oluff Olsonn 
Mattes Pålsonn 24 — Geltann [Hjälta; Geltan 42, 43, 45, Gelta 43, 47; Gelltthen 35; Sweltann 
53] Erik Jonsonn 18. — Tillkommer: Efter Strinne år 43 Tresek, Olloff Olsson 10 sel., Nils 
Olsson 20, Helie (äfven Herse) Biorsson 11; (i) Treske 35. — Erijck i Nyböle 35 [Nyböle; Ny-
böhlen 1680]. — Landa 11 sel. utj. under Grössjö, 45. — Staffra nämnes efter Köja 59 [Stafred; 
Staffredh 1680] — Biörcknäs 3 sel. under Strinne, 59 — Hiäresta legdhenn 25 sel. i äng under 
Köja 59 [Lägdoms utj.]. Bland utängar upptages 59 äfven en Liithen öö under Köja 2 sel. i 
äng [Litanön]. — Kungsgården, Kongzgorden 1530, upptages här ej, emedan han innehades af 
fogden. För denna redovisas först år 1591, då fogden öfverlämnade honom åt bönderna i Hof 
och Fogelsta å Hernön, hvilka hemman hade lagts under Hernösand; byn skrefs Hof gård 99. 



bjärtrå, högsjö, häggdånger. 207 

Hössiö Soknn [Högsjö; Hässiö 42, 43, Häsiä 43; Hössijö 35, Hössiö 45], 
Vesbij [Västby; Vesby 42, 43, 45; Wessby 35, Väsby 55; Visby 69] Oluff Finne Niels 

Olsonn 28 — Bölett [Böle; Bolz 43, 45, Bolen a. b. s. å.; Bölen 35] Erik Jonsonn Jonn Falsonn 
[Ion Fålszon 47] Jop Nilsonn 29 — Bamwijk [Ramvik; Bamviick 42, 43; Bamivijck 35] Lasse 
Olsonn Peer Eskelsonn Klaus Eskelsonn 28 — Östbij [Östby; Ösby 42, 43; Össby 35] Gulle 
Larsonn Erik Larsonn 25| — Barkbölet [ = 47, Barckebölett 69] Ödesby 2 (i äng*) — VestansiÖ 
[Vestansjö; Vestansiö 42, 43, 45, Wesstenssijö 35] Ödesby 13 — Hössiö [Hundsjö(!); Hösiä 43, 
Hösiö 43, Hössijö 35; Höusiö 55; Hunsiöö 1680] Ödesby 6 (i äng, under Bäckland 59) — Becke
land [Bäckland; Beckeland 42, 43, 45, Beclcelandh 35] Swenn Olsonn OJuff Olsonn 21 — Bijij 
[By; By 43, 35] Erik Hindersonn Per Rawelsonn Per Jopsonn 14 — Fladem [Plattorn; Fflattim 
43, Fflatim 45; Fladhem 47, Flattiernn 57; Fiattom 1680] Ödesby 11 (under By 59) — Ååss 
[Ås; As 43 under By] Ödesby 11 — Nääss [Näs; Nes 42] Erik Staffuanson 10i — Flöde 
[Flöde; F flöde 42, 43, 45] Peer Jonsonn Oluff Falsonn 9| — Kerneb. [Kärrby; Tiärby 42, 43, 
45, Kerreby 35; Kärbyen 59, Kerby 47] Jonn Olsonn 12| — Bodom [Boda; Bode 43 under 
Östby; Bodhom 47; Budum 55] Ödesby 6 (i äng, under Kärrby 59) — Gijude [Jude; Givde 
42, 43, 45; Gijudhe 35] Ödesby 11 — Daall [Dalom å Hemsön; Dalen 42, 43, Ball 43; Balla 
35; Dal 47] Oluff Nilsonn 16 — Nordaned [Nordanö å Hemsön; Nolanöö 42; Nolano, Noliano 
43; Nordhenöö 35; Nordaneedh 55] Lasse Silwalsonn Siwrd Silwalsonn 32 —Hwaltum [Hultom 
å Hemsön; Ilultaom 43, Hvlte 43, Hvlstom 42, Hultum 45; Huitthe 35] Fard Olsonn 11 — 
Prestus [Prästhus å Hemsön; Prestehvs 42, 45, Prestvs 43, Presthuss 35] Jonn Personn 7| — 
Sanda [Sanna å Hemsön; Sanda 42, 43] Ödesby 6 — Vtanöö [Utanö på Hemsön; Vtannö 
42, Vttanö 43, 45, Wtthenöö 35] Lasse Ersonn Klämet Personn 36 — Bijen Ödesby 12 — 
Skura [Skvrv 43 under Ramvik] Ödesby 3 (i äng, under Dal) — Vlånger [Vålånger; Valånger 
42; Vallang er, Vallånger 43, 45, Walangher 35] Anders Swensonn Siwr Olsonn Peer Andersonn 
Oluff Personn Peer Larsonn 39 — Skog [Skog; Skog 42, 43, Skogh 35, 45] Hakonn Personn 
18 — Vtansiö [Utansjö; Vtansiö 42, Vttansiö 43, 45, Wtthanssijö 35] Siwrd Esbiörsonn Påwell 
Anderson Lasse Åswidsonn Philpus Jonson 20 — Vtansiö [Vttansiö 43] Öby 18 — Dall [Dal] 
Ödesby 9| — Obole [Åb ord; Åboboll 42, Abol 43, Åboll s. å., Ååboll 45 (i) Aabor 35$ Oboi 47; 
Äbordh 57] Nielss Jopsonn 25 — Mörttsall [Mörtsal; Morsal 43, Medsall 45; Methsål 47; 
Mörttsala 55, Mort esale 59] Erik Nilsonn 21| — Vedeedh [Veda; Veda 42, Veddö 43, Vedöö 
a. b. s. å., Vedö 45, (i) Wedhen 35; Vidheedh 47, Vedhedh 59] Peer Nilsonn 19 — Nordansiö 
[Nordansjö; Nolansiö 43, 45, Nordhenssijö 35] Jonn Biörsonn 12. — Tillkommer: Böödh Pedher 
Larsson 5 sel., 59 [Hö] — Kalffuenäs önn vid Ramvik 1| sel., 59 [Kalfvarsholmen]; Kalffnänsiö 
69, Kalwansön 1656. 

Hegånger [Häggdånger; Hegdånger 42, 53; Heganger, Hägånger 43; Hedånger 45; 
Hcegdangiir 1316, Hedanger 1314]. 

Hegdesiö [Häggsjö; HeggJiessijö 35; Hegdsziö 47, Hegdesiö 42, 43, 45; Heddesiö 45; 
Häggsiö 1680] Oluff Olsonn Oluff Erson 16 — Antiern [N. Antjärn; Antiäm 42, 43, 45; Antt 
thijern 35 med Lasse, Nyels, Nyels; Nörre anker 47] Ödesby 20 — Södreantiern [S. Antjärn; An
tiäm 42 i Stigsjö; 43, 45; Söder anker 47] Larsze Knutzsonn 14 — T ensiö [Tjärnsjö; Tiärsiö o. 
Tersiö 42; Tiärnsiö 43; Tijenghessijö 35, Tiärsiö 43] Haldanus Larsonn [== Hå ldan Larszon 47] 
Anders Nilsonn 9| — Kensiö [Vester thensziö 59] Ödesby 8 (i åker och äng, under Öster 
thensziöö 59) — Ottebölet [Ottböle; Ottebölett 55] Ödesby 2| (i äng, under Rogsta 59) — Siö 
[Sjö; Siö 42, 43; (i) Söghan 35] Ionn Ersonn Lasze Erson 22 — Dall [Dal; Dal 47] Ödesby 
20 — Byy [By; By 42, 35] Arland Personn Niels Larsonn Oluff Erson 60 — Boesta [Rogsta; 
Bodstad 42; Bosta 43, Bodsta 43, 45, Boosstadh 35, Bochstad 69, 53] Per Ersonn Oluff Olssonn 
Per Staffanson 30 — Skediom [Skedom; Skede 42; Skedheijöm 35; Skiadiodh 43, Skädiom 43, 
45] Ödesby 23J — Törim [Torrom; Torrim 42, 43; Torim 43; Torrim 43, 45, Torghem 47; 



208 NORDLANDER. SKATTEBOKEN AF ÅNGERMANLAND. 

Toorijöm 35] Lasse Jonsonn 47 — Mulgärd [Muggärde; Mvlegiäle 43, 45, Mwdgerdh 35; 
Mugierdh 1680] Härsse Larsonn 23| — Skellem [Skällom; Skellem 42, 43] Hustru Birgita 13 — 
Getenes [Gåsnäs; Gesnes 42, 43, 45; Getznesz 47, Getznäs 53; Giedznees 59; Giäsnähs 1680] 
Oluff Person 15| — Kläpnäs [Klappnäs; Klacnes och Klapenes 43; Klak näss 47; Klocnes 45, 
Klooekenes 35, Clinpnings näs 53; Kliipingznes 57, Klapnääs 1680] Ödesby 7 — Lindum [Lindom 
42, 43, 45, Lijndhan 35, nu Lindom] Ödesby 4 — Marthensbölet [Morthens bölet 47] Ödesby 
23 (4 i äng, under följande 59) — Högznääs [Höks- 1. Högsnäs; Håckenes 42; Hoekenes 43; 
HacJcenes 45, Hökenes 35; Högznesz 47, 57; Höckenes 59; Högnääs 1680] Odesby 10. Till
kommer: Griimsznäsz utäng under Torrom, 5 sel. i äng 59. 

Stigssiö Sokn [Stigsjö; Stijgsiö 42, 43]. 
Vland [Uland; Vlland 43; Vtmedland 57, Vthmedland 59; Vsland 45, Vtzlandh 47; 

Vilan 42 under Häggdånger] Oluff Jonsonn 16£ —. Sodergåll [Södergård; Sodergård 43; Söder-
gårdh 42 under Häggdånger] Jörenn Person 13 — By [By; Byn, Bynom 43; Byn 42 under 
Häggdånger] Siwrd Olssonn 19 — Östanwijk [Östanvik; Östanvik 43; Östanviick 42 under 
Häggdånger. Denna och föregående byar ersättas 35 af Gussijö; de ligga ock kriug Gussjön] 
Oluff Gumundsonn 30 — Boda [Boda 1. Bodum; Boda 42, Bode, Boda 43; Bode 45, (i) Bo-
dhöm 35, Bodom 55, 53] Oluff Siwrdson Erik Personn 20 — Bölet [Bölen; Bölen 43; (i) Böle 35] 
Odesby 12 — Brönönn [Brunne; Brvne 42, Brvnne 43; Brijnijöö 35; Biörnö 47; Bröneedh 55; 
Brönna 59; Biörnöenn 53] Härsse Ingewalson Oluff Olson 48 — Solberga [Solberg; Solberg 42, 
43, 45, Solebergh] Erik Person Niels Peersonn 18 — Smör åker [Smöråker; Smöråcker 43, 35, 
45] Oluff Olsonn 34 — Alträ [Ultrå; Altredh 42, Altrod 43, 45, Altrvd 43, Alttrutth 35; 
Aldreed 59] Per Olsonn 26 — Skielsta [Skjollsta; Skiolsta 43, Skällesta 43, Skiölla 45, Skals-
stadh 35, Skolstadh 53] Oluff Jopsonn Per Jopsonn 27 — Hanaberg [Hanaberg; Haneberg 42, 
43, 45, Hannebergh 35] Lasse Olssonn Erik Ersonn 16| — Långetiern [Landtjärn; Longetiärn 
43, 45, Longetiär 43, Langetiärn 42, Langhetijern 35] Odesby 16 — Sund [Sunne; Svnde 42, 
43, 45, Sundh 35; Sunne 1680J Jon Olsonn 19 — E lzsiö [Älgsjö; Elsiö 43; Älsiö 43, Älgziö 
47, Elgsiö 55, Aelgsio i Hels.-lagen] Erik Personn 20| — Öije [Öje; Öie 42, 43, (i) Ööijan 35; 
Öijeby 89] Lasse Olsonn 42 — Vijk [Vike; Viicke 42, 43, (i) Wijkan 35] Oluff ersonn 24 — 
Nadgärd [Näggärd; Nattgial 42, Nattgiäle 43, Nattgiäl 43, Nattgiäll 45; Nagherdh 35; Nådhgål 
47, Nadgård 55] Jop Olsonn 16 — Hembre [Hamre; Hambra 42, 43, Hammar 43, 35, Hamar 
45] Oluff Jonsonn Erik Biörsonn 41. Summa 458| sel. Tillkommer: Spelböl [Spel- 1. Spillböle; 
Spelböle 42, Spelböll 43, 45, Spielleböle 59] Nils Persson 9| sel., 43 — Nygåll [Nygården] Anders 
Persson 10 sel., 43; Nyghård 47 — Kalmark utj. om 5 sel. under Landtjärn 47, Kuller 55, 
Kullermarck 69 [Kullermark; se Säbrå!]. 

Härnöö Sokn [Hernö; Hernöne s:n 42, Hemön 42, 45]. 
Gunswijk [Gånsvik; Gunsviick 42, 43, 45, Gunsswijck 35; Godensuicken 59] Erik lag-

mann Per ericsonn 27| — Langöenn [Lungön; Lvngön 43; Långöenn 55, Lunghönn 59] Odesby 
21 (i äng 59) — Speesta [Specksta; Specsta 42, 43, 45; Spijeksstadh 35] Ödesby 8|— Vangsta 
[Vangsta; Vånsta 42, 43; Wanxsstadh 35, Vanxsta 45, Vagnsta 55] Niels Haralsonn Peer 
Olsonn 13J — Solem [Solum; Solim 43, 45, Soolöm 35] Oluff Larsonn Erik Jonsonn 41 — 
Brattåss [Brattås; Brattås 42, 43, Bratthaas 35] Ödesby 8| — Fogelsta [Under Hernösands 
stad; Ffuglesta 42, 43, 45; Ffulghelsstadh 35; Ffvlesta 43] Erik olsonn Erik Larsonn 42 — 
Håff [Under Hernösands stad; Hoff 42, 43, Hooff 35] Oluff olsonn Lasse Larsonn 25 — Gerffuesta 
[Geresta; Giävesta 43, Gijrsta 45, Gerfftvesta 55] Ödesby 20 (i åker och äng, under Fågelsta 
59) — Tillkommer: utj. Kölven 33 sel. under Solum år 42 [nu Kölfva], Kelffva 45. — Utj. i 
Gronvick 5 sel. under Solum 45. — Utj. i Beekeland 8 sel. under Solum 45. 

Sebbrå Soknn [Säbrå; Syoboo raa$ i Hels.-lagen; Sébbråd 42, 43; Sybbra Schijplagh 
35 omfattar utom Säbrå socknarna Häggdånger och Stigsjö; Sioboradh 1314, 1316]. 
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Äland [Äland; Älcmdh 42, Aland 43, 45; Ellandh 35, Eland 55] Olufi Länardsonn Harall 
Olsonn 40 — Nörstijg [Norrstig; Norstiig 43, Norstig 45, Nordanstijg 53; Norjjstigher i Hels.-
lagen] Ödesbij 17| — Ramsåås [Ramsås; Eamsås 42, 43, Ramssaas 35] Niels Hansonn Hakonn 
Personn 39 — Öster Ramsås Ödesbij 10 (i åker och äng, under Ramsås 59) — Qullermark 
[Kullermark i Stigsjö; Kvllermark 43, Kvllarmark 43, Kuldherssmarck 35; Skallermark 45] 
Ödesbij 6 — Ilominge [Huggning; Hogne 42; Kögning, Hongne 43; Honinge 45, 53, Hogninge 
55] Oluff Jonsonn Gisle Olsonn 24 — Öster skäland [Ö. Själand; Skäland 42, Skiäland 43,45, 
Skelandh 35] Lasse Ersonn Oluff Ersonn Pååll Påålsonn Niels Ersonn 37 — Klääp [Kläpp; 
Kiep 43, Clepp 53] Ödesbij 16 — Vester skäland [V. Själand; Skiäland 43, 45] Ödesbij 20 — 
Siögärdh [Sögiäl 42, Siögiäll 43; Sijögerdh 35; Sägiäll 45, Siör gård 55, Siögärdh 59, Siögom 
53] Jonn Ersonn 18 — Bösle [Bötsle; Bösle 42, 43, 45; Bosle 43; Bijsslen 35] Jonn Gumundsonn 
Oluff Gumundsonn Niels Nilsonu 22 — Tuffue [Tufven; Tiuffue 47, Tivffwe 55] Ödesbij 5 — 
Langlött [Langnöth 47, Langnätth 55] Ödesbij 6 (äng, under Tufven 59) — Grijttiom [Gryttjom; 
Gritiom 43; Grijttiom 45] Ödesbij 11 (i åker och äng, under Bötsle 59) — Brann [Innerbrån; 
Bron 43, 45, Brån 47, Brann 55, Bråinn 53] Bengt Olsonn Erik Nilsonn 15 — Rösla [Rötzla 
47, Rösla 55; Rödda 59] Ödesbij 4 (i åker och äng, under Åm 59) — Åå [Åm; Åå 42, 43, 
35, 59] Erik Gregelsonn [Erich Grelszon 47] Rawell Olsonn 20 — Berga [Berge; Berg 43, 
Bergh 35, 45] Klämet Larsonn 20 — Näsland [Nässland; Nesland 42, 43, 45; Nesslandh 35] 
Siwrd Larson Anders Personn 20| — Solem [Solum] Solim 42, 43, 45; Sollim 43] Ödesbij 11 
— Kraijm [Kragom; Kr aim 43, 45; Kraghijöm 35; Kraghom 47; Krokenn 53; Krag em 1489] 
Siwrd Larsonn Peelle Personn 48 — Swidie [Svedje; Suijddije 35, Swidie 43] Ödesbij 16 — 
Vlffwijk [Ulfvik; Vlviick 42, 45, Vlffviick 43, Wlwijck 35] Jörenn Larsonn Lasse Siwrdsonn 
Anders Sibbiörsonn Erik Olsonn 60 — Vberg [= 43, 45] Ödesbij 4 — Finswijk [Finsvik; 
Ffinsviick 43, 42, Ffijnsswijck 35] Anders Olsonn Oluff Kälsonn Erik Larsonn Siwrd Hanson 
Erik Personn 60 — Felle [Innerfälle; Inder ff elle 43, 45; Ffinsviek ff elle 43; Ff elle 35, 45; 
Nörr efelle 55] Guile Mårtensonn Pååll Siwrdsonn 30 — Öffuerdaall [Öfverdal; Överdal 42, 
Öffardall 35] Oluff Sibbiörsonn Jonn Ersonn 19 — Krokem [Krok; Kroc 43; Kroeke 43, 45; 
Kroghen 47] Ödesbij 10 — Brunääs [Brunnäs; Brvnes 42, 43; Brynes 35, Brunäs 47, Brunes 
45] Oluff Ersonn Jörenn Pålsonn 15 — Saltwijk [Saltvik; Saltviick 43, 45, Saltthwijck 35; 
Saltuik 1489] Lasse Siwrdsonn Jonn Mikelsson 15 — Vegnönn [Vägnön; Vengnön 43, Vegnöenn 
55, 53] Ödesbij 15 — Nijland [= 43] Ödesbij 5 (i äng, under Öfverdal 59) — Gåda felle [Yt. 
Fälle; Ff elle 43; Gådafälle 55] Siwrd Jonsonn Gabrieli Ersonn 30 — Fröland [Fröland; F frö-
land 42, 43; Fråland 47] Erik Ersonn, Peersonn [d. v. s. Per Erson] Oluff Rawelson 40 — 
Hiersta [Järsta; Hiersta 42, 43, Hiäresta 43; Hersstadz 35] Jörenn Personn 27 — Lägdom 
[Lägdom; Legdom 47; Lägdenn 55] Ödesbij 10 — Tittiem [Kittjärn; Keker 42; Tiittiärn 43, 
45, Tittiem 47] Peer Ersonn 10 — Gådha [Gådeå; Gåddå 42, Gådå 43, 45; Gåda 55] Oluff 
Olsonn Erik Olsonn 32 — Eedh [Ed; Ed 43; Edh och Söle 10 sel. 47] Ödesbij 10 — Heliem 
[Helgum; Heliom 42; Helgom 43, 45; Hollgon (1. om) 43] Lasse Jonsonn 28 — Stijg [Stig; 
Stigh 43, Sttijgh 35] Jonn Ersonn Hans Ersonn 23 — B onsiö [Bondsjö; Bonsiö 43, 45, Boonssijö 
35, Bånsziö 47, Bonsiöö 55; Bodensiö 59, 53] Erik snickare Oluff Ersonn Nielss Ersonn Anders 
Ersonn Oluff Olsonn 45 Nääss [Näs; JS/es 42, 43, 35, Näs 43] Jöns Staff: [47 lons Staffanson] 
20| — Brånn [V. Ö. Brån; Bron, Brvn 43; Brån 47, 55] Kristin Guile: [= Ghristien Gulleszon 
47] 40 — Lenånger [Lenånger; Länångher 47] Ödesbij 5 (i åker och äng, under Öfver Brån 
59) — Gröffelle [Grofhäll; Groffelle 47, Groffell 45; Grödefelle 53] Ödesbij 21 — Luchede 
[Locke; Lockö 43, 45, Luchedh 59, ibland i Stigsjö; Låeke 47] Hans Jåpsonn 22 —Dala [Dala; 
Dala 43; Dall 43, Dall 45] Ödesbij 7 — Billesta [Billsta; Biillesta 43] Oluff Ersonn 16 — 
Nyland [Nyland\ Nyland 43] Hans Anderson 11| — Helwetes nijlan [Hellenyland; Nyland 45, 
Heluetes Nyland 6 sel. i Häggdånger 47] Ödesbij 6 (i äng, under Kittjärn) — Söder m± [S. 
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Mark; Södermark 47, utj. under Mark~] Ödesbij 10 — Stormbölet [= 47] Ödesby 4 (i äng, under 
S. Mark 59) — Nörmark [N. Mark; Nolle- och Nolemark 43; Mark 47] Niels Larsonn Oluff 
Olsonn Erik Nilsonn 15 — Horresta [Hårsta; Horssta 42, Horsta 43; Harsta 45] Anders 
Hanssonn 10 — Tiernåss [Tiärnas 45, Tiernnås 55] Ödesbij 2| (i äng, under N. Mark 59). 

Efter Säbrå s:n nämnas 42 och de närmast följande åren såsom särskild s:n (på ny sida, 
med vanlig sockenrubrik, hopsummering af mantal och selandtal) Nore ffi är din: Nore ffiärdingen, 
Nore ffiälingen, omfattande 43 Kölsviick, n. v. Löfvik, Skärsätter, By, Hornön, Utvik och Svart
nora. Se under Nora! 

Summa summarum selandstal öfver hela Ångermanneland utan Kronones 27,637±. Skatte
penningar 1,151 mk 4 öre 9|- penning, hestestandz penningar 287 mk 7 öre 4 penningar, arbetz-
örtiig (arbetes peningar 53) 90 mk 1 öre 16 penningar. 

Här skulle nu följa Skatteboken på kronones jord i ångermanne Land pro anno 50, men 
vi inskränka oss till att anteckna, att selandstalet var 516, hvaraf utgick skattepenningar 21 \ mk, 
hestestandzpenningar 5 mk 3 öre och afradspenningar 112 mk 3J öre. I stället följa vi en bok 
af år 1555, som i flera afseenden är fullständigare och upptager jordarna ej pastoratsvis, utan 
efter socknarna. Här nämnas ock innehafvarne. Med moderniserad stafning, som vi här utom i 
vissa namn bruka, har denna följande utseende. 

Skattebok oppå K. Maj:ts Vår Nådige Herres Kyrkie lord här uti Ångerman

land. 
Af hvart seland utgår årligen 8 penningar i skatt, 2 dito i hästestånd och 2 öre i affradt. 

(Item af någon svag jord göres en öre af sedelandet i afrad.) »Desslikes är här indragen någon 
kyrkojord, som presterne hafva under presteborden, och göra de skatt däraf och intet afrad, och 
hafver här tillförene varit inskrifvet ibland skattejorden, men uppå det att hon icke skall komma 
i glömsko i framtiden, hafver jag åtskilt henne från bondejorden.» En bok af år 1545 omtalar, 
att hvad som då i Ångml. kallades Crone Iordh, hade bönderne uti förtiden gifvit under kir-
kerner, hvilken jord nu var känd (indragen) under kronan och lagd uti selandstal. Detta hade 
naturligtvis skett på grund af beslutet å Vesterås riksdag år 1527. 

Grundsunda: her Ioenn Ödenn 2| sel. \_Ödh 42], Könssa 4 s. [=42]. — Arnäs: her Lars 
Hooll 10 s., Öenn 9 s., V ester arnäs 9 s. [Hooll 45, Hole 50, Hola 43; (i) Över öne 42, 
Öffverön 45; Vester arnes 42]. 45 nämnes ock Kloekar e hole 2 s. — Själevad: her Ioenn 
Gålnäs 7 s. [Gvlvnes 42, 43, Gulunes 45, Golnes(z) 47, 46]. — Sidensjö: her Anders Bredåeker 
8 s. [= 42]. — Nätra: her Håkonn Fånätre 9| s. [Ffornättre 42, Fför- 43], Biasta 15 s. 
[Biedsta 42; Biästa 31 s. innehades 43 af her lon Buller.]. Oluff Biörsonn Biasta 15 s. fri för 
skatt och afrad. — Vibyggerå: Per Gullesonn Sätra 14 s. [Sättra 53]. — Nordingrå: her 
Dominicus Swinöenn 13 s. [Svinön i Vågefjärden, som å Dahlmans karta kallas Grisön], Öudt 
21 s.; Hans Giordesonn Sund 22 s.; Erich Nilsonn Ber snäs 26 s.1 [=42, Bergznesz 46, 47]. — 
Nora: Raffwall Olsonn Bredsetra 3 s. [Bredsäter 50; synes = Tuffueseter 3 s. år 69]; her Peder 
Slipsta 12 s. \_Slepsta 50], pr estebordet 9 s. [synes = Hoffuan 9 s. år 69]. — Bjärtrå: Erich 
Ionsonn Geltan 10| s.; Siwrd Hansonn Hierasta 13 s. — Styrnäs: Erich Nilsonn Viatth 8 s. 
[ Viath 42], Skörnäs 14; her Niels Skörnäs 18 s. fri för afrad. —Boteå: Niels Personn Bottann 
60 s., stadge 10£ m^r [Botte landboo nämnes 35]; Peder Larsonn Gödluga 20J s. [Göluga 17 s. 

1 Tydligen donationsjord af år 1341 (Sv. Dipl.). Olof, f. d. prost i Ångml., då kyrkoherde i En
köping, gaf som syndabot för sig och sin trogna tjänarinna Rangno till Helgeandshuset i Stockholm bl. a. 
7 seland, på \ när, i Vennersta i denna s:n. Till denna by gränsar byn Bergsnäs. 
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år 50, Gödhelöghe landboo namnes 35]; her Niels Vesterhallenn, Storåkrenn, Alnäsit 43 s. fri 
för afrad. — Öfver Länäs: Erich Olsonn Rista 12 s.; her Niels Rista 12 s. fri för afrad. 
[Rijssthe landboo namnes 35.] — Sånga: Niels Skommare Sungaby 17 s. [Sunga 50; Sunghe 
landboo namnes 35.] — Multrå: Oluff Nilsonn Tiell 44 s.: her Oluff Åkre 4 s. [jfr Åkerberget, 
—bäcken längst söderut i Tjälls by]; Oluff Persomi Ond 12 s. [nu .Öd]. — Sollefteå: Hans 
Månsonn Öffwergård 10 s. [nu under Sollefteå bruk]; her Christoper Vallen 54| s. fri för afrad 
[jfr donationen s. 172]. Dal: her Hinrich Fräall 4 s. fri för afrad, [torde — Helgesiö 3| s., som 
år 45 upptages under Torsåker och innehades af Eriick Siggesson; 42 under Dals s:n: Helsiö 
Erick 3| s.; 43 har under Balen: Erick i Helsio]. Ed: Oluff Larsonn Oenn 12 s. [jfr donationen 
s. 172]. Ramsele: Per Pedersson Ramsilby 6 s. helfftt affradt [Ramseli 6 s., 50]. — Edsele: 
her Per Esleby 2| s. helft afrad [Esled 2\ s. 50 = Odesgåll 2| s. under Ramsele, som innehades 
af her Päder år 45. Ar 47 under Sollefteå: her Per Öessgål och Mo 14± s.] — Helgum: her 
Peder Helgemsby 6 s. hälft afrad \Heliem 6 s., 50], — Torsåker: her Henrich Håff 24 s. [= 50], 
Storlegdenn 12| s. [Storlägdann 50]. — Ytter Länäs: her Larsz Edh 12 s. [Eedh 12 s., 50]; 
Erich Månssonn Sunnanåker 11 s. [= 50] Nordanåker 5 s. [= Sivarttåker 5 s., 50, Nolanåcker 
4| s., 45]. — Högsjö: her Oluff Höusiö 9 s. helfft affrad [Häusiö 53, Hösiö 47, 46, 45, 43]. — 
Säbrå: her Oluff Erichsonn Gåda 16 s. [Gådha 16 s., 50]; Härsse Personn Lindom 2 s. [= 50], 
Mulgärd s. [Mvlgiäle s. i åker, 42; jfr byarne Lindom och Muggärde i Häggdånger]; her 
Lars Byåkren 24 s. [Byåker 24 s., 50; 42: By, her Orian 20 s. i åker och 4 för qvärne stäle; 
By i Häggdånger]; Ioen Nilson Lägdenn 5 s. [Ilierstalägdann 5 s., 50; Hiäresta 5 s. 42]. — 
Tillkommer år 42 i Liden: Kiep, her Kristoffer 7| s. — I Ramsele upptages år 45: Krånge, her 
Päder 12 s. i åker, och år 57 i Resele Vingnes 9 s. halft afrad samt i Långsele Ilambre 7* s. 
Oluff Larsson. — I Nora hade her Nils år 43 Salini 16 s. i åker, Ffvskvd 4 s. i dito och i 
Sliffsta 10 s. i dito; byn Salom gränsar nu till pästbolet. 

Inkomsterna af fisket voro under Gustaf I:s regering i jämt stigande. Enligt räkenskapen 
för år 1541 utgjordes af 16 laxnotvarp uti Ångermanlands Aån 49 mk, och af 14 stakanät, 
likaledes uti Ångermans åån, 21J mk 2 öre. Dessutom hade fogden känts vid (— indragit till 
kronan) ett laxefiske, benämdt Långssilds forss, »hvilket bönderne hafva brukat sig emellan till 
gode; men anno 41 gåfvo de däraf afradspenningar 30 mk.» Item hafver ock fogden känts vid 2 
laxefisken ben. Lidefors och Edsfors, hvilka bönderne brukat hafva sig emellan, och hafva gifvit 
Kon: M:t wår aller N: H: tvådelarne (== f) af den lax, där blef tagin anno 41. Af Lidhe forss: 
blank lax 1 läst 2 t:r, grå lax 4| t:a, spikelaxer 300 st. Af Eds fors: blank lax 8| t:a, grå 
lax 3| t:a, spikelaxer 20 st. Jakob Hoists räkenskap för året därpå lämnar intressanta upplys
ningar om denna indragning. Nu nämnas Långsildsfors, Lijde forss och Eds fors, hvilka fisken 
jämte stakanetth och nothe Warp bönderna hafva brukat sig emellan till godo utan att därför 
någonsin göra någon skatt. Därföre hafver fogden känts vid samma fiske anno 41 och tog till 
Kongl. Maj:tz bästa tvådelerne af allan den lax, som där på samma år tagin blef. Från att 
betala ingen skatt alls hade bönderna således med ens måst lämna § af fångten. Att detta 
kändes tungt, inses lätt. Också yttrar fogden i fortsättningen, att bönderna anno 42 detta »icke 
undergå eller draga kunna, utan hellre ville samma fiske öfvergifva.» Därför lade fogden förbe:de 
fiske (efter som han trodde dem drageliget vara kunna) i en årlig stadga, löpande i 200 mk 
penningar. — År 41 heter det vidare i räkenskapen: Item är uti Ångermanneland en å, benämd 
Gidhåån, i hvilken bönderne uti Grundesunda s:n bruka sitt laxefiske och gifve af hvar tunna lax, 
som deruti blifver tagen, | mk i afrads penningar; och blef där tagit anno 41 lax 3 t:nor, löper 
därefter afradspenningar 1| mark. Året därpå nämnes Gidåånn 1. Gig e ån tillsammans med en 
annan liten å ben. Hussåå 1. Hvs ån, för hvilka båda i en stadga erlades 3 mark. Åarna 
skrifvas nu Gideå elf och Husumsån. — An utgörs, heter det år 41, af ett laxefiske ben. Afflyts 
fiske och af ett neijenögonfiske i Grundesunda s:n afradspenningar 10 öre. Samma belopp utgick 

23 



212 NORDLÄNDER. SKATTEBOKEN AP ÅNGERMANLAND. 

året därpå af ett litet laxeliske ben. Afflijdttzfijske i Örånn (Öre elf i Nordmaling) och af ett 
nejonögonfiske i Grundsunda. I en annan bok af samma år utmärkes detta laxfiske med orden: 
ett litet laxefiske nolan skogen ben. Örån. En bok af år 43 kallar dessa Lijdz fijskee i Öre 
och Lithz negenögonfiske uti Grundasunda — 10 öre. Prep, af synes sålunda hafva blifvit 
hängande vid det förra namnet. 

Efter fisket följa i 1541 räkenskap 19 vthöijar (utöar), hvilka skattebönderna sägas hafva 
inne med sig. Om vi börja i söder, finna vi rörst Nora SJcerie gårdh 18 öre; häremot svara 
år 50: Ström, Flasun, Holl 2 mk 2 öre. — Nordungerad Skieriegarden 2 mk 5 öre, men år 50 
blott Holmann 2 mk 6 öre. — Karsiiiären, Ön ske skär e och Bislön 1 mk, = Katte skär ed, 
Onskered och Böslen 43, af hvilka namn de två senare nu heta Ondskäret och Bösslan i 
Vibyggerå. År 50 motsvaras dessa tre namn af Holm, 1 mk. — Ålöön och Klöösöön 1§ mk, 
Shubon 1 mk, Norde qualssingö 7 öre; till Nätra s:n föras året därpå El ön och Klösan 12 öre, 
Skrvbben 1 mk och Norre qvals hvgvdh, hvilka nu motsvaras af Ellön, Klösan, Skrubban och 
Värnsingarne. År 50 sammanföras Thrijsund [nu Trysundaön], Skrubban, Htvenssingenn och Elz 
öenn 18 öre. — Beskelsön 1 mk, Beskiils ön 43, tydligen n. v. Råskärsön utanför Själevads-
landet. — Quigskeren och Malmklub 1 mk. Quick skärett och Malme Mob föras till Arnäs 
år 42; det senare namnet åsyftar Malmklubben vid den stora Malmön. — Flassö 6 öre; 42: 
Fflasön nolan skag vdden; jfr Skagens kapell i Grundsunda. — Longholmen 2\ mk, Longe 
holman 42, nu Långholmen i Grundsunda. — Knipz Holmen och Viick skaren 1 mk; Kvist 
holmane och Viick skären 42; Kvist holman oc vig skiäred 43; nu Qvistholmen och Vikskär i 
Grundsunda. — Ören 7 mk, Örenn, Örann, 42; år 50 nämnas två Örenn, båda med skatt af 
3§ mk, således en delning af Ören mellan Grundsunda och Nordmaling, som hvardera längre 
fram i tiden hafva sitt själafiske v. n. Halffua Örann. — Skåpeth 1 mk, Skåpz 42. -- Huffiuth 
Skäreth 10 öre, Hvgvtt skäreth 42; synes = Thärnäsgrund 10 öre, 50; tydligen i Nordmaling. 

I det föregående är redan nämndt, hurusom de personer, som brukade köpenskap, därför 
erlade köpmanspenningar. Om dessa heter det år 42, att de utgå, »efter som köpmansgodset 
blifver förhandladt där i landet bland bönderna, mer eller mindre* så att af det gods, som är 
värderadt för 10 mk, däraf utgöres 1 mk.» Ett minne af denna rörelse hafva vi utan tvifvel i 
senare tiders s. k. sör-körare, som vintertiden från norra Ångml. företogo handelsresor till 
Uppsala och Stockholm. Köpmanspenningar utgjordes 1542 af följande ångermanltndingar med 
det efter namnet angifna beloppet. Nordmaling: Kätiil i Ava 12 öre, Karl ibid. 1 mk; Osten 
Nilsson i Bratt iförs 1 mk, Anders i Levar 14 öre, Olloff Jonson i Mvlsiö 1 mk. — Grund
sunda: Osten Olsson i Skediom 10 öre, Anders i Banafiärd-10 öre, Amvndh i Vltran § mk. — 
Arnäs: Ellaff i Geltan | mk, Nils i Dvmbeck 2 mk, Per i Högbynom § mk, Per skredare 6 öre 
[år 43: Per skrädare i Ön, n. v. Nederön], Lasse Svensson ibid. 5 öre, Per i Lvnda 1 mk, Sivl i 
Lvnda 20 öre. — Vibyggerå: Olloff i Hielesta 9 mk, Kristoffer målar § mk [troligen i Dynäs]. 
— Nora: Hindrick i Hone \ mk, Måns i Åsenge 2 mk, Nils i Skullersta [skadadt], Peri Vmna 
[skadadt; tydligen Omne i Nordingrå]. — Nordingrå: Olloff i Vttviick 1 mk [n. v. Ulfvik], 
Nils i Bissta 12 öre. — Själevad: Staffan i Gene 1 mk, Nils i Hönes 1 mk, lon i Anv 1 mk, 
[O. Alnö], Tijdiick i Vnderås 1 mk, [trol. n. v. V. Ås] Iacop i Osby 10 öre [året därpå: Iacob 
Svensson i Ösby\, Per i Fflarka 10 öre, Olloff i Vester hvs 1 mk, Olloff i V der as 2\ mk [43 i 
Vnderås; V. el. Ö. Ås]. — Boteå: Hindrick i Alem 12 öre, .Klämett i Törsta 1 mk, Sivl i 
Svnersta 2 mk, Per Håckenson i Vndrvm 12 öre, Klämeth, i Melby 20 öre. — Gudmundrå: 
Seger i Ffranö 12 öre, Olloff ibid. 12 öre. — Fjällsjö: Pål i Ovan ås 1 mk. —Resele: Erick i 
Myre 1 mk, Per Nilson i Höven 2 mk, Knvtt i Halm 2 mk [Holme]. — Liden. Ffilpvs i Fforsås 
! mk. — Multrå [här skrifvet Mvlråd, så ock s. å. på tal om kyrkojordarna]: Påll i Håckestad 1 mk. 

Hvilka voro nu desse män, hvilka, såsom det heter, brukade kiöp mandz handlingenV 
Att tänka sig dem såsom drifvande handel som yrke, vore utan tvifvel i de flesta fall orätt. 
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År 42 talas om bönderne, som brukade denna handling, och i den här tryckta samt andra skatte
böcker finnas äfven de fleste upptagna som jordägare. Den i Multrå nämnda Pål hade år 44 
7 sel., liksom Knut i Holm och Ffijlpus i Forsås i Resele hade resp. 31 och 20 s. Per Nilsson i 
Höven hade 30. Äfven synes det, att det var de burgnare bönderna, som ägnade sig åt köpmans
handlingen. Rätt ofta nämnas de ock först i sina byar. Knut i Holm hade år 57 icke mindre 
än 16 kor eller mer än någon i socknen. S. å. har Philpus i Liden 1.0, och endast en sockenbo, 
nämligen Gulle i Kränga, hade lika många. Alla fortsatte ej de följande åren med sin handel. 
Hvarken år 43 1. 45 nämnes någon från Fjällsjö, Liden eller Multrå, och i Resele upptages 
endast Knut i Holm. Däremot tillkomma andra, t. ex. Svven i Öffuergårä i Sollefteå, hvilken 
år 57 hade 13 kor, Hans i Nordvik 7 mk (Nora), Erich Olsson i Håff 1 mk, tydligen Hof å 
Hemön, - Erik Larsson i F finnsvik. Ar 57 voro de handlande till antalet: 21 i Själevad, 9 i 
Sidensjö och Nätra, 8 i Arnäs, 6 i Nordmaling, däribland Ketiil i Affua, 5 i Boteå, 3 i Anundsjö, 
2 i Grundsunda, 1 i Vibyggerå och Nora, hvarjämte då nämnas: Clemetth Månsson 3 mk och 
Staffuan 1 mk, båda i Öfver Länäs; Knut i Holm 2 mk; Peder Larsson i Böletth 1| mk i Resele 
samt Philpus i Foråås 1| mk i Liden. Köpmännen i Sidensjö voro år 57 följande: Jon i Bröme 
och Peder i Nylandt, hvardera skattande 1 mk, lon Iåpsonn 6 öre, Hans Olsonn, Anders Hansson, 
lon Ionsson i Väberyh (= Ufberg), Oluff Olsson i Nylandt, Pedher Siurdtsson och Pedher 
Andersson i Nettersjö, hvardera \ mk. — Köpmanspengarna, som för år 41 uppgingo till 65 mk 
och året därpå till 63| mk 3 öre, utgjorde nu 65 mk 2 öre. 

En stående inkomsttitel äro sakörespenningarna. Enligt räkenskapen för år 41 utgjorde 
dessa efter vintertinget 265 mk 3 öre 16 penningar och efter sommartinget 275 mk. Vi samman
föra här saköreslängderna ur 1547 års räkenskap, men utelämna förteckningrn å nämndemännen. 
Nordmaling s:n. Lasse Olsson i Öre 3 mk för en blånat. Oloff i Malsziö 3 mk för lönskaleije. 
Jon Andersson i Lijgda saker till 3 mk för lönskaleije. Oloff Nielson i Gerness saker till 3 mk 
för dito. Grels Olsson i Lijgda saker till 20 mk för Jungfrukrenkning; pigan var oäkta. Lasse 
Olsson i Öre 3 mk sak för lönskaleije. Oloff Erszon i Holgersbölet sakfeltt för 40 mk, för han 
lade en hustru tröldom till. — Grundsunda s:n. Tord Biörnszon i Vltrudt 40 mk sak för 
Jungfrukrenkning; pigan heter Elin, lons dotter i Burön. — Arnäs s:n. Håkan Biörszon i 
Tettenstadhbodom 3 mk sak för okvädinsord; han kallat lon Persson i Lande en tjuf. lon Person 
i Lunde 40 mk sak, för han kallat Håkan Biörszon en full tjuf. Oloff* Olszon i Tiern sakfellt 
40 mk för itt welle; han welle nogre älijegraffuer från Håkan i Ödhen. Lasse i Stenbergh sak 
3 mk för en blånat. Oloff Biörszon i Nygård sak 3 mk för dito. Per Andersson i Nolangisziö 
3 mk för dito. Niels Alffzon i Neder tvikiot 3 mk sak för han slog Oloffz hund [i] Tiern. 
Niels Erszon i Brunsmes 3 mk sak för oquedz ord. — Själevad Skiplagh (obs.!). Siluart Olszon 
i Bölet 3 mk sak en blånat. Per Biörszon 3 mk sak för dito. Per Jonszon, her Oloffz dreng, 
20 mk sak för Jungfrukrenkning; och han tog henne till ecthe. Per Tolszon i Gielffuedal 3 mk 
sak för en blånat. Gulle i Bringen 6 mk sak, för han slog sin granne en blånat på sin [— h ans] 
egen åker. Niels i Bringen 40 mk sak, för han effter lopp och slog sin granne på sin egen åker. 
Oloff Ionsson i Biensmö 3 mk för en blånat. Önde Ambroszon i Flarka 3 mk sak för en blånat. 
Gulle Perszon i Kubbe 3 mk sak för åhall. — Nätra tingelagh. Spielle i Bek 3 mk sak, för 
han troloffuat tuå konor. Siul i Westanå 40 mk sak, för han gjorde her lon i Netre wåldzuerke. 
Per Erszon i Helle 3 mk sak för en blånat. Siul i Frost Dal 3 mk sak, för han slog Spielle i 
Beck en blånat. Petter Persson i Nörre wåghe 3 mk sak för oquedz ord. — Vibygg erå tinggelagh. 
lon Siulszon i Skouffue 3 mk sak för lönskaleije. Örijan i Medhan sakfellt 6 mk, för [han] 
slog sin granne 2 blånath. Oloff Perszon i Medhan 3 mk sak för en blånat. — Nordingrå s:n. 
Hans i Sundh 40 mk sak för hor. Oloff Si biörszon i Wendestad 3 mk sak, för han slog Oloff 
Perszon i Östanssiö. Lasse Sibiörszon 6 mk sak för blodhuite. Erich Suenszon i Medhan 9 mk 
sak för blodhuite och en blånat. Êrich Jonszon i Begzön (= n. v. Räfsön) för orett keran, upp
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burit 6 öre. — Nora s:n. Per Ionszon i Östan edh 3 mk sak, för han loekat annars mans legehion. 
Per Håkanszon i SJcullerstadh 3 mk sak för han slog sin granne en blånat. Per Håkanszon 
40 mk sak för Jungfrukrenkning. Michil i SJcullerstadh 3 mk sak för blånat. Per Erszon i 
Lodhuik 3 mk sak för en blånat. Sten Erszon i Lodhuik 3 mk sak för en blånat. Erik Perszon 
i SJcullerstadh 6 mk for blodhe withe. — Säbrå tingelag. Hans i LuJcedJi 3 mk sak för en 
blånat. Per Erszon i Thittiern 40 mk sak, för han [tog från] Grels i Kränga itt seland jord. 
Påffual i SJcäland 3 mk sak för en blånat. Hersze i Bromi 40 mk sak för slagsmål. Erich 
Siulszon i Frölandh 3 mk sak, för han slog Gabriel Erszon. Hans Person i Herstadh 20 mk 
sak för han hollstak Gabriel Erszon. Christiern i Bronn 3 mk sak för oquedz ordh. — 
Gudmundrå tingelag. Per i FijsJcian 3 mk sak for han slog sin granne en blånat. Niels i 
Bryne 3 mk sak, för han tog neffre på anners mans skog. Niels Åszuidzon 6 mk sak för 2 
blånat. Jöns Olszon 3 mk sak för slagsmål. Pål i Köijan 3 mk sak för åhål. — Torsåker 
tingelag. Benkt Karlszon i Fanem sak Eszöres, för han hugg Måns Erszon fallenn [sedan 
denna blifvit liggande] en sundagh på gamal affund, uppburit 25 mk. Erich Siulszon i Fröland 
3 mk sak för oljud. Her Henriks dreng 20 mk för jungfrukrenkning. Lasze Jonszon i Biörnö 
3 mk sak för en blånat, han slog Håkan Perszon i Bostadh. Håkan Perszon i RostadJi 3 mk 
sak, för han slog Lasze Jonszon en blånat. Lasze Nielszon i Aspa 3 mk sak, för han gjorde 
åverkan i annars mans roffuegål. Måns Erszon i Salem 3 mk sak, för han tog jord ifrån 
Henrich i Horland. — Boteå tingelag. Erich Jonszon i Tingestadt 40 mk sak, för han kallat 
Per i SJcadhem en full tjuf. Erich Månszon 3 mk sak för en blånat. Siul i Sunnerstat för han 
tog sin frenka; uppburit 20 mk. lon Håkanszon i Holm 40 mk sak för jungfrukrenkning. 
Oloff Erszon i Horghem 3 mk sak, för han slog sin granhustru en blånat. Per Håkanszon i 
Vndrem 3 mk sak för slagsmål. Per Marthenszon i Diupe 40 mk sak för jungfrukrenkning. — 
Sollefteå tingelag. Anders Perszon 3 mk sak för orätt käromål. Niels Perszon i Mo 3 mk sak 
för en blånat. Per Nielszon i Eemsle 3 mk sak för lönskaleije. lon Olszon i Rådh 12 mk sak, 
för han högg tu fingher äff Niels Olszon i Strand. — Kronans andel i böterna från båda tingen, 
som, säkerligen orätt, kallas för vinterting, var resp. 103 mk 7 öre och 91 mk 3 öre. 

Ur saköreslängderna för år 57 meddela vi ock några utdrag, dels emedan dag för tinget 
här är utsatt för så väl vinter- som sommarting, dels emedan den under medeltiden framskymtande 
indelningen i sJceppslag tingslag) här iakttages på tal om sommartingen. Nordmaling s:n 
30 dec.,1 24 mars. Grundsunda s:n 31 dec., 26 mars. Arnäs s:n 2 jan.„ 28 mars. Själevad 
SJciplagett 4 jan., 30 mars. Nätra SJciplagJi 7 jan., 2 juni. Ullångers vinterting d. 9 jan. och 
Nordingrås d. 12 jan., men sommartinget hölls med »Vibyggerå och Ullånger SJciiplagJi» d. 
4 juni. Nordingrå sJciplag 12 jan., 6 juni. Nora dito 14 jan., 8 juni. Säbrå dito 30 jan., 
10 juni. Sollefteå dito 18 jan., 12 juni. Boteå sochnn 20 jan., 14 juni. Torsåker SJciiplag 
21 jan., 16 juni. Bjärtrå dito med sommarting den 19 juni; vintertinget åter hölls »vid Gudm undrå» 
d. 24 jan. 

De brott, som å dessa båda ting straffades, äro vida fiere och mera omväxlande än de, 
som förekomma i den redan anförda saköreslängden. Att pust och Hånad tidt och ofta före
komma, faller af sig själft, men vi gå dem förbi och anteckna blott, att Nils Persson i Moo (i 
Helgum) på tinget i Sollefteå sakfälldes för det han gaf sin broder en pust och gaf fogden 1 mk, 
och att her Simon (tydligen en präst) på Gudmundrå ting blef saker till 20 mk för ett holstijngh. 
Att äfven kvinnor kunde taga en dust med hvarandra framgår af en anteckning från tinget i 
Själevad. Björns hustru i Hoffdestadh blef saker till 3 mark för en blånad, och Håkans Margith 
pliktade för samma sak lika mycket. På tinget i Nätra blef Nielses hustru i Biörsbyn saker 
till 9 mk för sköfflan (skuffning) på kyrkevallen. På Sollefteåtinget pliktade Nils Persson i 

1 Den förra dagen utmärker vintertinget, den senare sommartinget. 
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Stor cg randen (obekant ortnamn) 6 mk för ett blodsår, och för ett mandråp utgaf Olof Nilsson i 
Ön till fogden 13 mk. — På kyrkvallen slog Jon Silvasteson i Risbäck fogden ett blodsår och 
blef saker till edsöret samt utgaf till fogden 60 mk. — Hieronumus skreddare stod emot att göra 
kronans utskylder och fälldes å tinget i Själevad till böter; utgaf 20 mk. På Boteåtinget pliktade 
Lasse Jonsson i Myckelby med sine viderparter därför, att de icke hade gjort fram sin tunne 
ved till Kongl. Maj:ts fisk. och på tinget i Säbrå bötfälldes Sigurd Olsson i Bynom jämte Orian 
Persson i Södergård för det de sålde några mårdar undan Kongl. Maj:t hemligen och dolde 
tiendcn;1 af dem bådom är uppburit 20 mk. — Olagligt älgfångt nämnes några gånger. Några 
män i Boteå hafva i olaglig tid skjutit älgar, och är af dem allom uppburit 35 mk. På Tors
åkers ting pliktade Hans i Tompta för det han med sine viderparter tagit älgar i forboden tid, 
och var af dera allom uppburit 16 mk. Samma var förhållandet inom Sollefteå skeppslag, och 
där utgafs 40 mk. — Påfvel i Klen (Torsåker) blef saker till hor med Per Giordssons hustru i 
Dall, hvarför fogden uppbar 16 mk. Nils Jonsson i Öffaerbäck (Örbeck i Långsele, som då och 
då skrifves på detta sätt) fälldes för ketterij; vorto benådade både; gåfvo 65 mk. — Afföring 
är en ofta nämnd förseelse. På ett och samma ting pliktade därför följande personer i Multrå: 
hustru Margrett i Håckesta, Anders Olsson i Strinde och Påvell Sebiörsson i Hakesta, som 
utgåfvo resp. 2, 3, 4 mk. — För hagaffall fälldes Nils i Honön (Hornön i Nora) till 2 mks 
böter, och för samma sak jämte afföring pliktade Nils i Remsle (Sollefteå) 4 mk. — Peder 
Håkansson i Vndrem befanns saker för Väga teppa; utgaf 1 mk, och Siverdt i Torem blef å 
Nora ting saker till diehesteppor. — Andtligen anteckna vi från Nätra ting: Alle Myra byemän 
blefvo saker för snöivadning; uppburit 2 mk, och från Säbrå: Påfvel Olsson i Goda blef saker 
till 40 mk för merkeligit oliud på tinget. 

Då det kan vara af intresse att se, huru nämnden i ett så vidsträckt tingslag som 
Sollefteå var sammansatt, anföra vi här nämndemännen därstädes vid tinget d. 18 jan. 1557. 
Af dem voro icke färre än 5 ifrån Sollefteå s:n, nämligen Jöns Olsson i Önstad, Erich Olsson i 
Trästad, Per Hermandsson i Billestad, Uian Ersson i Billestad och Siurd Olson i Hullestad. 
Från Multrå voro 4, nämligen Anders Olsson i Strinde, Swen Olsson i Tiell, Sander i Änge-
stadh (= Ingersta) och Oloff Smedh, hvilken sistnämnda sannolikt är identisk med den man 
med samma namn, som år 47 innehade kyrkojorden Öudh i Multrå. Per Pålsson i Aåss var väl 
från Österås i Ed. De återstående voro Seffridh Persson i Boduich (— Bodvil l i Resele?) och 
Per Simonsson i Åss. 

Af lapparne i Angml. erlades skatt, såsom redan är näinndt, i hudar, nämligen 40 mård-
skinn och 10 elgshudar. Då skatteåret räknades från midsommar till midsommar,2 mötte det 
svårigheter att ordentligt utskräfva läpparnes skatt. I räkenskapen för år 41 redovisas nämnda 
antal af båda slagen såsom resterande, och på samma sätt redovisas i räkenskapen för år 42 för 
den resterande lappeskatten för år 41, Därför antecknas det ock år 42, att den lappeskatt, som 
lyder anno 42 till, skall Iacob Holsth göra rede före, här näst han räkenskap görandes varder, 
ty han säger sig icke samma skatt få uppbära på den tid, han jordeskatten af Ångml. uppbär. 
Orsaken, att lapparne kunna icke fordra skatten från sig utur skogen på samma år om sommaren; 
fördenskull måtte de bida till den näst efterkommande vinter. År 1571 kvitterade lappfogden 
öfver Angermannelappmarh Henrik Nilsson bekommen spannmål och erhållit vadmal i Bjärtrå 
d. 16 aug. 

1 År 1589 blefvo alle bönder i Ullånger s:n sakfällda till 40 mk för det våldsverke, som de 
gjorde på kyrkotionden, som de uttogo med gewalde i fougtens frånvaro, hvilka blefvo sakfällde efter 
Kongl. Maj:ts bref. 

2 Därför kunde räkenskapen för år 42 på Stockholms slott ransakas och öfverses d. 10 sept, 
samma år (af Måns Jonsson). 
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Tillfälliga inkomster af ett eller annat slag förekomma då och då i räkenskaperna. 
Särskildt märkas gåfvor i testamenten till konungen, hvilka voro mycket vanliga. Så heter det i 
räkenskapen för år 42: An har jag levererat V. K: N: herre 2 sölfskålar och en kalk, som 
gifvit var pro anno 42 i testamente efter her Fäder i Nore och her Orimi i Botta, och vog det 
tillhopa 3 lödemark och lod. Vidare heter det: Detta förskrifna sölf hafver han levererat 
Kongl. Maj:t uti Egin Person och därpå hans N: Quitto dat. 26 ang. 1542. — Afven året därpå 
omtalas en sådan gåfva, nämligen två testamente kalkar med patener efter her Anders i Nättre; 
den förste var förgylld och vog 23 lod, den andre hvit och vog 16 lod. Detta mottogs ej af 
konungen egenhändigt, utan af Moens Ericksson d. 6 jan. 43. 

Det är redan nämndt, att fogden bodde på Kungsgården i Bjärtrå, hvilken, såsom namnet 
antyder, var kronans egendom. Där höll ock efter all sannolighet den Jakob Holst till, som på 
1540-talet var fogde öfver Ångml. och Medp. För att vissa kronobetj en ingens styrka och lön vid 
denna tid afskrifva vi ur räkenskapen för år 1544, hvad som finnes under rubriken Sväne lönen 
för det året. Lönerna utbetalades i två omgångar, vid jul, ivle lön, och vid Valborgsmäss, 
Valbormesso lön. Den förra utgjorde för Iacob Holst i vnderhollning 100 mk, för kläde ock 
penningar 22 mk. Närmast honom kommer Anders Nilsson med 10 mk för kläde 12 mk. 
Denne kallas 1545 Anders skrivare och är sålunda den man, som skrifvit de prygliga skatte
böckerna från denna tid. Dessutom hade Gvlle Persson, Kåre Persson och Herman Persson 
8 mk och för kläde 12 mk hvardera. Valborgsmässo-lönen var vida mindre. Fogden och 
skrifvaren fingo 10 mk hvar och de tre nämnda svennerna 8 mk, men nu tillkommer en fjärde 
Gottorm Olsson, som ock fick 8 mk.1 

Krigsmakten i landskapet var högst ringa. Ar 1544 uppräknas de knektar, som ligga i 
borgläger (»i borleg») och hvardera uppburit 9 mk. De hette (med modern staining) Erik 
Månsson, Pål Tomesson, Tomes Hindersson, Erik Knutsson, Per Knutsson, Per Staffansson och 
Anund Olsson. Dessutom hade fogden där i landet nytagit följande knektar och gifvit hvardera 
4 mark på handen: Erik Persson, 01 Persson och Olof Olsson. — Att dessa enligt gammal sed 
voro inkvarterade hos prästerna, är högst sannolikt. Aret därpå eller 1545 uppräknas lans 
kneekter, som ligga i Ångml. i borlege hos presterne. Deras Julelön utgjordes af 6 mk i 
penningar och lika mycket för kläde. De hette: Klämet Jönsson, Per Hårdh, Lasse ålänning, 
Nils Jönsson, Siul Persson, Tomes Persson, Olof skrädare, Lasse Skog, Pelle Persson, Mas Kamp, 
Lasse Olsson, Nils Jonsson, Rasmus Ersson, Jacob vesgötte, Olof Larsson, Olof Gettingh, Lasse 
skrivare, Mas Jöransson, Hindrik Jönsson, Kristoffer Svensson. 

Tack vare anteckningar uti räkenskaperna får man ofta en liten vink om hvad som är 
skedt i landskapet. Att t. ex. Ångermanlands allmoge hjälpt till vid byggandet af Uppsala slott, 
framgår af en anteckning i räkenskapen för år 46. Är gifvet, heter det, Niels bagge — denne 
upptages år 46 bland svennerna — till tärepenningar, den tid han drog från Ångml. med 80 
arbetis folk till Opsalle, 6 mk. Året därpå drog han med 30 arbettes karlar ifrån Ångml. till 
Stockholms slot och fick då 4 mk i tärepenningar. — Vidare omtalas på samma ställe, att en 
bonde i jorden hade funnit 3| lödemark 3| lod silfver. Kore Personn, ännu bland fogdens svenner, 
drog med detta från Ångml. till vår nådige herre och fick i tärepenningar för resan 3 mk. 
I hittelön betalades 6 mk efter vår nådige herres befallning. Detta blott som ett exempel. 

1 Af dessa stod Gulle Pedersson i fogdens tjänst redan år 41 ; de andra tre »karlarne» hette då 
Påwel Skreddare, Tordh Bagge och Hans Andersson. Bagge saknas dock, när Valborgsmässo-lönen omtalas, 
och ersättas af Anders Nielsson, som senare kallas skrifvare. 
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Efterskrift. 

Förkortningarna s. å. och a. b. s, d. utmärka samma år och annan bolz af samma år. 
Under tryckningen af arbetet hafva oväntadt många subskribenter tillkommit, så att utsikt 

finnes att med deras bidrag få tryckningskostnaderna betäckta. Vi betyga vår tacksamhet for 
denna uppmuntran och rikta denna särskildt till de välvilliga gynnare, som omhänderhaft 
subskriptionslistorna. 

Vår enda önskan är nu, att ärade läsare ej måtte ångra det understöd, som de lämnat oss. 
Stockholm d. f> ma j 1899. 

J. Nordländer. 





MEDELPADS ÄLDRE BYANAMN. 
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IVAR H-®GGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B., 1908. 





F ö r o r d .  

Att Norrland i många afseenden är litet kändt af det öfriga Sveriges inbyggare och 
att många oriktiga föreställningar därom äro gängse äfven hos boksynt folk, är ett förhål
lande, hvilket den norrländing, som fått sin verksamhet förlagd söder om Dalälfven, tidt 
och ofta får höra bekräftadt. Äfven i skrift ser man ej sällan sådana åsikter framställas, 
som än i det ena afseendet, än i det andra förråda bristande kännedom om denna lands
ända. En sådan oriktig föreställning är den om den norrländska odlingens ursprung och 
ålder. Så ha de norska eller isländska sagornas uppgifter om Jämtlands bebyggande från 
Norge utan kritik upptagits af en hel del svenska författare och genom för allmänheten af-
sedda skrifter vidare utbredts. Men ej nöjda härmed, hafva författare gifvit den norska 
invandringen ännu större utsträckning. Så P. H. Widmark i hans »Beskrifning öfver prov. 
Heisingland», Upsala 1860. Sid. 46 anser han dét med belägenheten öfverensstämmande, 
att inflyttare från Norge efter Ljungans floddal tågat till Rätans s:n i Jämtland och 
Hafverö s:n Medelpad samt vidare efter Hoan till Högdal och efter Ljusnan till Färila och 
Ljusdals socknar, »i hvilken sistnämnda socken dessa nybyggare med den gamla Helsinge-
stammen sammanfallit». 

Äfven senare hafva sådana invandringsteorier framställts. Så, när för endast några 
år sedan amanuensen d:r K. H. Karlsson, den framstående kännaren af vår medeltid, ville 
framställa Sveriges uppodlings historia i ortnamnens belysning. Framhållande, hurusom 
Aem-namn saknas i Gestrikland och Helsingland, men i ganska stort antal finnas i Medel
pad, Ångermanland och Jämtland liksom vid den inre delen af Trondhjemsfjorden i Norge, 
förklarar förf. detta på följande sätt: »Vägen från det inre af Trondhjemsfjorden till 
bygderna kring Storsjön i Jämtland är vida kortare och lättare att färdas än vägen från 
Uppland till Jämtland. Den förra ansluter sig till älfdalarna och följer dessa, då den se
nare åter korsas af en mängd älfvar och sjöar samt afbrytes af stora skogar, nästan omöj
liga att genomtränga, såvida nämligen man ej tog den långa omvägen efter kusten. Från 
Norge har därför antagligen Jämtland fått sina hem-namn och sin äldsta befolkning, 
och därifrån hafva de vidare spridt sig till Medelpad och Ångermanland». 

Här vore det på sin plats att äfven anföra prof. P. A. Münchs uttalanden i denna 
sak, men vi inskränka oss till att påpeka, hurusom han af svenska afskrifvare och efter-
sägare vida öfverträffats. Också kunde man för åtskilliga år sedan i ett norskt veten
skapligt arbete se, huru det med synbar tillfredsställelse framhölls, att svenska författare 
låta norrmän befolka icke blott Nor-rland, utan äfven delar af Finland samt några estländ-
ska öar. Som exempel härpå meddela vi några citat ur en uppsats Om invandringen i 
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Skandinavien af A. M. Hansen i Det Norske Geogr. Selskabs Arbog II, 1890—91. Enligt 
författaren är den norrländska kuststräckan mycket sent bebyggd, och han låter stenålders
fynden fullständigt upphöra med Gestrikland (knappt 62°), medan de i Norge nå ända 
upp till den 70°. Helt naturligt är då, att Jämtland och Herjedalen äro befolkade från 
Norge: »Hvad Snorre meddelar som en saga, liar blifvit gjordt till historia», säger han. 
Af samma härkomst äro helsingarne. Tillika med jämtarne lämna dessa Sveriges resligaste 
rekryter liksom 1 rondalagen Norges, hvarjämte man i båda landskapen »enligt svenska 
dialektforskare, Lundeli o. s. v.)» talar en norsk dialekt. »I Sverige mötte jämtar och 
helsingar uppsvearnc med stor kraft»... »upp öfver Norrland trängde de fram längs efter 
kusten, blandade med strömmen från Svealand, som väl mera följde sjövägen». Men fram
trängandet hejdades icke af Bottenhafvet, utan de nådde till Finlands kust, ja, ända till 
Estland. »Enligt de svenska språkmännen är den dialekt, som, den dag i dag är, talas af 
svenskarne i Finland och Estland, norsk». 

Och utsädet har burit frukt. Litet hvarstädes i Norrland kan man erfara detta. 
Flerfaldiga gånger, men särskildt under en resa igenom Helsingland och Jämtland 1898 
har författaren häraf varit i tillfälle att bekräfta detta. Äfven i det förra landskapet hör
des allmogemän tidt och ofta förfäkta samma åsikt om helsingarnes härstamning, som man 
ideligen får höra i Jämtland, den nämligen, att de ursprungligen äro norrmän; och han 
erinrar sig särskildt, hurusom gästgifvaren i Hanebo för denna åsikt anförde just den ci
terade beskrifningen öfver Helsingland. — Det må antecknas, att beskyllningen för kritik
löshet i denna punkt icke minst drabbar i Norrland bosatte författare. 

Äfven i fråga om den norrländska kulturens ålder finner man, såsom redan är an
tyd t, esomoftast oriktiga föreställningar, i ty att denna framställes såsom synnerligen ung, 
ja, så ung till och med, att man under heden tid där ej skulle haft någon nämnvärd od
ling. Och skälen? Jo, ett är det, att ortnamn, bildade af namn på hedniska gudar, 
»mycket sällan träffas norr om Dalälfven», säger man. Saken är emellertid den, att så
dana ortnamns nordgräns icke är Dal-, utan Ån germ anälfven. Äfven om andra namn
grupper af hög ålder har man antagit, att de skulle helt och hållet eller delvis saknas i 
Norrland, ehuru så i själfva verket alls icke är fallet. 

Att sådana och andra misstag göras, är ledsamt, men alls icke underligt, då man i 
Norrland — med undantag för Jämtland — gör litet eller intet för att vinna en allsidig 
kännedom om sitt land och dess historia. Norrlands »slumrande millioner» få dock ej 
lägga beslag på all uppmärksamhet hos lärde och lekmän: de kulturella krafven förbises 
ej ostraffadt. 

Syftet med detta arbete är i första hand att göra Medelpads ortnamn lättare till
gängliga för forskare och att, så vidt möjligt varit, etymologiskt förklara dem. Äfven skola 
vi i all korthet se till, huruvida man i namnens beskaffenhet kan finna något stöd för den 
nämnda teorien om Medelpads sena uppodling och befolkande från Norge. Ursprungligen 
var det vår afsikt att medtaga landskapets alla ortnamn, d. v. s. icke blott socken- och 
byanamn, utan äfven namn på åar, insjöar, tjärnar — de sistnämnda, äfven om de, enligt 
gamla längder från 1500-talet, äro blott några »pilskott» långa — samt alla andra, ofta i 
och för sig rätt obetydliga ställen. Ehuru en sådan fullständighet hade varit önsklig i 
flera afseenden, ha vi dock af ekonomiska skäl måst afstå därifrån och göra väsentliga in
skränkningar, i ty att vi begränsat oss till sådana namn på byar och utjordar, som före
komma omkring 1500-talets midt. 

Till grund för undersökningen ligga hufvudsakligen dels »Skatteboken af Medelpad pro 
anno 1543», tryckt i mina Norrländska Samlingar, häft. 3, dels ock 1535 års »hjälpeskatte-
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längd» af Medelpad. Medeltidsformer af namnen tinnas endast undantagsvis, men då de 
finnas, hafva de anförts. De äro hämtade dels ur Svenska diplomatariet, dels ur B. E. 
Hildebrands samlingar till Svenskt diplomatarium i Kongl. Vitterhetsakademiens ägo, dels 
ock ur Nordinska afskriftssamlingen på Uppsala universitetsbibliotek. I åtskilliga fall, där 
afskrifternas riktighet synts mig tvifvelaktig, har jag ej anfört namnet. Efter namnfor
merna är deras ålder angifven, hvarvid jag för utrymmets besparande för namn från 1500-
talets skatteböcker utsätter endast årtalets två sista siffror. 

I fråga om uppställningen har det varit svårt att förena öfverskådlighet och full
ständighet med nödig sparsamhet på utrymmet. Då de flesta namnen äro sammansatta, 
skulle de rätteligen upptagas två eller flera gånger alltefter sammansättningsledernas antal. 
Detta skulle emellertid alltför mycket inkräktat på utrymmet, hvarför vi afstått därifrån, 
helst som vi hoppas att vid slutet få lämna ett register öfver namnen. De olika namn
grupperna och ordningen dem emellan framgå af följande plan; 

1. Socknarnas, grändernas» och landskapets namn. 
2. Landskapets äldsta namngrupper. 

Stdä-n&mn. Tuna-namn. Namn, vittnande om heden tro. Hem-namn. Vin-
namn. 

3. Namn med omedvetet vidfogad preposition. 
4. Byanamn, som äro naturnamn. 

A .  Betecknande vatten samt läge i eller vid sådant. B. Betecknande berg och 
höjd af en eller annan beskaffenhet. G. Betecknande markens jämna\ be
skaffenhet. D. Återstående naturnamn, mestadels utmärkand e en egenskap 
hos stället. 

5. Byanamn, som äro kulturnamn. 
Betecknande bostad (by, bol, böle, gård, säter, boda). Namn, syftande på 

åkerbruk, på rågångsförhållanden} på ödesmål. Namn på -lösa. Återstående 
kulturnamn. 

6. Svårtydda och ej identifierade namn. 
Att jag här skulle förklara samtliga ortnamnen i landskapet, lär ingen billigtvis 

fordra. Därtill är fornformernas antal för ringa, hvarjämte många andra förutsättningar 
därför fattas. Men de till betydelsen fullt klara namnen äro dock tillräckligt många för 
att ådagalägga den medelpadiska kulturens mycket höga ålder. För öfrigt skola säkerli
gen många af de namn, som nu synas dunkla, på grund af det nu lifliga intresset för 
denna art af forskning snart få sin förklaring. 

Kongl. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsverk äfvensom min chef, 
Rektor O. G. Örtenblad, betygar jag härmed min tacksamhet därför, att tillfälle beredts 
mig att utan ekonomisk uppoffring befordra detta arbete till trycket. — Äfven är det mig 
en kär plikt att till min ärade vän Lektor E. Brate framföra min stora tacksamhet för 
hans lika värdefulla som beredvilliga bistånd i råd och dåd. 

För att utmärka begagnade källor hafva vi brukat följande beteckningar: 
Falkmany Ortnamnen i Skåne. Af Axel Falkman. Lund 1877. 
Freudenthal, Om Svenska ortnamn i Nyland af A. O. Freudenthal. Helsingfors 1867. 
Feudenthal, Nyl. namn , Om nyländska mans- och kvinnonamn under medeltiden. Af 

A. O. Freudenthal, Helsingfors 1877. I Finska fornm.-fÖren:s tidskrift. 
Hülphersy Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medel

pad. Af A. A. Hülphers. Westerås 1771. 



224 Bl K DEL L'A 1)8 ÄLDliE H Y A NAMN« 

K. H. Karlsson, Några bidrag tili Sveriges uppodlingshistoria. I Svenska Fornm.-
fören:s tidskrift. X s. 38 ff. 

L. M. K., Gamla kartor i Kongl. Landtmäterikontoret i Stockholm. 
Lundgren, Pe rsonnamn från medeltiden af M. F. Lundgren, i Sv. landsmålen. 
Modin, H erjedalens ortnamn och bygdesägner, i Sv. landsmålen. 
Nielsen, O lddanske Personnavne, af O. Nielsen. Köpenhamn 1883. 
Norrl. Sami ., Norrländska Samlingar. Af J. Nordlander. 
Ordbok öfver allmogeord i Heisingland, Ordbok o. s, v. utgifven af Heisinglands Forn-

minnesällskap. Hudiksvall 1873. 
P. Olsson, Ort namnen i Jämtland och Herjeådalen. Af Peter Olsåon. I Jämtlands läns 

fornminnesförenings tidskrift, 2:a bandet. Östersund 1899. 
Wetz, Sv. dialektlexikon, af J. E. Rietz. 
K. Rygh, Norske og isländske tilnavne fra Oldtiden og Middelalderen, af Karl Rygh. 

Throndhjem 1871. 
Rygh, Ga mle PersonnGamle Personnavne i norske Stedsnavne, af O. Rygh. Kristia

nia 1901. 
Rygh y Inledning, No rske Gaardsnavne. Af O. Rygh. Forord og Indledning. Kristia

nia 1898. 
Rygh I', Ry gh II, Rygh I II, Rygh I V, Rygh XIV, Norske Gaardsnavne. Af O. Rygh, 

band. I, II, III, IY, XIV. Kristiania resp. 1897, 98, 1900, 1901. 
Sv. Dipl., Svenskt Diplomatarium. 
Söderwall, Ordbok öfver Sv. medeltidsspråket, af K. F. Söderwall. 
Unander, Allmogemålet i södre delen af Yesterbottens län. Af F. Unander. Upp

sala 1857. 
Åslunds Beskrifning, Beskrifning öfver Yesternorrlands län af O. Åslund. Hernö-

sand 1880. 
För uttalets betecknande har jag måst inskränka mig till s. k. grof beteckning, så 

att o utmärker öppet, »grumligt» o-ljud, co slutet o-ljud och 1 tjockt 1-ljud. Tonvikten i 
tvåstafviga namn utmärkes med " vid samma betoning som i sv. ugnen och med '1 i namn, 
uttalades i likhet med sv. ungen. 



1. Socknarnas, »grändernas» och landskapets namn. 

Att Medelpad är en bygd med urgammal odling, synes redan däraf, att sockenbild-
ningen var skedd redan långt tillbaka i medeltiden och det på ett så beståndande sätt, 
att sedan dess blott två nya socknar tillkommit. År 1314, då socknarna för första gången 
nämnas i skrift, finner man icke mindre än 12 namngifna, hvarjämte samtidigt nämnas 6 
annex, ett under Skön, säkerligen n. v. Alnö s:n, ett under Tuna, tydligen Attmars s:n, 
ett under Borgsjö, d. v. s. Hafverö, ett under Liden, troligen Holms s:n, ett under Hässjö, 
som med all säkerhet är Tynderö s:n, och slutligen ett under Selånger, som ej kan vara 
något annat än Sättna s:n. 

Landskapet, som nu har 18 socknar, bestod sålunda redan 1314 af samma antal, 
hvarvid dock bör märkas, att Hägdångers s:n sedan skilts från detta landskap och lagts 
till Angermanland. I dess ställe har en ny socken tillkommit, och om kapellen år 1314 
äro rätt identifierade, skulle detta vara Timrå s:n. — Uti 1535 års hjälpskattslängd näm
nas i landskapet 15 socknar, men bland dessa ingår ej Hägdånger, som då redan var lagd 
till Ångermanland. Lidens s.-n o mfattar då äfven n. v. Holm och Sättna, som följaktligen 
ej nämnas. Af samma längd framgår, att indelning i skeppslag förekommit äfven här, och 
det nämnes fem sådana, nämligen Skön, Indal, Torp, Tuna och Njurunda. 

- Hv ad sockennamnens etymologi beträffar, är den i de flesta fallen tämligen klar. Af 
socknarna är det fyra, som med säkerhet blifvit uppkallade efter inom dem belägna 
byar, nämligen Attmar, Borgsjö, Tuna och Hässjö. Den förstnämnda omtalas för första 
gången år 1535 och skrifves då Atthmans s:n, liksom n. v. byn Attmar Athman. Kyrkan 
ligger i denna. Se afd. 6. Borgsjö s:n är vida äldre och nämnes redan 1314 och 1316, då 
namnet har formen Borghasio; Borgasio 1319. Socknens kyrka ligger i eller vid n. v. 
Borgsjöbyn, Borresijö 1535. Se nedan. — Sockennamnet Tuna skrefs (de) Tunum 1314 
och (in) Thunum 1316 samt Tunir 1319. Det är bildadt med tanken på byn Öffuertuna, 
som år 1559 låg under socknens kyrkebord, Öffuertivna 1555. Samma ställe åsyftas, då 
år 1543 upptages ett Vertune, då innehafdt af »her Päder». Stället ligger i gammal bygd 
med utjord i Hvatiom 1543. — Sockennamnet Hässjö är af samma ålder och skrifves (de) 
Hœsio 1314, (in) Hcesium 1316, 1319, (till) Hœsiœ i Hels.-lagen, Hessijö 1535, Hädesiö 
1560. Detta sammanhänger otvifvelaktigt med namnet å grannsocknen Hägdånger, skrifvet 
Hedanger 1314, Hcegdangiir 1316. Förra leden i båda namnen är tvifvelsutan det isl. 
hœd, höjd, i skrifningen Hœgd- 1316 påverkadt af fsv. höghp, höjd. I denna åsikt stärkes 
man, när man hos Åslund på tal om socknens topografi, s. 115, läser, som följer: »Bland 
bergshöjderna är den s. k. Galtryggen anmärkningsvärd, emedan den genom sin egendom-
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liga skapnad — — — fäster den resandes uppmärksamhet, men trottar hans tålamod 
genom sin längds Närmast sammanhänger sockennamnet, som år 1559 skr ifves Heijd-
ånger, med den nära Hässjö-gränsen liggande Häggsjön, Heijdesiö träsk 1559. Socken
namnets senare del är det bekanta ånger, vik. Att denna härledning passar in äfven på 
Hässjö, framgår af samma beskrifning. S. 375 heter det nämligen: »Berg och höjdsträck
ningar förekomma i stor myckenhet, men utom Oxåsen, som genomgår norra delen af 
socknen och förorsakar dess dosering åt såväl söder och norr som åt öster, äro bergen af 
ingen anmärkningsvärd beskaffenhet.» — Socknens namn är närmast lånadt från n. v. byn 
Hussjö, Häsiö 1545, då utjord under S. Krånge; ofta skrifves namnet Hussijö såsom 1535. 
Kyrkan ligger emellertid långt sydligare. — Samma ursprung har sockennamnet Hede
sunda i Gestrikland, Hœsunde 1314, Hcesundi 1318. Här syftar namnet utan allt tvifvel 
på den sand- eller rullstensås, som enligt Âhrman, Beskrifning öfver prov. Gestrikland, 
Sthm 1861, s. 124, här är så skarpt framträdande. Han kommer från Arsunda och går 
genom denna socken. »I Dalälfven visar den sig och bildar den smala, 5/8 mil långa land
sträcka, å hvilken Öns by är belägen.» Det är nog denna sista del af åsen, som gifvit 
socknen namn, helst som landsvägen följer densamma. 

Till de socknar, som blifvit uppkallade efter inom dem belägna byar, hör måhända 
äfven Alnö s:n. Någon medeltidsform af namnet saknas, men 1535 skr ifves det AUön; 
1545 finna vi (summan af) Allönn Soken och fyra år senare (vid Näsia uti) Alönn. Re
dan 1543 möter oss dock formen Alnön, som kort därefter blir enrådande. Redan Hels.-
lagen har (till) Alnö. Om härledningen säger Hiilphers s. 83: »Namnet säges vara taget 
af den myckna aZskog, här växer, hvarför ock socknesigillet visar en al», en förklaring, 
som må betyda, hvad den kan. Sannolikare är, att ön uppkallats efter den by Alla, som 
1543 upptages sist i socknen, men 1545 skrifves Mala och sedan försvinner ur socknen. 
Att denna är identisk med byn Ala, (i) Alle 35, i Hässjö vid Kringelfjärden norr om 
Alnön, framgår dels däraf, att denna saknas i Hässjö 1543, dels, och icke minst, däraf, att 
en gammal karta i L. M. K. på platsen för denna by, d. v. s. mellan Torsboo och Rijcksta, 
upptager just byn Mala. Egendomligt förefaller det emellertid, att denna by Ala varit 
förd till Alnön. 

Till grund för flera sockennamn ligger ställets beskaffenhet eller läge. Hålla 
vi oss till de allra äldsta, möta vi först namnet Skön, (de) Sk0n 1314 och (in) SJc0n 1316. 
Detta äfven annars ej ovanliga namn plägar man sammanställa med ett subst. slcaun, fem. 
öppen, vacker trakt, och gotiska adj. slcauns, skön. — Af synnerligen hög ålder äro ock 
namnen Torp och Ljustorp, (de) Thorp 1314, (in) Thorp 1316; (de) LiustJiorp 1314, (in) 
Lyistholph 1316, den sista formen troligen beroende på en felskrifning *). Det här ingående, 
välbekanta ordet torp, tyska Dorf, betydde i gamla tider: en hop gårdar eller ett tättbe-
folkadt ställe. Förra leden i Ljus-torp är naturligtvis adj. ljus, som ock ingår i det hel-
singska sockennamnet Ljusdal, Liusdal 1318. — Läget inne i dalen, i en lid (backslutt
ning) elle r vid ett sel (lugnvatten) har gifvit upphof till namnen Indal, (de 1. in) Indal 
1314, 1316, Liden, (de) Lidh 1314, (in) Lydh 1316, och Selånger, Silanger 1314, 1316 och 
i Hels.-lagen, Silangger 1314, Sillanger i Hels.-lagen. 

Med namnet Liden äger det egendomliga förhållandet rum, att det i 1535 års 
Hjälpeskattslängd skrifves (Maanttaletth aff) Exlijdhen Sokne. På annat ställe och för 

*) Bet må dock påpekas, att denna form, beträffande forra leden, stämmer med Listorp 43. Sam
manhänger denna månne med byanamnet Liibberg, nu Löfberg, andra byn ofvanför k yrkbyn? Ett bref af 
1513 har enligt en afskrift Lwstorp tinglag, enligt en annan åter Liustorpz tinglag. 
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ratt länge sedan ha vi framställt riet antagandet, att detta Ex vore lika med Es eller Eds, 
d. v. s. grundordet i namnet Utanccfa, närmaste by i angränsande Fors s:n i Jämtland. 
Detta måste vi emellertid nu öfvergifva, ty det skulle förutsätta, att odlingen gått utför 
Indalsälfven i st. f. uppför densamma. Men huru då förklara namnet? Vi antaga, att här 
föreligger helt enkelt prep. ex, ur, och att skrifvaren framför sig haft en förteckning å 
skatten ex Lijdhen, hvaraf han genom missförstånd gjort namnet Exlijdhen. Exempel på 
något liknande saknas icke*). Nu skrifves socknen ofta officielt Indals-Liden. 

Selångers s:n genomrinnes af Selångersån, Sillie åå 1560, uppkallad efter den åt 
Sättna till belägna byn Silje, Siilie 45. Här har man väl ock den Sellefors, som 1557 och 
flera år omtalas på grund af e tt där befintligt ålkar. Ån utfaller i Selångersfjärden, Säl-
ångers fierd l/2 fjärdingsväg lång år 1560, Sellånngers fierden 3 pilskott år 1563. »Denna 
har», säger Hiilphers, »i forna tider varit en hafsvik, till hvilken då varit öppen segelfart 
åt hafsfjärden, men har i senare åren blifvit så grund, att allenast små båtar nu kunna 
framkomma.» Här är socknens medelpunkt: här ligga byn Hof och kyrkan samt den 
gamla kungsgården, nu kallad Kungsnäs, men 1314 »(apud) Husaby parochie Silangger». 
Det är därför naturligt, att denna angr, vik, ingått i sockennamnet. 

Med afseende på namnets betydelse anför Hiilphers, att några anse det böra här
ledas från sill, fisken, och skrifva därför Sillknger, anförande till skäl, dels att socken
sigillet visar en sill, dels ock att en dylik med öfverskriften Sillanger funnits på gamla 
storklockan sedan 1672, hvilken 1765 omgöts. Vilseledd häraf, yttrar ock E. G. Geijer i 
Svenska fo lkets historia: »Sill- eller strömmingsfisket ä r i Medelpad så gammalt som Sil-
ångers namn». 

Af de 1314 nämnda socknarna återstå tvenne, nämligen Stöde och Njurunda. Skrif-
vet (de) Stßdlii 1314 och (in) Stßdi 1316, för det förra tanken på isl. st<?d, f. landnings
plats for båtar, båtstad. Ar 1319 har det formen Stœthi. Det senare skrefs (de) Nyu-
rundum 1314, (in) Ntjrundi 1316, Nyrund 1319; (till) Nyurundi i Hels.-lagen. Uttalet 
är fTuran; betydelse är okänd. 

Af de sockennamn, som uppenbara sig först efter 1314 och 1316, är det blott ett, 
som till betydelsen är fullkomligt klart, nämligen Holm, Holm sokn 1520. Denna ligger 
omkring en mycket stor sjö, Holmsjön, 1699 skrifven Holm Siön. Men denna är inga
lunda rik på holmar, utan hellre tvärtom ; en af de få har namnet Rammelholmen. — Till 
förklaring af namnet Sättna, Seltne s:n 1543, 1545, kunna vi endast hänvisa till ett af 
Rygh I: 13 anfördt namn S etnapveit. Förra leden i detta är ett Setnar (äfven Setne), 
hvilket finnes som gårdsnamn bl. a. i Throndhjemstrakten. Han sammanställer ordet med 
sitja, att sitta, och öfversätter det med: säte, ställe, hvarest man sitter eller bor, d. v. s. 
detsamma som setr. Det bör beaktas, att till socknens prästbol gränsar byn Löfsätt, 
Löffsätter 45. — På gränsen till denna socken och nederst vid Indalsälfven ligger Timrå, 
Timmeradh 1513, men i en annan afskrift af samma bref Timberådh, Timeråd 43, 45, 
Tijmradh 35, Timer(iå 51, Time Rå 52, Timmero 54, Timbro 1588. Rygh anför I: 294 
och II: 25 de medeltida namnen Timberholt och Timberaas, d. v. s. ett hult eller en ås, 
hvarest timmerskog finnes. Att fsv. timber här begagnats, synes af 15Ô8 års saköreslängd 
för landska pet, enligt hvilk en en man hade pliktfällts för det han olofvandes tagit en timber 
stock af en annan. Namnets förra led är tydlig och klar, men den senare är svårare att 
bestämma. Man kunde tänka på subst. vrå, fsv. vra, med bortfallet v och på slutet till-

*) Ar 1541 redovisar fogden öfver Ångermanland för ett laxafiske »ben. afliitlz fiske», men året 
därpå säges fisket vara ben. Liidz fiske Det var b?läget i Öre ån. 
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lagdt -dfÄ, såsom när Wii i Tuna år 1555 skrifves Wijdh; men här kan ock föreligga ett 
norrländskt dialektord rå, neutr., hvars betydelse är litet svår att angifva, ehuru ordet är 
i flitigt bruk. Uti landtmätaren C. A. Engbloms sockenbeskrifning öfver Bjärtrå i Ånger
manland^') uttalas den förmodan, att detta namns senare sammansättningsled är rå, »ega, 
sidländ mark». Nordenström anför, Norrl. Sami. s. 50, ett ord rå-land, som säges ut
märka en sumpig plats, bevuxen med gran och löfskog. Burœus omtalar i Sumlen, s. 09, 
hurusom helsingarne »pläga göda åkeren med myrerå **), den svarta mullen i myrebräd-
darne». Somliga förklara rå såsom betydande en sänka i skogen, som leder till en myr; 
andra åter mena därmed en sumpig sträcka mellan fastlandet och den egentliga myren. 
Säkert är, att i rået växa, utom hjortron, höga granar, hvarför man äfven nu talar om ett 
granrå; där är vidare ymnigt bete för kreaturen och ej sällan äfven ett »kallkälldrag». 
Détta ingår i flera namn på skogsslåtter, beteshagar o. d yl. i Ångermanland, t. ex. Svart-rå, 
Sar-rå, och Vot-rå, det sista af adj. v<ut, våt. 

Sockennamnet Tynderö, uttalad t Tynre, skrifves 1535 Ty näher s:n, 1546 Tynäer 
s:n samt 1543 och 1545 Tönäer s:n. I sammanhängande text från samma århundrades 
midt växlar skrifningen rä tt mycket, och man finner sådana former som Tindro s:n, Tin-
deröö s:n, Timdöö s:n, Tynndrö s:n. Vi fatta namnet såsom en sammandrag ning af ut-
under-ön eller ut-under-ön. Se under afd. 3. 

Till sist hafva vi att tolka sockennamnet Hafverö, Ilaffre s:n 1543, ITaffra s:n 
1545, Haffru s:n 1535 och Hafra sokn 1412. Med detta äger det egendomliga förhållan
det rum, att, ehuru socknen ligger mest afsides i landskapet, så nämnes dock dess namn 
tidigare än någon annan sockens. Orsaken därtill är den, att Hafverö såsom gränssocken 
emot Jämtland under medeltiden och ända till Brömsebro freden 1645 låg i riksgränscn 
emot Norge och omtalas i sammanhang med uppgifterna om denna. Hos Rydberg, Sveri
ges Traktater I: 242 o. f., förekommer en handling rörande gränsen mellan Sverige och 
Norge från omkring 1273, och här finner man detta sockennamn flera gånger. Sedan så
som gränsmärke anförts en »holma firir austan Bodsio», n. v. Bodsjö s:n i Jämtland, upp
tages »Myldaholm, er liggr i Hafra». I en annan hufvuddel af samma handling uppgifves, 
att gränsen gick f rån Glaumshofda »ok i Ilafra-minni, or Haframinni ok i Sottnorer ***), 
or Sottnorum ok i Rossäng». I ännu en annan del af samma handling nämnas följande 
ställen såsom liggande i gränsen: i porhogs eid i jamta skoge, |>œdan ok i Vigmansbck 
ok sua vestr i Hafra austan aat kirkiunni, sem nest hafua Haffravéllir». — Man kan 
vara oviss om hvad Hafra här utmärker, om därmed betecknas själfva socknen — det 
sista citatet visar tillvaron redan då af en kyrka här — eller den stora sjön Hafvern. 
När Myldaholm säges ligga i Hafra, är det ej fullt tydligt, om det är socknen, som afses. 
Se vi åter på namnet Ha fr a-minne (minne = mynning), måste därmed menas det ställe, 
där floden Ljungan går ut ur sjön Hafvern. Ändtligen hafva vi namnet Haffra-vellir 
(Hafra-vallarne), hvarmed tvifvelsutan betecknas n. v. byn Vallen, i hvilken kyrkan är be
lägen. Enklast och naturligast synes vara att häri se sjöns namn och tyda sammansätt
ningen såsom: de vid Hafvern belägna vallarne. Sjöns fulla namn har väl ursprung
ligen varit *Hafra-sio, hvaraf blifvit Hafvern, liksom af Marme siöö och Leringss tresk 

*) Manuskript i Landtmäterikontoret i Hernösand. 
**) Subst. myrrå förekommer både i Ångermanland och Medelpad; i det senare landskapet har jag 

fått det öfversatt med »myr-drag». Vid Trolldomskommissionens rannsakning i Angermanland 1G74 upp lyste 
enligt protokollet ett vittne, som varit med i Blåkulla, därom, att gästbodet hålles »i en graanrå eller skong». 

***) E nligt en karta af 1655 i L. M. K. är Sool Noor den smala del af Hofran Lacns, i hvilken den 
rån Sootslön kommande Soof Beck utmynnar. 
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på 1500-talets midt blifvit Marinen och Leringen. Detta *Hafra-sio sammanställa vi med 
det hos Cleasby-Vigfusson från Island anförda namnet Hafra-gil, af hafr, bock, och 
ungefär liktydigt med ett svenskt Bock-gölen *). Efter den betydande sjön uppkallades 
sedan socknen, så att man fick Hafr a Sohn 1412. 

Flerstädes i Norrland förekommer en gammal delning af större byar eller af socknar 
uti gränder. Den stora byn Skatamark i Luleå s:n uppdelas uti tre sådana, nämligen 
Inbyn, Utbyn och Häggarne. Rödöns s:n i Jämtland indelades för omkring hundraår 
sedan uti tre delar: Sjöbygden, Kyrkslätten och Krokomsgränden. I Ljusdal 
(Heisingland) kallas trakten omkring kyrkan Kyrkgränden, och i Arbrå i samma land
skap talar man om Uta-skogs-gränden. Winnersiö Gränden i Hedesunda (Gestrik-
land) omfattar Winnersiö och 6 andra byar. Från Åland anför Rietz gränd med b etydelsen af 
grannelag, inbegreppet af alla grannar. Uti Hildebrands Sveriges Medeltid, I: 45, 46 omtalas 
ock Västgötalagens termer gränd (grannelag) och skire, hvilka sägas hafva utmärkt ej 
bygd, utan en mindre enhet. — Uti Medelpad har man haft trenne gränder, af hvilka åt
minstone en stundom nära nog haft samma rang som en socken. Denna var belägen vid 
Indalsälfvens utlopp. Uti »årliga räntan» af Medelpad för år 1562 följer efter Ljustorps 
s:n och med samma rubrikstil, som begagnas för socknar, öfverskriften Riidz gränd, och 
upptages därunder byarne Bien, Lundhe, Riidh, Nörreberga och Södereberga, n. v. Ris-
grändsbyn (äfven af missförstånd skrifvet Risgränsbyn 1. Rigränsbyn), Lunde, Ri samt Norr-
och Sörberge. Om Iiiidz grännden står år 1571 antecknadt: »Ligger med sin tionde till 
Skön, men med gingerden till Ljustorp» **). De byar, hvaraf »gränden» bestod, hade förut 
förts än till den ena grannsocknen, än till den andra. Så upptagas de i 1535 års Hjälpe-
skattslängd alla sist i Timrå s:n i följande ordning: Lundh, Berghöm, Rij, By. Ar 1543 
åter finner man fyra af dem upptagna i Ljustorps s:n, hvarem ot den återstående Bijdh 
är förd till Hässjö. Fyra år senare har äfven den sistnämnda byn lagts till Ljustorp. 

Ett varaktigt minne af denna »gränd» har man i namnet Risgrändsbyn. »Gränden» 
var uppkallad efter den i densamma belägna byn Riidh 1547, hyilket namn är att sam
manställa med fsv. ruf>, riu{), ry{), afröjd plats, isl. ruö. Denna by hade 1543 fyra åbor 
och var skattlagd till 84 mål, under det att Byn, som kom därnäst i storlek, hade endast 
3 åbor och 63 mål, hvadan den förra var litet mera betydande. Men emedan By-namnen 
voro rätt många och därför borde åtskiljas, lades Rids-gränden såsom bestämningsord 
till detta By. 

Vid landskapets andra hufvudfiod funnos de öfriga gränderna, den ena i Tuna s:n 
och den andra i grannsocknen där nedanföre eller Njurunda. Den förra utgjorde socknens 
östligaste del, d. v. s. floddalen från sjön Mar men till socknegränsen, och kallades i fogde
räkenskaperna först Dimdalen 57, Dim dals Bygdelag 58, 63. Om läget får man närmare 
besked, då det i 1566 års fiskeriräkenskaper heter: »En mil (nedan-) för Mattfforss uti 

*) Att nu söka utröna anledningen till ett sådant namns uppkomst, vore lönlöst; men huru några 
liknande namn uppstodo på Island, må efter Landnamaboken omnämnas. Kär den berömde vikingen Inge
mund hade landat på ön och, letande land, där ströfvade omkring med sitt följe, kom han till en fjärd, där 
han fann två baggar (hrutar). Därför fick fjärden heta B agg-fjärden (Hrutafjörö). En höst kommo får bort 
för samme man, men återfunnos våren därpå i skogen. Det stället hette därefter Fårdalen (Sauöadalr). 
Någon dylik ringa orsak kan mycket väl hafva gifvit upphofvet till sjö- och sockennamnet. 

**) Under Timrå upptager Hülphers »18 rökar, som lyda till Hässjö s:n och Ljustorps tingslag, men 
gå hit till kyrka». Byarne äro de ofvan nämnda, och »samma trakt kallas Kisgränden», heter det. Genom 
kungl. bref 12/j2 1862 hafva byarne i alla hänseenden lagts till Timrå s:n. Åslund s. 364. 
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ett biigdelagh, som kallas Dimdalen, bruka bönderne 2 laxenötter vid Wiidh (Vi) och 
Tunaby.» Ljungan i denna trakt och vid denna tid kallades äfven tämlig en of ta Dimäals 
elff, liksom en sjö i nejden hette Dimbdals träsk. Dess längd uppgifves i räkenskaperna 
ibland till 1 pilskott, ibland till 2. Enligt hvad kyrkoherden E. J. Hellström, pastor loci, 
benäget meddelat, utgör denna trakt nästan en kitteldal, som ännu i dag kallas B alen, 
och som, på grund af den både ofta och tjockt uppstigande dimman, väl gjort skäl för 
den här anförda benämningen. — Namnet försvinner emellertid snart, men ersättes af ett 
annat, nämligen Tuna grenn, hvarest bönderna i Tuna by sägas fiska år 1590. Skriv
ningarna Tune gren och Tune gam gifva vid handen, att man ej alltid rätt förstod det 
senare ordet; men laxtiskaren i socknen skret 1588 och 1603 riktigt Tune grendh och 
Tune gr end. 

Ett stycke längre ned vid samma flod ligga byarne Aä och Helgum i Njurunda, och 
här hafva vi den tredje »gränden» i landskapet. I räkenskaperna för år 1560 omtalas, att 
i Åå och Helium gr end voro sju bönder, som skattade för fiske i Galtheholms sker. Be
nämningen synes dock ej varit så ofta brukad som de andra; den försvinner ock snart. 

Ändtligen komma vi till landskapets namn. Vi finna detta för första gången uti 
Birger Jarls bref af 1257 om bidrag till Uppsala domkyrkobyggnad, där det har formen 
(in) Misapaz. Sedan skrifves det Mœdalpadha inhabitantes och# (in) Mœdalpadha 1314, 
Mœdhalpadha 1304, 1337 och 1374. Det n. v. uttalet är Mällpar (med tonlöst 1) i land
skapet samt i Ångermanland och Jämtland (jfr subst. slida, som där heter slire), och i samma 
landskap säger man mållparing, d. v. s. medelp ading. Dipl. Norv. XIV, 2 har ock Me dell-
par 1544, och i svenska permebref finnes Melpa 1525. Hvad namnets betydelse beträffar, 
inskränka vi oss till ett kort referat af hittills framställda åsikter. I Sv. spr. lagar II: 272 
upptager Rydqvist med stor tvekan äldre dissertationers härledning från mellan och ett 
f. högtyskt pad, engelska path, väg, då betydelsen skulle blifva: mellanväg, mellanland. 
Häremot har af lektor E. Brate, Arkiv för nord. filologi 16: 172 o. f., med allt skäl an
märkts, att då någon motsvarighet till det tyska Pfad alls icke förekommer i nordiska 
språk *), denna härledning knappt kan vara den rätta, hvarjämte han på samma ställe 
framställt en annan. Enligt denna skulle namnet hafva sin upprinnelse af ordfogningen 
mœftal oh up at am d. v. s. »mellan och uppåt åarne» eller kanske snarare mcepal ok up 
at ä, mellan (åarne) och uppåt ån», hvarvid Ljungan och Indalsälfven äro de åsyftade 
floderna**). Denna härledning vinner ett godt stöd af de motstycken till dylika ortnamns 
bildning, som anföras nedan under 3. Namn med omedvetet vid fogad preposition. 

*) Från Nyland anför Freudenthal s. 21 ett namn Finnpada, livars senare led af somliga förklaras 
såsom det finska p ata, gryta, men af honom jämföres med (Medel-)pad, som åter tolkas i öfverensstämmelse 
med Rydqvist. 

**) Redan Hülphers har s. 4 härledningen från medal och a: »i gammal munkskrift Mith Alf ar eller 
Alpad.» 
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2. Landskapets äldsta namngrupper. 

Namn pä -s ta d. Dessa höra till do äldsta ortnamnen. När Island pä slutet af 
800-talet bebyggdes, var det »pä modet» att bilda ortnamn pä detta sätt, och mänga äro 
de ställen på on, som benämndes därmed att till besittningstagarens namn lades subst. 
stad i pl. Så heter det exempelvis om den mäktige sjökonungen Geirmund, att han tog 
land på norra stranden af Breidafjord och bodde å Geirmiindar-siödum. Som bekant 
voro ök- eller tillnamn på denna tid mycket vanliga och till innehållet i hög grad om
växlande. Afven till sådana lades -stad. Ofta äro sådana namn lätt igenkännliga, t. ex. 
då man på Island liuner ett ställe Ur'nujs-staòir, där en man v. n. Haraldr hrtngr hade 
setat första vintern, och ett annat ställe (a) Skeggja-stödum, bebodt af |>óròr skeggi (den 
skäggige). Men svårtydda skulle sådana ortnamn som (a) Audkida-stodum, (a) Angå-
stööum och (a) Gidlbcru-stööum förblifvit, därest man ej visste, att de uppkallats efter 
män, som hette Eyvindr auökula (bet. oviss), [»orgils cinga (öga) och B jörn gidlberi (d. v. s. 
guldbärare, en, som är rikt smyckad med guld). 

Då man har all anledning att antaga, det ortnamn pä samma sätt bildats i Sverige 
och i det landskap, hvarom här är fråga, följer däraf', att det måste bl if va en i hög grad 
vansklig sak att tyda ortnamn, som höra till denna grupp. De försök, som vi i det föl
jande detta oaktadt göra, ske därför under all möjlig reservation. Om hittills okända 
pergam en tsbref med tiden framdragas i ljuset, skola kanske flera af våra tydningar befinnas 
oriktiga, ett öde, som vi for sakens skull dock gärna underkasta oss. — De hit hörande 
namnen äro följande: Allsta, Tuna, Allestad 1480, (i) Aldistadha 1482, llallesta 43, 45, 
Allestad 35, A.lc st ad 47. Kanske af mansn. Alle, Lundgren, s. 11. — Ber sta 43 utjord 
under Dingersjö; Njurunda; — 45, Wer st ad h 47. Tilläfventyrs af det i Jämtland och 
llerjedalen ofta uppträdande namnet B ers wen. Birsta, Skön, Bijrsta 43, Bijerstad 
35, Biirstad 47. Innehåller Birgher, t. ex. (Eric) Birie[szon] i Heisingland 1535. — 
Bjällsta, Indal, Blälsta 43, 45, Bielstad 47, Bijersstad 35. Mansn. Biere fanns i Jämt
land 1469, jfr *Biieri hos Lundgren s. 27. — Bunsta, Njurunda, Bonsta 43, Bunstad 47, 
Bundhesstadh 35. Af mansnamnet Bonde. En Niels bondes/on fanns 1535 i Bollnäs i 
Helsingland och en Bonde Jönsson i Geflc 1541. Bóndi är för öfrigt ett vanligt tillnamn; 
se K. Rygh s. 7. — Bällsta, Tuna, Belsta 43, Bellesta 45, Beliestad 47. Af mansn. Bille. 
— Edsta, Stöde, (i) Edhesta och (i) Edhestadhe 1530, Edsta 43, E desta 45, Edssstadh 
35. Ligger invid kyrkan. Innehåller möjligen mansn. E mund. — Einsta, Skön, F fin sta 
43,45. — Einsta, Torp, Ffinsta 43, Ffljnsstadh 35. Innehålla ettdera af namnen Ein eller 
E in ne, båda under medeltiden begagnade, i Norrland. - Ejolsta, Attillar, Fiordestad 
1480, Fiordstadha 1484, Ffjorsstadh 35, Ffiolsta 43, Fiolstad 47. lägger på en i sjön 
Vikarn utskjutande halfö. — Ffrensta, utjord i Attmar 43. — Eränsta, Torp, Ffrensta 43, 
Frenstad 47. Af mansnamnet Frani de, Lundgren 57. — Färsta, Skön, Ffar esta 43, 
Ffarresstadh 35; Farastad 47. Jfr det af K. Rygh s. 14 anförda tillnamnet Fari, den 
som reser mycket, mest brukadt i sammansättningar, t. ex. Hólmgards-fari, Jörsala-
fari. Nielsen anför s. 24 för Danmark ett endast från ortnamnen kändt mansnamn 
Fari. — Gista, Alnö, Giista 43, Gijstadh 35; Giistatth 55. Troligen af det fordom i 
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Norrland vanliga mansnamnet Gisle. — Glemsta 43, by i Indal, som innehades af lier 
Väder, Glömsta 45, Glömstad kyrkojord 62; (de) Ghimstadhum 1314. Likalydande namn 
härleder llygh, Gamle Personn. s. 91, från mansnamnet Glümr. Jfr * G1 u m e hos 
Lundgren s. 68. — Gästa 43, å Aln ön, innehades af her Pädär, = 45, Gosta d 59, Gustad 
47. — Gästa, Njurunda, Gesta 43, 47, Gesstadh 35. Jîr mansn. Gisesloger i Väster
botten 1493; äfven kan man tänka på Gestr, ett vanligt namn, K. Rygh s. 19, Freudenthal 
s. 23. — - Balista, Indal, Öster halsta 45; troligen identiskt med (i) Harstadha 15 20, Ilars-
stad 35; Halsta och Öster hvalto 43; Hardhstad 57 i tionde reg. Uttalas Hår st c. 
Innehåller mansn. Hardh, Lundgren s. 97, Freudenthal, Nyl. namn s. 26. — Hamsta, 
Timrå, Hamm ar st a 43, Hammar sstadh 35. — Lille Hamarstad 47 utjord om 9 mål i 
Timrå under Åkerby. Jfr det af Lundgren s. 95 anförda, men sällsynta mansn. H am ar. 
— Hillsta, Skön, Hiillesta 43, Hijlsstadh 35. Jfr det af Lundgren s. 101 anförda namnet 
Hilde. — Horsta, Timrå, Horsta 43. Lundgren antager s. 111, att ett namn Horse 
ingår i ett ortnamn Horsaboda; ett sådant synes ock föreligga här. — Huggsta, Skön, 
Hvgsta 43, Huffsstadh 35, Hågesta 45, Huggestad 47, 48. Jfr mansnamnet Hughi, Lund
gren s. 112. — Hångsta, Torp, Hanesta 43, Hanlîstadh 35, Hånngstatth 55. Jfr mansn. 
Hang, Lundgren s. 95. — Hängsta, Indal, Hensta 43, Hengsstad 35. Antagligen före
ligger här mansnamnet Hem in g, under medeltiden mycket vanligt i Norrland. — Häxmsta, 
Selånger, Harmsta 43, Hormasstadh 35. Byn delas 47 i två, nämligen Harmstad och 
Armstad. — Härsta, Skön, (de) Hœristadhum 1314, Hier sta 43, Hersstad 35, Härst ad 
47. Tilläfventyrs af H ser ger eller något annat med Hrer- begynnande namn. — Klingsta, 
Tuna, Klingestad 1480, (i) Klingestada 1482, K linsta 43, Klingestad Al, Klijngij er s tad 
35. — Knöl- eller Knöllsta} Skön, Krelles'.a 43, Kr ullestad 47, Knijlsstadh 35, Knivlle-
statth 55. Härledningen okänd. — Kolsta , Selånge r, Österlcolsta och Kolstad 43, Koines-
stadh 35; Kul ffst ad 47, 49, (de) Kuluastadhum 1314. Innehåller tydligen ett mansn. 
*Kului. Lektor Brate har fäst förf:s uppmärksamhet därpå, att M. F. Lundgren i »Om 
forns v. personnamn på -ing och -ung», Sthlm 1886, s. 7, a ntager, att ett personnamn Kol ve 
ingår i Kolva-thorp, nu Kolfvarp i Småland. — Korsta, Skön, Kor sta 43; s. å. nämnes 
utjorden Lisle Korsta. Korstad och Öffuer Korstad såsom skilda byar 47. Af det i 
Medelpad och öfriga Norrland ofta använda namnet Kare, Kåre. — Komsta, Torp, Kom-
stad 1490, Komsta 45, Kombbestad 35, Kompstatth 55. Jfr. mansnamnet Komi, Lund
gren s. 153. — Kårsta, Indal, Korstade 43, Kor sstadh 35. Mansnamnet K åre. — Öster-
kolsta 43, 45, utjord i Indal; troligen n. v. Ö. Kårsta. Innehåller mansnamnet Kol: jfr 
dock närmast föregående namn! — Kr of sta 43, by i Indal om 4672 niål; Kroosta 45, 
Kroffstad 47, Kropstad 62. — Käfsta, Indal, Käfsta 1528, Keffe stadh 35, Keffstadtd 47. 
— Kälsta, Stöde, Tiälsta 43, Kiälsta 45, Kalsstad 35; Kälsta 1530. Innehåller mans
namnet Kaetil; en Kell Kelsson fanns i Medelpad 1559. — Kärfsta, Stöde, Kervesta 43, 
Kerffesstadh 35, Kärfwesta 1530. — Ljusta, Skön, Giustad 47, Giv sta 43, Jw sstadh 35. 
— Lott stadh 35 sist i Sköns skeppslag med åbon Wnne. — ? — Lucksta, Attmar, (i) 
Locstadha 1480, Locsta 43, 45, Lughstad 47. Jfr danska Lokki, Nielsen s. 62. — Mål sta, 
Tuna, Malst a 43, 45, Maalesstadh 35. Innehåller helt visst isl. morò, m., gen. maröar, 
rnård, men här såsom personnamn. Jfr Nielsen s. 65. — Nacksta, Selånger, Nacsta 43, 
Naksstad 35. På grund af sådana namn som (af) Nakkastadom antager Rygh, Gamle 
Personn. s. 185, tillvaron af ett mansnamn Nakki. Ett sådant synes föreligga här. — 
Nor sta 43, 45 var en utjord om 21/2 mål under byn Berge på Alnön. Jfr Nori, Nielsen 
s. 68. — Näfsta, Selånger, (i) Ncejfivestad och Nœffuestad 1480, i Nœwarstadha 1484. 
Näff vesta 43, 45, Nävesta 45; Overnävesta 43 en utjord. — Närsta, Alnön, När sta 43, 
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ÌSfersstadh 35. Rygh, Gamle Persomi., finner s. 186 i ortnamnet Nœrstad mansnamnet 
Neriör. — Oggesta, Selånger, (i) Docstade, utjord i Selånger 43, Ocstade 45; säkerligen 
n. v. Oggesta. Torde innehålla fsv. oxi, uxi, m. oxe, såsom egennamn; jfr ödesgodset 
Oxébölc 1568 i Fors s:n, Jämtland, Oxebollœ 1503, nu Oxböle. — Rigsta, Hässjö, Riicsta 
45, Rijkkestadh 35, Rista 43. Innehåller mansnamnet Rikolf, begagnad t i Jämtland 
1567, norskans Rikulfr; Rygh s. 203. — Rogsta, Ljustorp, Rokstadh 47; under präst-
bolet år 1560. — Rogsta, Torp, (in) Roaldsstatliom och Roaldzstad 1418, Roalstaäh 1490, 
Rosstadh 35, Rostad 47. Innehåller mansn. Hroaldr. — Römsta, Skön, Romsta 43, 
Römsta 45, Römstad 47, Rijmsstadh 35. Jfr Rikmund, Nielsen s. 76. — Råsta, Skön, 
Rodsta 43, Rastad 62, Rolcstad 47. — Tredje delen i Sy tvista åker nämnes 1530 såsom 
fordom gifven till Stöde prästebol. Innehåller mansn. Sigurd. — Skäggsta, Tynderö, 
Skeggesta 43, Skeggestad 47. Det här föreliggande mansn. Skeggi är kändt från ett 
gammalt jämtländskt rim och förekommer dessutom i Finland, Norge och Danmark. — 
Skrängsta, Njurunda, Skrensta 43, Skrensstad 35, Skrengestadt 49. Med afseende på 
detta namn kunna vi endast hänvisa på det af Nielsen s. 87 anförda S kr en g, brukadt 
såsom tillnamn. — Skälsta, Indal, Skelsta 43, Skiellestadt 49. Häri kan ingå mansnamnet 
Sksoldulff, som fanns i Jämtland 1441. — Specksta, Attmar, Specsta 43, Spikstad 47. 
Jfr i si. spckingr, m. vis man. Äfven kunde man tänka på isl. spiki, m. mes; här dä 
såsom ök- eller tillnamn. — Stömsta, Alnö, (i) Stömesta 1525, Sttömsta 43, Stömstatth 
55, Stijmsstad 35. — Tångsta, Tuna, Tangestadh 1480; Tångstad 47 utjord under Fors. 
Jfr mansn. *Tanghi hos Nielsen s. 91. — Tirsta, Torp, Tirsta 1525, 43, Tijrsstadh 35. 
— Tosta, Sättna, Töstadh 47. Innehåller troligen det vanliga mansn. Tosti. — Vallsta, 
Torp, Hwaluastadh 1417, Öster hvalsta 43, Hualstad 47, Hualto 45, Vestre liualffuestad 
och Östre hualffue: 62. — Vifsta, Timrå, Viifsta 43, Weffesstadh 35. Med stöd af 
ortnamn antager Rygh, Gamle Personn. s. 280, tillvaron af ett mansnamn Vi fill, och ett 
sådant synes äfven h är föreligga. — Vifsta, Tuna, Wijffestadh 35, Wiffiiestad 47, Vid-
stade 43. — Vränsta, Alnö, (i) Wränsta 1525, V rensta 43, Wr enstatth 55, Wransstadh 
35. Wrang förekommer som tillnamn hos Nielsen s. 109. — Värsta, Tuna, Värsta 43 
såsom by med 24 mål och Versta såsom utjord under Ön om 21 mål; Versta 47. — 
Ålsta, Torp, Alastath 1417, Allsta 43, innehafv are: her Eriick; Aalsstad 35, Alffnestad 
kyrkojord. Af mansn. Ale, Lundgren s. 10, Àie Freudenthal s. 25. 1543 nämnes ock 
särskildt byn Alst a. Hit (men ej till »ala, nära, fostra») hör (i) Alastadom i Jämtland, 
P. Olsson s. 171. — Åsta, Tuna, AstadJi 43, Asztadt 47 jämte en utjord under Fors 
Öster Åsztad. Af mansnamnet Åsmundr, Asmund i Helsingland 1540, eller något annat 
namn med samma begynnelseled. — Öddestade by i Torp 43 med utjord i Giäle, nu 
Gäle; Edesta 45; Ödhestad 47, Ödstatth 55, Öydestadh 1417, Össtadh 35. Mellan Backe 
och Tyrsta ha äldre kartor en by Önstadh. Troligen föreligger här det mycket brukade 
mansnamnet Onde. 

Ändtligen hafva vi Köpstaden, nu under Sundsvall, Köpstaden 43. Gamla kartor i 
L. M. K. visa Sundsvalls ägor och skog efter Köpstaden och Akerswjkz skattehemman, 
af Cronan donerade, och låg denna figur söder om Selångersån samt sköljd af denna. 
På norra stranden af samma å ser man en figur, omfattande stadens ägor och skog efter 
Sunds by och skattehemman, sammaledes af Cronan doneradt. — Äfven i Tuna har funnits 
ett Köpstad (d. v. s. handelsplats), såsom synes af d en där befintliga utjordeii Kopstasbole 45. 

Namn, innehållande tun. Fsv. tun, inhägnadt jordstycke; gårdsplan, ingår rätt ofta i 
ortnamn, som äro af hög ålder. Medan stad-nämnen sträcka sig öfver Ångermanland 
och in i Västerbotten, där vi i P>östa i Umeå s:n, Böstadth 39, finna det nordligaste 



234 MEDELPADS ÄLDRE 1ÌYÀNAMN. 

namnet af denna grupp, sträcka sig forna-namnen endast till Angermanälfven. På dennas 
södra strand i Öfverlännäs s:n finner man byn Sigtom, (i) Sijchttune 1535. Sollefteå, livars 
namn för första gången uppenbarar sig i handlingar från omkring år 1273 rörande gränsen 
mellan Ångermanland och Jämtland, skrefs då fa) Solai unum. Se Rydberg del. I. Efter 
Ljungan sträcka sig stad-namnen ända upp till socknarna Torp och StÖde, där de finnas 
i stort artal, men tuna-namnen komma ej öfver Tuna s:n. Det här nedan anförda namnet 
Frötuna i Ljustorp gifver ock vid handen, att namnet är bildadt i heden tid. Utom detta 
har man här följande forna-namn: Tuna, Ljustorp, Store Tvne 43, Tune 35, 47. Byn 
hade år 1543 45y2 mål i åker; samtidigt fanns under Edsta en utjord Lisle Tvne om 
29 mål. — Tunaby, Skön, Tvne 43, Twna 55. Under byn upptages Twmbergh 26 mål 
år 1555. Tumbergh under Tunaby 59; utjorden Tornberg 43. Det senare stället är n. v. 
byn Tunabäc k. — Tu naby, Tuna, (i) T huna 1500, Tvne 43, 35 , Ttcna 55. — Öffuertwna, 
29 mål, upptages 1555 i Tuna under Bergli; Öffuertuna 47 under Änge, Vertune om 
29 mål såsom särskild by år 1543 och innehades af her Päder. — Tuna 48 hörde till 
Njurunda prästbord; Tivne 55. 

Namn, vittnande om heden tro. Minnen af hednisk tro och kult hafva vi uti 
namnen på fiere byar i landskapet. Af de gamla gudarne är det endast en, som går 
igen i fiere byanamn, nämligen Frö; men så var också denne med särskild ifver dyrkad 
af svearne. De efter denne uppkallade byarna äro: Fröland, Timrå, F fröland 43, F frö-
landli 35; Ffrösland 1520. — Frötuna, Ljustorp, utt. Frottom, (i) Frötunom 1409, Ffrö-
tvne 43, Ffrotthttune 35, Fröthom 47. — Fröst, Alnön, F frösätter 43, Ffrössetther 35, 
Fröstre 62; därunder utjord i Vij 43. Samma gudanamn ingår ock i Frötierna 1724, 
en liten insjö i Attmar norr om V. Långed, enligt L. M. K. Guden Tor är uppkallad 
endast en gång, nämligen uti Torrsjö, Njurunda, Torsiö utjord 43, 45; Törsiö tiern nämnes 
1559. — En karta af år 1724 i L. M. K. upptager öster ut från Sootsiön, nu Sotsjön i 
Hafverö, en sjö Torösiön. Längst väster ut i Borgsjö s.-n finnes å Stjernströms karta sjön 
Torsjön. På en karta af 1724 i L. M. K. återfinnes samma Torssiön, hvarifrån flyter 
Torsbächen. I sjöns närhet ligger Torsberge. Vid åns mynning i Ljungan märkes ett 
ställe Torsslcieppe. Jfr namnet Skipping, äldre Skieppen och äldst (or) Skœp-hœimum, 
således ett hemnamn; Rygh I: 355. — På s. 52 rörande Torp nämner Hülphers: »En 
plats väster om kyrkan kallas ännu Tor saker*. 

Namnens senare delar, -land, -tuna, -säter och -sjö, gifva vid handen, att här ej 
kan vara fråga om platser för gudens dyrkan, utan få vi tänka oss saken så, att ställena 
uppkallats efter guden af nitiska hedningar, som velat betyga honom sin vördnad och 
kanske ställa sig och stället under hans hägn. Norrmannen Torulf, som enligt Land-
namaboken var en »stor blotman och trodde på Tor», förde på fartyget med sig Tors bild, 
och när han nalkas Island, kastar han denna öfver bord, fast besluten att bygga och bo 
på den plats, där bilden flöte i land, samt att »helga Tor allt sitt landnam och uppkalla 
det efter honom». Mannen höll ock ord. Gudabilden återfanns på ett näs, som blef 
kalladt [xSrsnes, och en å, som begränsade hans besittning, fick namnet por så. Äfven 
annan landnama-man helgade sitt område åt samma gud och kallade det {xSrsmörk. — 
På liknande sätt torde de anförda namnen i Medelpad hafva tillkommit. 

Hedniska gudstjänstplatser utmärka namnen: Vii, Alnön, Wij 35, V ij 43, Wiidhbb. 
— Vii, Tuna, Wij 1480, 1535, Vij 43, Wijdh 62. — Hofvid, Alnön, Hoff 43, 35, Hoffue 
62. — Hof, Selånger, Hooff 43, 35, Hoff 1482. — Lunde, Tuna, Lvnde 43, Lundhe 35. 
— Lunde, Timrå, Lvnde 43 i Ljustorp, Lundh 35. 
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Fsv. vi, ve, isl. vé, har betydelsen af h eligt ställe, helgedom, tempel; jfr uttr. g ran da 
(oskära) véum. Såsom byanamn förekommer det 2 gånger i Gestrikland och 5 i Helsing-
land. Vii i Tuna i Medelpad uppträder i fogderäkenskaperna rörande fisket ej sällan i 
best. formen Wiedtt, Wied 1. dyl., exempelvis år 1560. Dessa former äro af intresse bl. 
a. därför, att man med stöd af dem kan på samma sätt tolka byanamnet Wijatth 35 i Styr
näs, Ångermanland, nu i både tal och skrift Viätt. Byn ligger på norra sidan om Ånger-
manälfven och är den nordligaste i Sverige med detta namn. Hit föra vi ock Vissland, 
Torp, (i) Wislandom 1417, (i) Vislandet 1418, Viisland 43, 45, Wis sland 47, W ess-
landh 35. 

Hof\ n. tempel, helgedom, försedd med tak i motsats till hörgr, altare, som stod 
under bar himmel. Detta namn saknas i Gestrikland, uppträder åtminstone 2 gånger i 
Hels. och har sin nordgräns i Angermanälfvens floddal. För den ofvan anförda formen 
Hofvid ligger dat. h o fi närmast till grund. 

När vi i detta sammanhang upptaga namn, innehållande lund, m. liten skog, sker 
det med särskild tanke på ordets bruk i landskapslagarne. I Hels.-lagen förekommer med 
syftning på hedendomen uttrycket »a lundi troa», och i Jättendal i Heisingland upptages 
1535 en by Frös Ltvndha, som några år därefter skrifves Ffröstuna, livilken senare form 
ock ligger till grund for uttalet, som är Frössten. Den ligger vid kyrkan. 

Till de namn, som tyda på heden tro, torde man ock hafva att hänföra ett sådant 
ord som Hällsjö, Tuna, Hellesiö 43, Heliesziö 49, i hvilket vi se adj. helig, fsv. helagher. 
Det är emellertid svårt att skilja sådana namn från dem, som innehålla subst. (sten-)häll. 

Namn på -hem. Af alla nordiska namn anses allmänt de, som i senare leden hafva 
subst. hem, för att vara bland de allra äldsta, och seden att uppkalla ställen på detta 
sätt är så gammal, att den var kommen ur bruk redan på vikingatågens tid. Detta vet 
man därutaf, att sådana ortnamn ej förekomma i de trakter, som befolkades af norska 
vikingar. På Island, som bebyggdes under vikingatiden, äro också ortnamn af detta slag 
inskränkta till några få, och dessa äro möjligen endast efterbildningar af andra likalydande 
namn. Häraf sluter man, att bruket att kalla gårdar med namn på -hem hade upphört 
redan vid vikingatidens början, och att namn, som innehålla detta ord, i följd däraf äro 
något äldre. Rygh anser hem-namnen vara minst 200 år äldre än kristendomen, hvadan 
ett så benämndt ställe skulle hafva varit befolkadt redan före år 600 e. Kr. — Be träffande 
betydelsen af denna sammansättningsled finnas olika åsikter. Rygh, Inledning s. 53, tolkar 
detta hem såsom: bostad, ställe, hvarest man håller till, under det att K. H. Karlsson 
anser den äldre betydelsen vara: »byalag eller bygd och icke gård». 

De medelpadska namn, som hafva denna ålderdomliga bildning, äro följande: Solum, 
Sättna, Solim 43, 60, 62, Solem 47, 49. Bet. »Sol-gården». I Ångermanland finnas fiera 
byar Solum, och i Offerdal i Jämtland fanns 1568 ödesg odset Solim. I Norge är Sóleimr 
ett af de vanligaste Åew-namnen. — Gryttjon*, Hässjö, Grittiom 45, Grytiom 47. Af gryt, 
isl. griót, n. sten, alltså: »Sten-gården». Samma bestämningsord förekommer ofta i norska 
namn af detta slag, och i Jämtland förekommer byanamnet Grötom i socknarna Kall, 
Häggenås och Offerdal. Det i Kall skrefs Gröttemme 68, Gr ötim 66; de andra Gröiteme 
68. — Gryttiom är ock en by i Attmar vid sjön Gryttjen, hvilken skrifves Grycken i L. 
M. K. — en med denna sammanbunden sjö heter Fors Gryttjen — och Grijke tresk 59, 
Grijckesiö tresk 63. Då byn är afsides belägen och namnet ungt, torde en yngre bildning 
här föreligga. — Öppjom, Ljustorp, Oppijm 35, Oppim 55, 60, 62, 72, Opini 43, Opp e m 
46, 47, Vpeni 45. Alltså: »Uppgården» eller ett norskt Uppeimr. — Hvattjom, Tuna, 
Iluatiom 43, 47, Huattijöm 35. Samma namn förekommer i Oviken i Jämtland, skrifvet 
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(a) Huateme omkring 1365, hvilken form tydligen visar, att ordet hem här fôreliggeî. 
Förra sammansättningsleden är mansn. Hnathe, brukadt i Jämtland t. ex. 1443. Dock 
bör anmärkas, att Rygh IV: 21 härleder namnen Hvateimr, Huatakr från adj. hvatr, 
rask, här syftande på jordmånen och utmärkande: som ger tidig växt. — Helgam, Njurunda, 
Heliom 43, Helghijöm 35; Heliem 47, Ileigem 1500. Byn ligger helt nära gamla socken
kyrkan. I Norrland är detta namn inskränkt till detta landskap och Ångermanland, i 
hvilket senare landskap det förekommer på trenne ställen. I Säbrå s:n gränsar byn Hel
gam, Heliem 50, Helghum 35 till prästbolet, och i Gudmundrå s:n ligger den likbenämnda 
byn, Ileigem 50, ej fullt en 1/4 mil från gamla kyrkan. Ändtligen har man socknen 
Helgam, Helghijöm 35, uppkallad efter kyrkbyn Helgam, som skrefs Heliem 50. — Hvad 
härledningen beträffar, skulle man här vilja se namnet Hselge och hem; men den om
ständigheten, att byarna ligga invid eller helt nära de särskilda sockenkyrkorna, tyder, 
synes det oss, därpå, att adj. helig här ingår. Om landnama-mannen Ingólfr, en stor 
blotman, som trodde på Tor, berättas det, att han efter ankomslen till Island byggde ett 
stort h of, hvilket han helgade åt denne gud och kallade det därför Ho fstaöir; och på 
ett näs var ett fjäll, hvilket han ansåg för så heligt, att man ej fick vanära det genom 
att se dit otvättad eller genom att där döda folk eller fä. Därför kallade han det ock 
Helgafjäll. På tal om hem-namnens förra led nämner ock Rygh, Inledningen s. 54, att 
denna en eller annan gång har en betydelse, som gifver vid handen, att stället haft en 
religiös betydelse, och bland exemplen finner man namnet Helgeimr. — Skäljom, Ljustorp, 
Skäliom 43, Skiälliom 45; Skielliem 46, Skieliem 47, Slcellem 55. Det senare skrifsättet 
tyder på att hem här föreligger. Förra leden är till betydelsen okänd. 

Namn, innehållande vin. Ännu högre ålder än dessa hem-namn hafva de nordiska 
namn, som innehålla ett subst. vin, f. gen. vinjar, äng, »a meadow», hvilket ord »utom
ordentligt ofta» ingår i norska ortnamn, t. ex. stadsnamnet Bergen, ursprungligen Björg-
vin. Appellativet var, bortsedt från tvenne sammansättningar, försvunnet ur fornnorskan 
redan på den tid, från hvilken de äldsta språkliga minnesmärkena härstamma, men finnes 
uti gotiskan (winja). Det ingår därför icke i Islands ortnamn och icke heller i andra 
norska koloniers, hvilket visar, att ordet upphört att vara appellativ vid tiden för vikinga
tågens början. Så finnes på Island spår af namn, sammansatta med hem, men icke af 
sådana, som innehålla detta vin. 

Ordet bildar i norskan ej sällan ensamt namn och har då i det nordanfjälska 
Norge formen Vsenna, best. sg., hvarjämte det ofta står i pl., t. ex. Vinjar eller Venjar, 
i Trondhjems stift i best. f. Vinnan. I Medelpad hafva vi ett namn af detta slag näm
ligen Vänna i Timrå, Wänan 47, Wenna 49, 55, Wendhen 35, Wendan 43. Emellanåt 
är det lätt igenkännligt, t. ex. i Långvind, Norrala i Heisingland, Langh Vitine 35, 
Longuinne 40, d. v. s. »den långa ängen»; men i de flesta fall har det undergått våld
samma förändringar. Byanamnet Ellene i Söderala, Helsingland, erbjuder ett godt exempel 
därpå. Det skrefs (i) Eine 40, hvilket är dat. El-vini, i norskan vanlig från 1200-talet. 
Senare leden är vin, den förra åter kan tänkas vara den omljudda formen af al, f. rem, 
eller all, m. strimma. Medelpadska namn, som kunna antagas hafva detta ord såsom 
senare led, äro: Björkom, Ljustorp, Biörhom 45, Biörclcom 47; (i) Biœrkœnne 1409, men 
i en annan afskrift af samma bref Biörkehne. Om man i de sista formerna ser best. 
dat. sg. af subst. björk, blir meningen ej god, hvarför det torde vara riktigare att fatta 
namnet såsom sammansatt med vin, helst som detta i norskan mycket ofta har ett träd
slagsnamn som första led. År 1543 skrifvés byn Locke, helt visst en misskrifning. — 
Dufvid, Hässjö, Buffon 47, Dufföen 48; Dvve 43, Dune 45, Boffue 57 i tionderegistret; 



IIEM- OCH VTN-NAMN. OME DYKT KT VIDEO« J AD PUETOSITK >N. 237 

uttalas Dóve. Beträffande förra leden torde namnet vara att jämföra med de jämtländska 
namnen Dufed i Åre, Duuid 1413, och Dille i Ås, Dialo och (i) Diulom 1449, hvilkas 
förra led är adj. djup (ej dufva, såsom P. Olsson förmenar s. 148), under det att den 
senare i ena namnet är ida, f. tillbakaströmmande vatten, och i det andra lo, låg äng. 
Senare leden torde vara -vin. — Edsta, Ljustorp , Asta 43, 45 , As tan 47, Estan 62, Estand 
59; Ossten 35. Kanske ursprunligen ett Os t-vin; läget är på östra sidan om Ljustorpsån. 
— Elfv a, Alnön, l iva 43, Iilaa 45, Elffan 35, Ä lffuan 45, 46. Jfr det norska (i) lì enee 
1413, af ila, f. källa, -\-vin, Rygh I: 49. — Jioken, Timrå, Bolien 46, 47, liockxn 45. Senare 
leden är möjligen vin. — Skärfve, Torp, Skerve 43, Skerue 45, Skicrffne 47. Är utan 
tvifvel att jämföra med det af Rygh XIV: 59 anförda (a) Skiœrfini och II: 103 Skierffve 
1578, hvilka namn hos honom härledes ifrån subst. skarv, naken klippa, ett berg, h varpå 
intet växer, och vin. För Herjedalen anför Modin s. 15 ett subst. skarf, närmast likty
digt med »hammar», men mera flackt. En afiedning af detta namn är Skärfvingen, 
som utmärker en sjö i närheten. — Väfland, Timrå, (i) Weffla 1520, Vefflan 43, 45, 
Wäffland 46, 47, Weffland 49; Wöffellen 35. Torde vara liktydigt med Vevlen, Rygh 
III: 151, Viflene 1408, hvars förra led är okänd, den senare åter vin. — Astö, Tynderö, 
Åsten 43, 62, Åstenn 49, 55, 60, 72, Aste 47, Assthan 35. Ursprungligen ett Âst-vin? 
Af ås t, f. kärlek. Är belägen vid det för sin skönhet bekanta Tynderö-sundet. 

3, Namn med omedvetet vidfogad preposition. 

Emedan ortnamnen ofta föregåtts af en preposition, i det att man jämt och samt 
talat om N. N. i den och den byn, vid det och det vattnet, fyrir eller (nedan-) för ett 
berg, å en backe o. s. v., har prepositionen ej så sällan omedvetet sammansmält med det 
efterföljande substantivet till ett ord. Vi känna exempel därpå från alla norrländska 
landskap, men anföra här blott några sådana fall från provinserna omkring Medelpad. Uti 
Dipl. Norv. III n:o 225 omtalas i ett permebref från år 1344 ett gästabud hos en man i 
Räfsund v. n. Ione iambr. På detta uppstod slagsmål, hvarpå följde rättegång. Därvid 
nämnes ett vittne v. n. Biörn iambr. Detta iambr har nu fattats såsom de båda männens 
tillnamn, och med anledning af detta har äfven den förmodan uttalats, att de varit bröder; 
K. Rygh s. 32. Då i socknen finnes en by Ammer, (i) Amber 1517, d. v. s. (sten-) 
hammar, lär det väl vara alldeles klart, at t detta iambr icke ä r något annat än: i Ambr. 
d. v. s. en såsom vanligt till personnamnen fogad uppgift om männens bostad. — Af 
(stämma) firir Berghe 1347 på Frösön i Jämtland och (Iogan) F förberg (d. v. s. nedanför 
berget) 1540 i Heisingland, Undersåkers s:n, har man vidare fått resp. Förberg och Offer
berg*), och på samma sätt har i Ödens sel gifvit oss det bekanta sockennamnet Junselei 
Ångermanland **). 

*) Jfr »Några norrländska ortnamns etymologi», i Sv. fornminnesföreningens tidskrift, 9:de band. s. 311. 
**) Se uppsatsen »Med preposition sammansatta ortnamn» i K, Vitt., Hist, o, Antiky. Akad. Må

nadsblad 1896, 
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På denna företeelse finna vi fiere exempel i det landskap, hvarmed vi nu syssel
sätta oss. Vi hafva här först ett namn, som varit på god väg att på detta sätt få prep. 
i fäst vid sig, nämligen Afva, som tillhör en by i Tynderö s:n. Det skrefs Aaffaa 1535, 
Affua 154(5, 47, uttalas Jseva och innehåller ava, m., ett i Norrland vida utbredt ord, 
hvarmed enligt Iiietz s. 16 betecknas »grund och trång vik (af sjö eller ström)». Uti 
Ordbok öfver allmogeord i Heisingland upptages det s. 2 med formen ave 1. avi, och 
Unander har s. 2 ava, -n, m. »vik af en fjärd eller älf». Utom de redan anförda 
formerna af detta byanamn har man andra, som begynna med I eller J , t. ex. l ava 
1543, 45, 55. Ännu så sent som 1613 ha vi sett Jaua. 

Med ett annat byanamn har samma i blifvit oskiljaktigt förenadt så i tal som 
skrift. Vi syfta på det vid första påseende ganska besynnerliga namnet Juni i Njurunda. 
Det skrefs Vmne 1545, Wmnij 1555, Wnnij 1535 och, enligt Hildebrands afskriftssamling, 
Vgnö 1500, former, som göra det tydligt, att här föreligger en sammansättning af fsv. 
ughn, m. vårt n. v. ugn , och subst . ö. Men namnet har ock andra former, såsom Inni 
1547, Iunij 1549, lugni 1557, Iangnij 1560, 1562 och andra. Både i tal och skrift heter 
byn nu Juni. Att här föreligger en sammansmältning af prep. i och det egentliga namnet, 
är absolut säkert*). 

Till dessa bildningar vilja vi ock föra sockennamnet Tynderö, se sid. 228, som, enligt 
vårt förmenande, ingenting annat är ett åt-(l. ut-)undcr ön; jfr Ut-mcd-land, det väl
bekanta namnet i Dalarna, som ock i äldre jordeböcker förekommer såsom byanamn i 
Calix s:n, Vtuid'andith 1553, troligen n. v. byn Vallen. — Rygh III s. 232 har ett namn 
Punnerud, som han härleder af prep. pund (upp under) och rud (= rödning). På 
samma sätt har ett upp-ätte (efter) äng gifvit Pett- eller Pottäng, Alnön, Pättinge 43, 
Pätinge 45, 46, 49, Tatinge 47, 49, Pettcenghe 35, Pätänghe 60 i tionderegistret. Uttalet 
Petteräng bekräftar denna härledning. 

4. Byanamn, som äro naturnamn. 

Man plägar indela ortnamnen i tvenne stora grupper, nämligen natur- och 'kultur-
namn. De förra angifva ställets läge eller någon egenskap hos detsamma; de senare åter 
äro ett uttryck för den mänskliga odlingens inflytande. Vid de förras bildande inverkar 
stället behärskande på människan; men när människans inflytande framkallar namnet, 
uppstår ett kulturnamn. Här följa naturnamnen, ordnade i grupper efter betydelsen. 

*) FJodnaimiet Ljungan torde vara bildadt af detta byanamn. Det uppenbarar sig för första gången 
ur 1412, då ett fiske Oglinaross i Kölsi'lre i Hafverö s:n säljes; se Sv. Diplomatariet. Oghnaf- är, enligt 
vårt förmenande, gen. af Oglin-a d. v. s Oghn-ån. Floden liar så mycket hellre uppkallats efter byn Juni, 
som denna ligger vid dess mynning och synes hafva haft en större betydelse än andra byar i närheten. På 
1540-talet hade han 6 åbor och 109 måls skatt, under det att de närliggande byarne Skott- och Mjösund sam
tidigt hade blolt 3 åbor o ch 48 mål hvardera. Efter byn uppkallas ock Iiwgni skerigårder 60, lungij fiärd 
58, Juni Fielen i L. M. K. Namnet Ljungan förekommer emellertid ej i de af oss genomgångna fiskeri-
räkenskaperna. Modin anför s. 195 Liogna 1694 och lågna 1698. Under Torps s:n anför Hülphers s. 56: 
Tuna elf kaljas här Lioiigan, 
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Ett stort antal byanamn hafva ett grundord, som utmärker dels sjö, vik, sund, 
å eller vatten af e tt eller annat slag, dels läge vid vatten. 

Sjö, fsv. sior: Borgsjöbyn, Borgsjö, Borsiö byn 43, Borresijö 35, Borgasio 1417, 
Borgasiö 141)0. Af fsv. borgh, f. med vall eller mur befäst plats. »Borgsiö Skants nära 
Kyrkan emellan Sjön och Borgsiöberget ward t förbättrad 1677 till ortens försvar emot de 
Norrska»; Hülphers s. 65. En gammal stråkväg till Jämtland går genom socknen. — 
Dingersjö, Njurunda, Dingelsiö 43, 47, Dijnghessijö 35. Förra leden torde vara fsv. 
dyngia, f., hög, dynghög; dynga, i hvilket fall namnet hör till dem med nedsättande be
tydelse, När n. v. Fagervikssjön i Holms s:n på en karta af 1724 i L. M. K. har de till 
betydelsen vidt skilda namnen Dyngwijken eller Fagenvijks Siön, är nog det förra att 
förklara på samma sätt, h varför man också valt ett annat af rakt motsatt betydelse. Vid 
viken låg då Fagenvijken Fintorp. Samma karta har ock i landsvägen på gränsen mellan 
Torp och Stöde en bro v. n. Dyngängs Bron. — Gissjö, Torp vid Gissjön, Gettsiö 43, 
Gessijö 35. Genom sjön rinner Getterån; sammanhänger med Gietråbron 1525. Förra 
leden är subst. gei. — Hussjö, Hässjö, Häsiö 45, utjord under S. Krånge; Hussijo 35, 
Hugsijö 55, Hudsiö 60. Uttalas Hüffe. Jfr s. 226. — Högs jö, Indal, Högsiö 43, Hogsiö 
45, Htvxsijö 55. Af adj. hög. — N. och S. Lindsjö, Attmar, Limsiö två utjordar 43, 
Linsiö 45, 58; Limsiö 47. Troligen af subst, lin, som kanske här lagts i vatten. — 
Myckelsjö, Indal, Mycklesiö 43, 45. Af fsv. mykil, stor. — Nedansjö, Stöde, Nensiö 43, 
Nedhenssijö 35. Af prep. nedan. Ligger vid Stödesjöns nedre ände. — Nolansiö 43 i 
Hässjö. — Ofvansjö, Borgsjö, Ovansiö 43. — Ofvansjö, Njurunda, Osterovansiö 43. — 
Räbbofvansjö, Njurunda, Rebbe ovansiö utjord 43. Af det norrl. räbba, f. räfhona; här 
troligen såsom n. pr. — Sidsjö, Selånger, Siissiö 43, Sijttssijö 35, Sitzöö 62. Läget vid 
en lång och smal sjö för tanken på fsv. sip er^ sid, långt nedhängande; här: långsträckt. 
— Sunnansjö, Holm, Synensiö 1520, Svnansiö 43. — Sunnansjö, Hässjö, Svnnansiö 43. 
— Västansjö, Hässjö, Vcstansiö 43. — Östansjö, Attmar, Östansiö 43. I dagligt tal 
äfven Ysterlånge. 

Tjärn, f. liten insjö, Rietz s. 741: Tjärne, Hässjö, (i) Tiärne 43, (i) Tierne 47. — 
Boltjärn, Borgsjö; utjord; Bolltiern 43, Bol- 45, Bordtiem 55, 60. Förra leden bol, böle? 

Vik, fsv. vik: Vigge, Stöde, Viigge 43, Wijgghe 35. — Utgår från gen. vikar med 
underförstådt by. Samma öfvergång k > g har man ofta exempel på; så när byn Mik-
säter i Indal, Michilsäter 47, år 1543 skrifves Mygesätter. Den sjö, vid hvilken byn 
Vigge är belägen, skrifves ock dels Wikesiö tresk, Wielcsiö tresk, Wickesiö tresk resp. 
59, 60, 63, men Wigge tresk 61, 62. — Vike, Holm, (i) Viicka, utjord 43. — Viken, 
Hafverö, Wijken 35. Det omkring år 1273 såsom gränsmärke nämnda Vigmansbek, se 
s. 228, hör tvifvelsutan tillhopa med detta namn och är att tolka såsom: Vik-mans (= Vik
bons) bäck, ett isl. *Vikmanna-bekkr. — Viken, Torp, Wiik 1416, Viicken utjord 43. 
— Ffvgleviick 43, utjord på Alnön: Ffuglunge 45, Foglenge och Öödh, n. v. Öden, nämnas 
på en gång 55 och likaså Foglunger och Oedth 47; Foghlinge 49. Sammansättning med 
eller afledning af fsv. fughi, fågel. — Gällvik, Ljustorp, Hielviick 43, Helwijk 35. Möjligen 
att jämföra med sv. hjälle, Rietz s. 280, fn. hjallr, m. något fladt, som ligger högt; terrass. 
Ingår ej sällan i norska ortnamn. — Järfvik, Alnön, Hierviick 43, 45; Hieruik 46, 47; 
Iernuik 55. Bet. af förra leden okänd. — Lervik, Alnö, Lerviick 43. — Rotvik, Njurunda, 
Bottviick 43, Rotthwijck 35. Troligen af rot, trädrot. — Runsvik, Tuna, Ramviick 43, 
Ramsuick 45, Ramssivijck 35, Rems- 47, 58, Roms- 58. Troligen af fsv. ramn, korp. 

Fjärd, stor hafsvik, fsv. fiärdher: Fjâl, Hässjö, F fiali 43, Fijerdh 35, (i) Fjördhe 
1409. Byn är belägen i innersta hörnet af Klingerfjärden. 
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Fsv. anger, m. trång vik: Ange, Borgsjö, Hange 43, Hänge 45; Aangij 35; Ange 
47, (i) Ange 1490. Det slutande r:et har bortfallit, såsom ofta sker i norskan. Se Rygh, 
Inledning s. 42. 

S/7 eller sel, lugnvatten, Rietz s. 564; om ordets olika former se Sv. landsmålen II: 
6 s. 17 f. Silje, Selånger, Siillie 43, Sijllije 35. — Sillre, Borgsjö, Siilrvz 43, Siilrom 45, 
Sijllere 35; Yter Siliere 47; (i) Sildrtim 1416, Sildrom 1418. — Sillre, Liden, Siilre 43, 
Sijllere 35, Sillerby 47; Sylia 1520. — Ensillre, Borgsjö, långt upp i s:n, Insiilrvz 43, 
Insiilrum 45, Insüler 47; Errenssijller 35, Ensilder 1525, Ensijllre 58, 60. Då man i 
socknen vid Borgsjösjöns nedre ände har byn Sillre, Yter Siliere 47, och Ensillre ligger 
ofvanför samma sjös öfre ände, anse vi namnformerna med In- för de ursprungliga, då 
betydelsen blir: det längre in belägna seiet, lugnvattnet. — Horsilje, Timrå, Horseli 43, 
45, Horsele 46, Horssijll 35, Horsiille 55. Skrifves nu ock Orsill; uttalas Hcofäll. Förra 
leden plägar man härleda från subst. hors, häst, men uttalet med slutet o-ljud talar däremot. 
Kanske af (sten-)<w?, samling af stenar, isl. urö, f. — Köls illre, Haf verö, Kyle- och Kyla-
silder 1412, Kölsiiller 45. Af fsv. kiöl, bergsrygg; större högländ myrmark. En liten å, 
Köljan, utfaller i seiet vid byn. Ur kommissionslandtm. A. Brandelis 1855 upprättade 
beskrifning öfver Hafverö s:n (manuskr. i Hernösands landtmäterikontor) auteckna vi, att 
»tjälar äro granskogar med torr, fast mark», under det att »sur-tjäl är vatten dränkt mark, 
beväxt med gran». Att detta ord ingår i detta namn, blir alldeles visst, då man hos 
honom vidare laser: »Den betydligaste höjdsträckningen inom denna del af socknen är 
Kjölsillreåsen (i sammanhang med Hällberget).» 

A, fsv. a; Aå, Njurunda, Aå 43, (Önde vid) A 1500. — Sunnanå upptages 1547 
såsom by med 1 åbo och 36 mål i Indal mellan Glömestad och n. v. Kjäfsta. Äldre 
kartor i L. M. K. upptaga en by Sunanåå på v. sidan om Indalsälfven, just där en liten 
å infaller i denna. Spohle har både Wäster och Öster Sunnanå. — Yästanå, Borgsjö, 
Vestanå 43, Wesstenaa 35. — Ytter Å, Hässjö, Åå 43; Itreå 55; Väster Å i samma s:n, 
Aå 43, Westenå 46, Westanå 55. — Östanå, Stöde, Östanå 43, 45 — Östanå, Sättna, 
Östana 43, Östanå 45. 

Bäck, fsv. bsekker: Bäck, Indal, BecJc 43. — Gasabäck, Hässjö, uttaladt på samma 
sätt; Gåssebäclc 43, Gåsebeck 55. Af fsv . gas, f. gås, eller af fsv. mansnam net Gasi — 
Rombäck, Torp, Råbeck 43, Rombeck 45, Ranchebech 55, Rånkbek 49, Rångbech 1525, 
-bek 47. Af fsv. adj. vränger, vrång, krokig, mod bortfallet v. Uttalas Råm-. Samma 
ord ingår i namnet Rångnoret, Ragnors fiskä i Hammerdal 1568, Ranganores fiske 1423; 
dess många krokar bekräfta härledningen. — Västanbäck, Hässjö, Vestanbeck 43. 

Sund, fsv. sund: Svnd utjord i Skön 43. — Sund, under Sundsvalls stad, (de) Sunda 
1314, Svndh 43 i Selånger. — Sunne, Hässjö vid ett sund i Storsjön, Svndh 43, Sundhe 
35. — Mjösund, Njurunda vid Ljungan, Mijösvnd 43, Mijösund 47, Miöson 58, Mödhes-
sundh 35. Af fsv. mior, smal. — Skottsund, Njurunda vid Ljungan närmast nedanför 
Mjösund, Sköttesvnd 43, 45, Sköttsonn 55, Skötthessundh 35, Skiötsund 47. Af sköte, 
pl. skotar, ett slags nät. Ar 1557 omtalas här laxfiske med nät. 

Nor, n. sund mellan tvenne sjöar, Rietz s. 471: Nora, Sättna, Nore 43, 35. 
Vad, n. vadställe, fsv. vaf: Gösunda i Torp upptages som utjord i Stöde och 

skrifves Göso 48, Gödzo 49, Göswadh 55, Göszuad 60, 62. Med afseende på läget i 
sockengränsen må man observera det af Rietz s. 786 från Södermanland anförda vad, n. 
gräns, skillnad emellan ängstegar; »gå va». Betydelsen af bestämningsordet okänd. 

Fors, fsv. fors, vattenfall: Fors, Tuna, Ffors 43, Fforss 35, Forss 1480. — Lag
fors, Ljustorp, Laffors 35, 43, 45; Laghforss 47; Laggfors i L. M. K. — Namnet har 
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säkert icke något ined lag (lex) att göra, utan utmärker helt enkelt, att fisket i forsen 
varit gemensam egèndom. Den bekanta Laforsen i Ljusnan i Helsingland skrefs 1540 
Lagforsen. Båda forsarne äro slutpunkten för laxens vandring i dessa åar, hvarfor här 
torde hafva varit synnerligen godt fiske. Lag-skog och lag-slått äro ännu i Ånger
manland benämningar på ett för byn gemensamt skogsområde eller slåttesland. — Sörfors, 
Attniar, Söderffors 43, Södherf'forss 35. — Tuna Forss omtalas uti Summarum och 
undervisning för Upsala sticht 1539 (i Kammararkivet) och skrifves på samma sätt i 
samma års Varuhusräkning. Ar 1544 nämnes T uno fors i Söderåne, och ännu 1547 
håller Tana forsz i sig. Namnet beror på forsens läge i Tuna s:n. Nu kallas han Mat
forsen, och där ligger Matfors bruk. Namnet Matforsen möter oss för första gången 1551 
och skrif ves då Matfårs, året därpå Matforsen, men ä fven Matth fförszenn, Mattforssen; 
Matforsen 57 m. fl. år. I Käk. för Medelpad för år 1558 förekommer såsom rubrik »Mat-
fisk af Medelpada», fiskad med små fiskenötter uti insiögar. Ehuru skatten synes hafva 
bestått uti torra gäddor, men här fångades lax, torde dock forsens namn hafva sin för
klaring i denna benämning. Namnet mathfisk, som äfven förekommer 1557, efterträdes af 
lotthfisk, emedan kronan fick hvar 5:te fisk af fångsten, hvilket var hennes »lott». 

Näs, fsv nses: Näs, Skön, Nes 43. — Näs, Timrå, Nes 43, 45. — Näset, Alnön, 
Näs0 43. — N äset (Ö. och V.), Borgsjö (i) Ncesi 1420; Näsz och Nes 43. — Näset, Nju-
runda, Näsz 47. — Näset, Hässjö, Nes 43, — Brvnes, utjord i Hässjö 43. Förra leden 
är subst. bro, som i norrländska dialekter ofta har formen bru. — Hvassnäs, Hafverö, 
Huasnes 45: Hivasnces 1412. Läget ytterst på en i Holmsjön långt framskjutande halfö, 
— lika beläget är Hvassnäs vid Kallsjön i Jämtland — ger vid handen, att här före
ligger adj. lovass, skarp, hvarför den i senare tid uppkomna skri fningen Va s- 1. V assnäs 
är utan fog . — Kungsn äs, Selå nger, gammal kungsgård och tingsplats; kallas 1314 Husaby, 
och i Hels.-lagen nämnes Nœs i Silanger såsom hörande till Uppsala öd. Kongxgardh 35. 
»Lämningar finuas ännu vid Kungsgården af tingshög och murar.» Hiilphers s. 74. 

Ed, fsv. ef>, utmärker en smal landremsa mellan tvenne vatten och ingår i denna 
betydelse i många ortnamn. Men ordet betecknar dessutom lågt land vid en fors 1. dyl., 
öfver hvilket man vid båtfärder på floden måste draga båtarne; i denna betydelse hör 
man i Norrland ännu i dag sammansättningen dragéd. Ede, Stöde vid Ljung an, E da 
43, 45, Eede 55, Edh 35. — Ede och Ö. Ede, Borgsjö nära Ljungans inflöde i Borgsjö-
sjön, motsvaras 1535 af Edh, Edestadhe 43, Estade 45. Wester edh utjord och byn 
Edh upptagas 1547, (i) Ede 1490. — Björnede, Torp, Biörned 45, Biörneedh 55, Biörnn-
eedh 62; Biörnö 43, 49, Biörnön 47. Kartan visar ett ed mellan tvenne sjöar; förra 
leden är troligen appellativet björn. — Longedh var 35 en by i Attmar, och 1543 nämnas 
därsammastädes byarne Loned och Longedh; (i) Langede 1480. Fyra år senare äro 
dessa namn försvunna och ersatta af Medelgål9 n. v. Mellangård, och Westergål, n. v. 
Västergård. Båda äro belägna vid Långsjön, som på äldre kartor skrifves Långeesiön 
och sålunda bevarar det ursprungliga byanamnet. — Ovanedh 43 by i Torp, Öfuenedh 
1417, Ouaned 45, Offanön 35. Byn delas snart i två, den ena kallad Ouaned 45, 
»Offuanö vel G ulgåh 47, nu Gullgård, den andra kallas Öffuer ouanö 47, Östergårdhen 
55, Offwergålen 49, och nu Öfvergård. Äldre kartor upptaga mellan Hångsta och By 
Öffwerne. — Östre edh upptages år 1543 i Torp, 16 mål, och åbon hette Måns Nilsson. 
Namnet sammanhänger med närmast föregående. — N6lanedi två utjordar i Torp 43, 
Norrenolaned 45, nu N. Nordaned. Vid ån ur Leringen; den andra under Tirsta, = Fr. 
Nordaned. — Edsåker, Ljustorp, EdhssaJcer 35, Esåcker 43, 45. 
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Ö, fsv. Ö, (î) wt-Öi-um i Hels.-lagen: Ön, Borgsjö, uijord i Ön 43, Òenn 55, 
under Borgsjöbyn 43, 60. — Öti, Hafverö på en stor ö, Ön 43, Öön 35, Öen 47. — Ön 
Tuna, Ön 43, 45, Öen 47. — Björkön, Njurund a, Biörön 43, 45; Bijrkeön 35, Biö rk öen 
47. Utom denna vid Björköfjärden belägna by har det i socknen funnits en annan med 
sammma namn. Ar 35 upptages denn e mellan n. v . Veda och Skärsätt och skrifves Bijrkeöö 
med åborna Simon, Peder och Nils. Aren 43 och 45 hvar för sig dels Biörke om 23 
mål och med åbon Per Olsson, dels Biörke om 29 mål och med åbon Simon Filpusson. 
Båda finnas ock 1547. Ar 1555 följer efter Torrsjö och Näset: Bijörcke med tydligen 
samma personer, nämligen Lasse Simonson, Per Jonsson och Nils Olsson. Denna by bör 
hafva legat i trakten af sjön N. Björken, med hvilkens namn den ock tvifvelsutan sam
manhänger. Den försvunna byn hade år 1555 utjordarna Bredebyen och Södregårclh, 
som nu äro byar samt skrifvas Bredbyn och Södergård. 

Holme, liten ö, fsv. holme: Holme 1. Holmö, Tynderö, Holm 47, 43, 35. Byn ligger 
på en halfö. — Galtholman under Aå i Njurunda år 55. Jfr ön Galten. Appellativet 
har i obest. sg. ofta formen holma i räkenskaperna. På tal om fisklägen heter dçt hos 
Hülphers s. 27. »Här i Galtskären före komma, tvenne märkelige klippor Björn och Galten; 
den senare förmenas hafva gifvit namn åt Galtströms bruk». Namn, som på samma sätt 
hänga samman med hvarandra, äro Vintertiern och Sommartiern i Attmar 1724. Namnen 
finnas äfven på nya kartor. 

Strand, fsv. strand: Strand, Hässjö, Strandh 43, Strand 47, 1409. 
Klo, m. pl. klor, tydligen i bet. af krok (jfr Aasen under klo s. 365) ingår uti: Arklo, 

Indal, Arkloo 35, Arklo 43; Arnekloby 1479, Ernklo 1520. Förra leden är gen. af a, å. 
Kvisl, gren eller arm af älf, Rietz s. 373: Kvitsle, Njurunda, Qvisla 43, Quislä 45, 

Quijssle 35. Byn ligger vid Ljungan nära dess utflöde; namnet syftar väl på någon be
fintlig eller försv unnen gren af älfven. — Järkvissle, Je r- eller Järtkvitsle, Liden, läqvi sle 
43, Iarnqiiisle 45, I ämquisle 72, Gerpequijssle 35 (i) Jerppaqwitlom 1444; (i) Järffa-
quisle och -a 1520. Detta är af P. Olsson s. 160 under formen -tie med orätt fördt till 
Jämtland. Innehåller mansnamnet lœrpe, Lundgren s. 143. 

Krik, böjning, krok, Rietz s. 352; jfr isl. kriki, m. eller krikr, m. böjning, bukt, 
det senare nästan blott i ortnamn. Kräkle 1. Klärke, Liden, Kräkle 1479, 1543, K r ekle 
35, Krecle 62, Kräcle 72. Af samma ord kommer byanamnet Kräbäck, Fernbo i Gestrik-
land, Krebeek 33. En karta i L. M. K. af 1724 upptager i Torp norr om byn Gim nära 
Milsmobäcken en gränspunkt Krickbäcks Rå} helt visst af samma betydelse. Senare leden 
är kanske lid, backsluttning, som på grund af sin ställning fått denna form. 

Med fsv. hära, f. grått hår, sammanhänga namnen: Häre, Indal, H är e 43, 45, 49, 
Herije 35, Hära 47. — Häre, Ljustorp, (i) Häran 43, Härä 45, Heere 59, Here 55. 
Den förra byn ligger vid Kvarnån och nära ett ställe Härnäset. Till grund för båda 
namnen ligger et t fiodnamn, motsvar ande det i Norge ofta förek ommande älfnamnet Hœra, 
af adj. hârr, grå. Rygh II: 409. Tydligen är detta ett äldre namn på n. v. Kvarnån. 

En annan stor namngrupp betecknar berg, höjd eller höjdsträckning af en eller 
annan beskaffenhet. 

Berg, fsv. bisergh: Berg, Tuna, Berg 43, 45; Norberg och Nooreberg 5 8. —Berga, 
Njurunda, Berge 43, Berghe 35; ofta Barge, så 58, 60. — Berge, Njurunda, Berge 43, 
Berije 47. — Berge, Skön, Bergh 35. — Berge, Torp, Berge 43. — Berge, Tuna, Berghe 
1482, Bœrgie 1484, Berge 43. — Berge, Tynderö, Berge 45, Bergh 35. — Bergom, Tuna, 
Berge 43. — N. Bérge i Timrå, Berge 43 i Ljustorp, (i) Bärghe 1409. — S. Berge i 
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Timrå, Berge 43 i Ljåstorp. — Berge, by på Alnön 43, Bergh 35 mellan Närsta och 
Bäräng. — Laggarberg, Timrå, Bergh 35, Berge 43, Laggeberg 45, Laggareberg 62, samma 
år en gång Lagbergh. Af laggare, tunnbindare? Ordet ingår i ett norskt namn; jfr Rygh 
I: 105. — Löfberg, Ljustorp , Liibberg 43, Leberg h 35, Lebberg 45, Löberg h 48, 49, Löff-
bergh 55, Longbergh 47. Uttalas Läbbär. Förra leden dunkel; kanske lid, backslutt
ning. — Mellberg, Ljustorp, Melber 43, Medelbergh 35. Mellanberget, ett berg, be
läget mellan två andra. — Skyttberg, Timrå, Berge 43, Skötte- 45, Sköte- 55, Skytte-
bergh 47. Uttalas (<opp i) Skyppkr. Af fsv. sky ti, m. skytt. — Solberg, Njurunda, 
Solbergh 43, Solebergh 35. Af subst. sol, gen. solar. Samma namn förekommer ofta i 
Norge och utmärker där, enligt Rygh II: 31, i de flesta fall ett ställe, som ligger på eller 
vid en höjd i väster ifrån den namngifvandes ståndpunkt, d. v. s. en höjd, bakom hvilken 
man från nämnda plats ser solen gå ned. Dock betyder namnet där ofta blott solbelyst 
höjd i allmänhet. — Ullberg, Njurunda, Wllebergh 35, Vlleberg 43, 1500. Förra leden är 
tydligen en gammal gen. Ullar-. Guden Ulls namn? Beläget i hjärtat af socknen, som 
är uråldrig bygd. Skrifves nu ibland utan skäl Ulfberg. 

As, fsv. as: Ås, Alnön, Ås 43. — Ås, Ljustorp, 43. — Åse, Indal, Aåsa 43, 
Åssa 45, Aas 35. — Åse, T orp, Ås 43, Aas 35, (i) Åse 1490. — Åsen, Liden, Åssen 43. 
— Backås, Hässjö, Gvxås 43, 45, Gu xåås 55; Bux aas 35, Buxåsz 40, 47. Jfr Göx-
aas 35 i Helgum, Ångermanland, nu Guxås, tydligen = Gök-åsen, en ås, på hvilken 
göken plägat hålla sig. — Brattas 55, som by i Stöde ; Bratåsz utjord 49. Af adj. 
brant, dial, brått. — Bullås, Alnön, Bvlås 43, Bulåss 47, Bullåås 62. Jfr sv. bulle. 
—- Bänkås, Alnön, Benctås 43, 45; Benclc aas 35, Benkåsz 47, 46. Innehåller måhända 
mansnamnet Bengt. — Gisselås, Selånger, Giisleås 45. Uppkallad efter någon, som hetat 
Gisle. — Målås, Skön, Målås 43. Af fsv. marper, morper, m. tjock skog? — Rasåsen, 
Selånger, Ramsås 43, Ramsas 45; Raszåsz 47, Raszåås 61. Uppkallad efter någon, som 
hetat Hrafn, d. v. s. korp. — Rösåsen, Sättna, Rösås 43, 45. Väl af röse, stenhög. — 
Strömås, Sättna, Strömås 43. Åse i Indal, detta Strömås och Rösåsen i Sättna ligga in
till hvarandra. Strömås genomrinnes enligt kartan af en liten å. — Söderåsen, Selånger, 
Ås och Söderås 43. Skrifves nu ock blott Åsen. — Västeråsen, Selånger, Vesteras utjord 
43 under Ås, nu (S.) Asen. Gisselåsen, (S.) Åsen, Rasåsen och V. Åsen ligga invid hvar
andra. 

Backe, fsv. bakke: Backa såsom by i Tuna 43 med utjord i Kiep. — Backe, Att
illar, Bakke 35. — Backe, Hässjö, Backa 43. — Backen, Indal, Backa 43, Bakke 35, (i) 
Bakka 1479. — Backen, Liden, Backa 43, Backe 35. — Backen, Njurunda, Backe 35.— 
Backen, Torp, Backa 43, (i) Backe 1490. — Rolandsbacke, Hässjö, Backa 43; Rolandz 
backe 48. Innehåller mansnamnet Roland, på 1500-talet begagnadt i Umeå s:n. 

Hög, fsv. högher: Höge, Indal, Höge 43, 45. — Högen, Timrå, Högen 43, 45. — 
Högen, Njurunda, Högen 43, 45, Höghen 47, Höijöm 35. — Höghen upptages 35 i Stöde 
efter Fanbyn. — Högen, utjord i Tuna 43. — Högom, Selåuger, Höge 43, Höge 45. — 
Högom, Skön, Höge 43, 45. 

Hammar, fsv. hamar, stenig skogsbacke: Hammal, Skön, Hammar 43, 35; Hamal 
46, Hammall 55. 1535 nämnas här två byar Hammar, den ena efter n. v. Gudmundsbyn 
med åbon Oloff, den andra mellan n. v. Gäle och Tunaby med åbon Jon. — Hammar, 
Torp, Hammar 43. — Hamre, Attmar, Ilambra 43. — Hamre, Ljustorp, Hambra 43, 
Hamber 35. 

Kräng, f., backe, är ett i Medelpad och Ångermanland begagnadt ord, som ingår i 
flera namn i det senare landskapet, t. ex. Horne-krången på Hornön och i det flerstädes 

4 
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förekommande byanamnet Kränge. Sådana byar finnas i Ed, Ramsele samt Junsele och 
Lidens socknar i Ångermanland, skrifvet Kranghe år 1535 på de två senare ställena. I 
den jämtländska grannsocknen Ragunda har man vidare byn Krånged, (i) Krangedhe 
1410, och ändtligen i Medelpad: Krånge, Indal, Krånge 47 utjord under Kårsta. — N. 
Krånge, Hässjö, Norr e kränge 43; kallas Skr edarékr ange 55; af skräddare såsom namn. 
— S. Krånge, Hässjö, Söder kr ange 43; 35 nämnes blott ett Kranghe. Efter N. Krånge 
upptages 1546 Jönsze krange, lwssekrånge 55; säkerligen ingår ene åbon Jöns Olssons 
namn år 1549. — Äfven i Norge förekommer namnet, i ty att Rygh II: 89 från Akershus 
anför ett Krange. Beträffande betydelsen yttrar han, att denna är osäker, men att namnet 
på ett eller an nat sätt torde sammanhänga med adj. hrangr (skröplig?) och verb et hr ang a 
(med möda släpa sig fram?). I Ångermanland har jag hört ordet till betydelsen likställas 
med subst. rem, och man säger upp pä Kranga eller på Gam-Kranga, Ramsele. 

Isl. håll, m. kulle: N. Huli, Selånger, (i) Holi 1482, Hulij 43, 45, Nöre Hul i 47. — 
Huli i samma socken, Holi 43, Holij 45, Huli 47. Byarne ligga bredvid hvarandra, 
hvarför 1535 nämnes blott ett Hullij. Hule-backarna äro kända såsom svåra. — Hög
land, Ljustorp, Holandh 1409, Höland 43, 45; Höghlandh 35, Hoghland 47, 49. Ur
sprungliga formen är väl Hola, hvilken man fattat såsom innehållande subst. land. 

Fty99> n- brant berg- eller klippvägg, brant klippa (Rietz s. 150); enligt Burman i 
Jämtland = kägelformig bergkulle eller tvärstupande berg: Flygge, Liden, Flyggö 1479, 
Fflijgge 43, 45, (i) Fflijgghe 35; Millanfflijgge såsom by 43, Öster flijgge 47, nu Ö. 
Flygge. 

Kläpp, m. höjd, bergshöjd, Rietz s. 332: Kläpp, Attmar, Kiep 1482, 1535, 43, 45, ut
jord under Backa. 

Kulle, fsv. kulle, colli: Borkollen, utjord i Sättna 43, Borkol 45, 48, Borkål 47; 
Borkoffle 55. Förra leden är subst. bår; se därom under äng. 

Fsv. hœ/la, f. (i Helsingelagen) (berg)-häll, klippa, i dagen trädande bergparti: Hällom, 
Selånger, (i) Helle 35. Aren 43, 45 upptages dels ett Hellom om 48 mål och med åbon 
Pål Olsson, dels ett Helle om 29y2 mål och innehafdt af »her Lars». Det senare..== 
Ytterhelle 30 mål kyrkojord år 62. »Helle: Siile» 66 mål år 47, »Helle och Siile» år 
49. Detta Helle är det ofvan nämnda Hellom, såsom ses af måltalet. Hällom och Silje 
gränsa ock till hvarandra. Byn ligger högt, och bakom gårdarna finnes ett ansenligt berg. 

Markens jämna beshaffenhet ligger till grund för en namngrupp, hvilken är vida 
fåtaligare än föregående. 

Ang, fsv. aeng; på grund af uttalet inje 1. inge kan förväxling lätt ske med afled-
ningsändelsen -ing. Ängom, Njurunda, Enge 43, Enghe 35; uttalas Injom. Dessutom 
nämnes Övergårsenge här 43, Övergardenge 45, och Öffuerenge 47. — Ängjora, Tuna, 
Enge 43, Enghe 35. — Båräng, Alnön, Barenghe 35, Borenge 45, Bårenge 55, 62, 72, 
Båringe 46, 47; Bäringe 49. — Bäräng, Tynderö, Berenge 43, 45, 55, Ber enghe 35, 
Bäringe 47 ; Bergenget i tionderegistret 57. Bårenge 60. Uttalas Bäring, skrifves nu 
stundom äfven Båräng. Af dessa två namn innehåller det förra med visshet och det se
nare sannolikt ett helsingeord bår, m. stenbacke, stenig höjd, se Ordbok öfver allmogeord 
i Helsingland s. 8 och s. 6, på det senare stället återgifvet med: mindre landtrygg eller 
ås mellan vatten. Ordet ingår i helsingska ortnamn, t. ex. n. v. Sörbår och Norrbår i 
i Bollnäs, det förra skrifvet Bor Södhra år 1535. Dessa ställen åsyftas ock, då man i 
början på 1500-talet finner Ola ffuos på Borren, Raffual på Boren och Erijk på Bårren 
(man märke propositionen!) omnämnda i fogderäkenskaperna. Att namnens betydelse är 
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den angifna, framgår at' den begagnade prepositionen. I Fernebo i Gestrikland liar man 
1543 byn Boor, nu C), och V. Bår. — Foglenge, Alnön, jämte Öödh 16l/2 mål 1555; 
Foghlinge 49, Foglunger 47, Ffughmghe 60 i tionderegistret. Förra leden är subst. fågel. 
— Karläng, Attmar, Karlärge 47, Karlenge 43, Karlenghe 35. Uttalas Kaling. Torde inne
hålla mansnamnet Karl. Gränsar till Söderäng. — Lasse eng, utjord om 3T/2 mål under 
Hofvid på Alnön 43; Lasse enge 45. Af mansnamnet Lasse. — Loning, Indal, (i) IJOU-

änge 1479, Loninge 43 två byar; Österloninge och Westerloninge 47, nu Ö. och V. Loning. 
— Myckling, Tynderö, (i) Myklänge 1409, Myckleenge 43, Myckelenghe, Mycklenge 45, 
Möcklinge 46, 47, MöcJcilinge 48, Mökla engit i tionderegistret 57. Uttalas Mocläing. Af 
fsv. mykil, stor. — Påläng, Selånger, Pallenge 43, Pålenge 45, Pålinge 49, Pålninge 47. 
Innehåller personnamnet Pali (en Pala (gen.) a Berghe nämnes i Jämtland 1348) i gen. 
1547 års form beror väl på missuppfattning). — Svanäng, Tuna, Suaninge 43, 47, Sua n-
enge 62; Siiedenglie 35. Om ängen är uppkallad efter svanar eller efter en sved, lär väl 
vara omöjligt att afgöra. Dock kan man tänka sig, att den yngre skrifningen beror på 
en redan vid denna tid ej obekant sträfvan - at t försköna namn. — Söderäng, Attmar, 
Sodercengie 1484, Soderenge 43, Södhrenghe 35. Se här ofvan under Karläng. — Tomm-
äng eller Tomming, Indal, Tvninge 43, Toninge 47, 49, Tomengh 35, Tomenge 62, Thorn-
änge 57 i tionderegistret. Uttalas T camming. Af Tomas? — Asäng, Ljustorp, Aszengh 
utjord 47, Asenge 55; Aszemyre 72. — (i) Asenge, utjord under Gårdtjärn i Sättna 43. 
Förra leden i detta och närmast föregående namn är (berg-)ås. 

F.norska !å, fem., liksom det dialektiska lo, betecknar enligt Aasen lågt liggande 
ängar vid brädden af ett vatten. Detta passar in på läget af byn Lo vid Angermanälfven. 
I Medelpad föreko mmer ordet i namnen: Y. och Ö. Lo, Stöde, Loo 43, 35 och Osterloo 
43; Lo och Westerio 47. — Granlo, Selånger, Grenläge 43, Grenlöge 45, Grenlöghe 35. 
En utjord i s:n nämnes Grenlag 43, Grenlög 45, Lille gränlogh 47, Lille granlög 62. 
Förra leden ej fullt klar, men är troligen subst. gran. — Merlo, Timrå, Merlo 43, 
Merlagli 46, 47; Marlogh 49, 62, Marlöö 35. Förra leden är mar, n. haf, sjö, Rietz 
s. 429. — Skedlo, Njurunda, Skelv 43, Skela 45, Skijllu 35, Sk ilu 49. Uttalas Skélk. 
Af skeiö, n. kapplöpning 1. -ridt; bana därför. Läget är jämnt och flackt. Jfr norska 
Skedsmo, Rygh II: 264. 

Vall, fsv. valder, m. gräsbevuxen slätt: Valla, Selånger, Valla 43, Walle 35. — Vallen, 
Hafverö, Vallen 43, Waldhen 35, (i) Vallenom 1412, Haffravellir omkring 1273. — 
Bratthnall nämnes 1535 i Stöde mellan Lo och Nedansjö och hade endast 1 åbo. Är nog 
identiskt med Bratt as 55, se s. 243. Uti Summarum och undervisning för Upsala sticht 
1539 nämnes bland årliga räntan af Medelpad »Tomtörespenningar af en Skepsivall 3 öre». 
Uttrycket betecknar sannolikt en plats, hvarest folk haft sina farkoster uppdragna. Läget 
är ej kändt. 

Fiate, sv. f. flat landsträcka, fsv. flata: Flata, Torp, Fflattv 43, 45. — Flat a, Sättna, 
F flati v 43, 45, Flaithu 35. 

S/ätta, f. slät mark, fsv. sl sett : Slätt, Ljustorp, Slätte 43, Sletth 35. — Slätt, Nju
runda, Slätte 43, Sletth 35. 

Mo, m. fsv. mor, ingår endast i ett byanamn, nämligen Bjärme, Sättna, Biärme 43, 45, 
Bierme 47; Bijörnme 35. Samma namn förekommer i Näs s.n i Jämtland, där skrifvet (i) 
Bicermo 1439, 1450, 1456 (sista året med Ksetil och Biörn); Bycerma 1489, Bierma 1500, 
1509, Bierma och Bierme i samma bref 1514; Bierme och Biermme på 1560-talet. Senare le
den är uppenbarligen mo, den förra åter är till ursprunget dunklare. P. Olsson s. 147 
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ser i »bjcer en forni af berg», men den medelpadska namnformen frän 1535 tyder på h  übst, 
björn; jfr dess många dialektformer hos Rietz s. j36. 

Återstående naturnamn sammanföras här, och utmärka de flesta en egenskap hos stället. 
Flo, floe är ett mask. subst., för hvilket Rietz s. 151 från Herjedalen och Medelpad 

anför betydelsen af »sumpig skogsmark, myra, mindre träsk, hvarå hö växer». Detta är 
isländskans bekanta flói, m. Ordet ingår i namnet å ett på gränsen mellan Hafverö och 
Jämtland beläget slåttesänge, som skrefs Fagrafloo 1475, Facjerflo 1480. Under Erik XIV 
räknades det till Hafverö och var skattlagdt för 6 mål. »Faggrefflod är lagdt ifrån Jämt
land och hit till Sverige», heter det 1560. »Fagrefflod är en skogemyr», 1562. Förra 
leden är adj. fager. 

Fsv. kiol, kiöl, köl på fartyg; bergsrygg; jfr s. 240. Tjälen, Torp, utjord i Kielen 
47, Tiäll 45; Kölen 55, Kiöllen 61, Kölenn 62. 

Map, f. sank äng, enligt Söderwall; sankt ängsfält, som öfversvämmas af vårflod, enligt 
Rietz s. 423. Ordet tänker man sig gärna såsom sydsvenskt; alla sammansättningar där
med hos Rietz äro ock från Götaland. Emellertid synes det hafva varit bekant äfven i 
Medelpad. Enligt detta landskaps saköreslängd för år 1558 bötfälldes en man v. n. Olof 
Olsson i Partebodhe till 40 mark, för det han hade sålt en madh i (trots) Kongl. Maj:ts 
förbud. Ordet ingår ock i tvenne byanamn, nämli gen Ma j, Njurunda, Mädee 43, Madee 
45, Madij 35, Madhi 47; (i) Madi 1500. — Godmaj, Njurunda, Gvmad 43, Giimade 45, 
Gomadhi 47, Gummaaij 35. 

Mor, f. tjock skog; tät och buskig skog, skogssnår; skogbeväxt slätt med bördig 
jordmån; består skogen af gran, kallas den g ran mor, Ordbok öfver allmogeord i Heising-
land s. 47. Jfr Rietz s. 444. Mår, utjord i Tuna 43, Moor 45. — Mor, utjord i Indal 
47, Moor 49. — Bryttmor 1. Bröttmor, Tynderö, Bryttemor 43, 45, Brytimor 55, 60 m. fl. 
år; Brydin Mor 49; Blotthemoren 35. Uttalas Brottmål; skrifves Brötmör i L. M. K. Tro
ligen af fsv. bryti, m. förvaltare, gårdsfogde, äfven begagnadt såsom tillnamn: Thore Bryte, 
Lundgren, Om fsv. personnamn på -ing och -ung, Sthm 1886 s. 13. Skrifvaren af år 1549 
har, synes det, tänkt på bru t in, Dart. perf. af bryta, och den af år 1535 på adj. blöt. 

Myr, fsv. myr, myri: Myre, Njurunda, My re 43, 1500. 
Sand, fsv. sänder: Sanna, Ljustorp, Sanda 43, Sande 45. Betecknar väl här sand-

aktig jordmån. 
Dal, m. fsv. dal: Ö. Delje, Tuna, Dale 43, 45, Dallie 55 ; Dellije 35 ; Delie 47, som 

då äfven omfattar följande by. — V ester dall, utjord i Tuna 43 under Runsvik, Vester 
dale 45. Nu Lill-Dälje. De yngre formerna ansluta sig till subst. dälje, däld, dalsänk
ning, Modin s. 15, Rietz s. 83. 

Isl. Strind, f. gen. -ar, är ett ord, som utgör namnet på en isländsk ö och äfven in
går i norska namn, ehuru tämmeligen sällan. Enligt Rygh, Inledning, har det i dessa be
tydelsen af »Strimmel, Stribe». Appellativet strind finnes ännu i norskan och öfversättes 
af Aasen s. 761 med 1) »en Strimmel, et langt afklevet Stykke». Afven betyder det: en 
sida eller halfpart, t. ex. hälften af en klufven fisk; 2) »en Linie, en lang Stribe», t. ex. i 
väfdt tyg, eller en rad,o som bildar en kant eller »Stribe», t. ex. kornen i ett ax. Namnet 
förekommer äfven i Ångermanland, hvarest finnas två byar Strinne, den ene i Bjärtrå» 
den andre i Multrå, båda 1535 skrifna (i) Sttrijndhe. Hit hör ock ett medelpadiskt namn, 
nämligen Strind, Hässjö, Strinde 47, 49, (i) Sttrijndhe 35. 

Land, k anske i bet. jordlott, Falkman s. 68: Brattland, Timrå, Brattland 43, 45. Af 
adj. brått, 49; brant. — Maland, Skön, Mäland 43, Mellan 59, Melland 35. Troligen 
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niellan-gården. Närmast i norr ligger Västland, Skön, Vesland 43, 45, 49, 62, Wäsz-
land 47, Wesslantth 35. # 

G i ma, f. öppning i en bakugn, gim, m. med samma betydelse i Heisingland. Rietz 
s. 11)2: Gim, Torp, Gim 43, 45, Gijm 35, Gimp 1416. Det af P. Olsson s. 148 anförda 
Gimodal, n. v. Gimdalen i Bräcke i Jämtland, har tydligen namn af den förbirinnande 
Gimån. P. Olsson härleder namnet från »gim, imma». Där en biflod utmynnar, blir ju 
en »öppning» i hufvudflodens dalgång. 

Hassel, fsv. hasl, f.: Hassel, Attmar, Hassall 43, Hasall 45; till grund för formen 
Hassle 35 ligger en motsvarighet till isl. hesli, n. med hassel bevuxet ställe. 

Ide, ii. björnide, isl. hiö: Hijd, utjord å Alnön 43, 45, Hijt 59, Hidh 60; (i) Hedhe 
46, 47, Heede 55. Jfr Hiidzsmoo 1450, nu Hissmon i Rödö s:n i Jämtland. Namnet har 
tydligen snart blifvit missuppfattadt, såsom om däri skulle ingå ordet hed. 

Skåra, fsv. sköra, f. inskärning; remna eller klyfta i berg. I den senare betydelsen 
ingår ordet ursprungligen i: Räfsund, Njurunda, (i) Räffskvrv utjord i Mjösund 43, lika 45; 
Höffsund 47, Räffssond 50, nu Räfsund. Namnet i sin äldre form utmärker ett tillhåll 
för räfvar. 

Skär, fsv. skier, n. skär, bar klippa, s Dm stic ker upp ur vattnet: Östanskär, Indal, 
Östanskär 43, 45. 

Fsv. skörd, f. skärande, torde utom de af Söderwall s. 409 anförda betydelserna äf-
ven hafva den af e tt ställe, där vatten s kurit bort jord. Sköle, Tuna, Skiölle 43, Skiöle 
45, Sköle 35, 47. 

Vrå, fsv. vra, i dialekter rå: N. och V. Ro, Selånger, Roo 4 3; härunder år 45 ut
jord i Liisle roo. Vester roo 43. I Södra Ångermanland uttalas ordet flerstädes iva (slu
tet o), en form, som ock förekommer i Medelpad i de äldres språk. 

Vapla, f. seg spottklump, från Heisingland, Rietz s. 792: snorvappla, snorkluns, där-
sammastädes. Waple, utjord i Njurunda 47, nu Vapelskogen. Namnet skulle sålunda 
hafva en nedsättande betydelse. 

Fsv. viper, m. skog, gen. vi}>ar (jfr Ti-veden): Veda, Njurunda, Veda 43,45, Wedhe 
35; uttalas af de äldre V com. 

Val, m. rishög, vindfällen, Rietz s. 794: Vàia, Tynderö, (i) Wåle 47. 
Ände, fsv. a)ndi, m.: Ander[s] i Endhe namnes 1535 i Njurunda, men står bland 

husarma, hvarför man ej kan så noga sluta till ortens läge. Jfr En de svikslandet vid östra 
sidan af Björköfjärden. 

5. Byanamn som äro kulturnamn. 

Talrikast bland dessa är den grupp, som betecknar bostad. 
By, fsv. byr, bostad, gård, landtgård; by. P. Olsson uppger s. 166, att ordet be

tyder »en samling af fiere närliggande gårdar»; men kommande af fsv. boa, isl. bua, bo, 
utmärker ordet endast och allenast bostad eller gård. Därpå tyder ock den omständigheten» 
att ordet ej sällan är sammansatt med ett personnamn, hvilket väl i de flesta fall är den 
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förste bebyggarens. By, Hafverö, By 35, — Bye, Hässjö, Bye 35, Byie 43, — Byn, 
Borgsjö, Byn 43, B y nom 35, By 1418. — Byn , Hässjö, Byn 43, Bynom 35, (af) Bynom 
1409. — Byn, Liden, By 1520, 43, Bynom 35. — Byn, Skön, Byn 43. — Byn, Sättna, 
Hermansbyn 43, Byen 47, Byn 35. — Byn, Torp, Byn 43. — Byen, utjord om 15 mål 
under Sköle i Tuna 1547. — By låg 59 under Söderböle i Attmar, men utjorden kallas 
ock BÖlet; så 43. — Borgsjöbyn Borgsjö, Borsiö byn 43, Borgesiö 47, Borgesiöbyen 
58. »By» har tillfogats för att skilja byn från socknen, som uppkallats efter densamma. 
Om här förr befintliga, men nu, enligt Hülphers, »förlorade» befästningar se ofvan under 
sjö-namnen. Namnet innehåller borg, fem. snarast i den af Rygh, Inledning s. 44 an-
gifna betydelsen af »befästadt, med murar omgifvet ställe, befästad höjd». — Bredbyn, 
Njurunda, Bredeby 43. — Fanbyn, Stöde, Fforneby 35, Ffornebyn och Yter ffornebyn 
43, Öuerfanby och Fanbyen 47; Frombyen och Öster ffrombyen 55. Nordenström, Norr], 
Sami. s. 55, nämner, att byn i gamla bref skrifvits Fombyn och Forne byn och för
modligen hållits för en af de äldsta i s:n. Torde ock innehålla adj. forti, gammal. Man 
kan dock tänka på mansn. Forni (Rygh II: 135), som med säkerhet ingår i det jämtska 
Första, (i) Fornastada 1418, P. Olsson s. 170. Gubbyn, Borgsjö, Gvbyn 43, Gaby 47, 
Gubbyn 35. Gudbyeii 60, Gudbynn 77. Innehåller troligen mansnamnet Gubbe, Lund
gren s. 72. — Gudmundsbyn, Skön, Byn 43, Bynom 35, Gudemundzby 48, Gwmunsby 55. 
— Krigsbyn, Hässjö, Krijsbyn 43, Krijszbyen 47, Krijttzbynn 77. Innehåller det i land
skapet ofta uppträdande mansnamnet Crisman, Crismen, äfve n skrifve t med K. — Lille 
by, utjord i Selånger 47. — Magdbyn, Borgsjö, Maggebin 43, Maggebij 47, M agghebyn 35, 
Magbyen 58, 60, Magbien 62. Freudenthal, Nyl. namn, har s. 38 ett i äldre jordeböcker 
förekommande Maggaböle, som förutsätter ett mansnamn *Magge. — Mellby, Tynderö, 
Melby 43, 35, Mälby 47. Betyder Mellanbyn. — Munkbyn, Torp, Munkeby 43, 45, utjord 
under Berge; Mokebyen 55, Möckeby 61, Mochelby 59. Innehåller antingen subst. munk 
efter någon sådan ägare eller adj. mykil, stor. — Nolby, Njurunda, Nolby 43, Norby 47 
för sig och sedan Nolby med endast 1 åbo. Bynom 35. — Risgrä ndsbyn, Timrå, Byn 43, 
By 47. Jfr s. 229. — Skomareby, utjord 45 om 41/2 mål i Torp. Under Klöstre upptages 
en utjord i Suede 43 med samma måltal. Betecknas härmed ett och samma ställe? — 
Västbyn, Holm, Vesterby 43, V ester byn 45, Bynom 35.—Västby, Njurunda, Vestemolby 
43, Westerbyen 49. — Västanå, Borgsjö, Vesby 43, 45, Westanå 47, Västanå 35. I s:n 
nämnes äfven år 43 ett Vestanå, Yter uestanå 47. — lijtesteby, Mellesteby och Noräesteby 
upptagas 1555 efter hvarandra i Stöde med resp. 32, 30 och 30 1/., mål: Ytersteby, Mille-
steby och Nolesteby 49; nu Nästbyn, Västanbyn och Öfverbyn. Nästbyn har namn af 
läget närmast Ede, under h vilken by de räknas 1547 utan att namngifvas. — Åkerby, 
Timrå, Åclcerby 43. — Öffuerby, utj. om 5 mål efter Öråker i Skön år 1547. — Östby, 
Borgsjö, Ösby 43, Östby 35, Östaby 1416, Österby(-men) 1490. — Östby, Holm, By 43. 

Fsv. bo/, nybygge, torp, på allmänning eller utmark upptagen lägenhet eller gård; 
samma betydelse har det däraf afledd a fsv. böl e, n.: Boltjärn , Borgsjö, Bolltiern 43, Bol-
tiäm 45, Bordtiernn 60. — Böle, Alnön, Bölet 43, (i) Böle 35. — Böle, Attmar; 1535 
nämnes ett Böle, men 1543 trenne: först såsom by BÖlet om 29 mål, Böleth 47, Nörb ölet 
49; nu N. Böle; vidare såsom by Öster böle om 36 mål samt utjord under denna by i 
Bölet 14 mål, h varjämte under Rude nämnes utjord i Bölet 451/2 mål. Dessa tre sista 
ställen sammanfattas 1547 under Wester bölet om 901/2 mål. Nu finnes det N. F. och/SV 
Böle. — Böle 43 såsom by om 29 mål i Indal; Bölet 47 såsom by mellan Skjälsta och 
Häre. — Bölen, Njurunda, Bölet 43, 47 om lö1/^ mål. — Böle utgod s, Njurunda, Bölet 
43, utjord om 22 mål under Nolby, Böleth 47. Under Aå i Njurunda upptages 1543 ut-
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jord i Holet &-L må l. — Böle upptages såsom by i Timrå 35 efter Nas; troligen identisk 
med utjorden B ölet om 9 mål under Vifsta år 1543. Utjorden i Böleth, 9 mål, upptages 
år 1547 under Högen. — Martthen i Böle namnes 1535 i Tuna mellan Hvattjom ochÖn; 
detta då det enda Böle-namnet i socknen. Sannolikt llönnisböle, utjord om 6 mål under 
Hvattjom i Tuna 43, Bönins böle 45, Bönesbölet 47, Böwingzböle 45, Bödningzbölett 61. 
Af rödning, f., en yngre form för ryd. — Under Värsta i Tuna upptagas år 1547 ut-
jordar i Söder bölet 12 mål och i Nör bölet 3 mål; Södre bölett 62, Nörre bölett 62. — 
Baggböle, Indal, Baggebölet 49, 62, Baggheböle 35; troligen identisk med Böle 43. 
Efter någon, som hetat Bagge, ett vid denna tid i Medelpad kändt namn med betydelsen 
norrman. — Brvseböle, utjord i Hässjö 43 under Ala. Innehåller mansnamnet Brüse, 
Lundgren s. 39. — Brvsseböle 43 såsom by i Njurunda om lO1^ mål; Brwsebölee 55 om 
9 mål under Nyland. — Esbiörsbölet 47 utjord om 16 mål under Akervik i Selånger, 
Esbiörnszbolett 62, Böle 16 mål under Sidsjö år 1543. Nu Böle under Sundsvalls stad. 
Af marsnamnet Esbjörn. I samma s:n upptages byn Bolet 43 om 31 mål; Böleth 47 
mellan Nöre Huli och Håff. — Gökböle, Hässjö , Goek eböle 43, Göckeböle 45, Gökebölet 
46, 47. Af ett mansnamn Gölc, Lundgren 86; det norska Gaukr ingår äfven i många 
ortnamn. — Köpstasböle, utjord om 12 mål under Berg i Tuna 43; Söder bölet 47 under 
Värsta, Södre bölett 62. — Under samma by upptages 1547 ock utjord i Nör bölet 3 
mål, Nörre bölett 62. — Köpstasböle utjord om 8 mål under Köpstaden i Selånger 43, 
Köpstadzböle 47, utjord under Akervik, nu under Sundsvalls stad. — Nilsböle, enligt 
Stjernströms karta öfverst i Indals s:n, enligt Dahlmans åter nederst i det angränsande 
Liden; Nielsbö[le]th 47, utjord under V. Loni ng i Indal. — Rossböle, Tynderö, Bosböl9 

utjord under Öngård i Hässjö 43, Bösböle 45, Bödsbölett 55. Innehåller troligen det i 
Medelpad på 1500-talet vanliga mansnamnet Bör ich, äfven skrifvet Böck. — Skallböle, 
Tuna, Skalböle 43, 45, Skalbölet 47, år 55 både Skale- och Skalkböletth, Skallebölet 62. 
Freudenthal, Nyl. namn, s. 48, har ock ett byanamn Skallböle, äldre Skalböle, hvilket han 
med tvekan sammanställer med det från runstenar kända namnet Skali. — Smedsböle, 
Tynderö, Smes böle 43, utjord under Skillsåker; Smedzbölett 59 under Berge. Namnet 
efter någon på stället bosatt smed. — Svarf varböle, Häss jö, Suarffuarbölet 46, Suarffuar 
hölet 47, Saarffeböle 35. Efter någon, som varit och kallats Svarfvare. En Anders 
suaruare fanns i Löfånger 1539. — Suidieböle utjord i Timrå 1545 om 20 mål och under 
Hamsta. 

Fsv. garper, m. gård, ingår i rätt många namn och torde därvid alltid hafva be
tydelsen af »gård, landtgård, hemman». Anundgård, Holm, Anvnsgåll 43, Anunsgåll 45; 
Ammundssgardh 35. Af mansnamnet Amund eller ock Anund. — Gullgård, Torp, Gvlle -
gäl 43; »Offuanö vel Gulgål 47». Af det vanliga mansnamnet Gulle. — Konxgardh 35, 
Selånger, se s. 241. — Labbegal, utjord under Smedsgärden på Alnön 43, Labegåll 45. 
Jfr labb, Rietz s. 386, grof hand, stor fot (hos djur); här såsom namn. — Mä rrgård, Liden, 
Margåll 43, 45, Margål 47, Margardh 35, Marragorden 1479. Förra leden okänd. — 
Mellangård, Attmar, Medelgål 47, efterföljes s. å. af Westergål, nu Västergård. Kallas i 
dagligt tal Västerlånge(d). — Miicillsgård, utjord i Indal 43, Michilsgål 47. Innehåller 
mansnamnet Michil, Mikael. — Nedergård, Alnön, Nedergård 43. — Smedsgården, Alnön, 
Smesgål 43, Smijssgardh 35. Innehåller subst, smed} närmast såsom tillnamn. — Skott-
gård, Timrå, Skeppegard 43, Sköppegardh 35, Skåppagard 45, Skabbegal 46, 47. Uttalas 
(rapp i) Skyppèr, såsom om det vore Skyttberg. Skyppersbacken är känd såsom synner
ligen svår. Förra leden dunkel. — Stäbbgård, Hässjö, Stabbegåll 43, Stebbegål 46, 47, 
Stebbegardh 35; Stäbbesgård 77. Uttalas Stänngål. Rygh, Gamle Persomi., antager till
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varon af ett namn Steppi, smeknamn till Steinbjörn eller Stefan. Ett sådant skulle kunna 
föreligga här. — Södergård, Njurunda, Södergål 47, utjord under Biörlce, Södrcgårdh 55. 
Kallas i dagligt tal Bränne. — Ytter gard, utjord i Njurunda 43. — As gäll, utjord i 
Holm 43. Säkerligen så kallad efter läget p å någon ås. — Öfvergård, Torp, Öfftvergålen 
49. — Öngård, Hässjö, Ödegåll 43, Ödhegardh 35, Öndegåll 45, Öndegål 46. — Gård
tjärn, Sättna, Gålltiärn 45, Gåletiérn 47, Galttliiern 35; Gvlltiärn 43, Gorrtierna 1520. 
— Gålvik, utjord i Stöde, Gåluickan 60. 

Fsv. säter, f.? och n. vistelseort, bostad, särskildt fäbodställe, enligt Söderwall s. 
599. Namnet Kolsäter i Herjedalen tydes af Modin s. 74 såsom »kol-vallen», en fäbodvall, 
vid hvilken man kolat, och i likhet därmed upptager P. Olsson s. 172 under säter flera 
jämtländska namn med den anmärkningen, att »ordet utmärker fäbodar». Man har emellertid 
att med Rygh, Inledning s. 74 skilja mellan två visserligen besläktade, men dock skilda 
ord: setr, n. vistelseort, bostad, »seat, residence», se Cleasby-Vigfusson, som bl. a. anför 
sammansättningen konungs-setr, konungs residens 1. bostad, och scetr, i det gamla 
språket likaledes neutr., men nu mestadels fem. med betydelsen: fäbodar. Det förra ordet 
ingår i mera än 900 norska namn, företrädesvis nordliga, och dessa äro i allmänhet 
tämmeligen gamla eller till största delen ifrån vikingatiden eller tiden närmast före denna. 
Setr, bostad, förekommer äfven på östra sidan om Kölen. Det från Herjedalen anförda 
Kolsäter, Kolsceter 1426, är att jämföra med det af Rygh XIV: 387 anförda Kolsetter, 
»helt visst» af mansnamnet Kolr, sålunda utmärkande Kols bostad. På samma sätt komma 
de jämtländska namnen Finnsäter (Finnesceter 1424) och Glasätt (Gladasceter 1469) icke, 
såsom P. Olsson s. 172 förmodar, af resp. »finnr, lapp», och adj. »glad», utan af det 
välbekanta namnet Finni och tillnamnet gladi (jfr Gerôarr gladi, som deltog i Bråvalla-
slaget, Karl Rygh s. 19). — Att åtminstone en del af hit hörande medelpadska namn 
hafva hög ålder, framgår af det s. 234 anförda Ffrö-sätter 43 på Alnön. Då det är svårt 
att säkert skilja de båda orden ifrån hvarandra, upptagas de här tillsammans. De äro föl
jande: Säter, Alno, Sättre 43, Sättra 45. — Säter, Hafverö, (i) Scetrom 1412, Sättra 43, 
då äfven Ytter Sättra nämnes. — Säter, Indal, Sättre 43, utjord under Glemsta kyrko
jord. — Bivrsätter, utjord i Indal 43 under Glemsta kyrkojord. Innehåller mansnamnet 
Biur. En Biur Hindersson fanns 1539 i Luleå s:n. Senare leden är setr. — Kvarsätt, 
Selånger, (i) Quœrnesetrom 1418 , Qvarsetter 43, Kuarssetter 35, Quarsäter 47; Quarne-
sätter 59. Här fanns ett ålfiske, hvilke t tyder på att förra leden innehåller subst. kvarn. 
— Löfsätt, Sättna, Liifsätter 43; Löff ssetther 35, Löffseter 47, Löffzäter 49. Förra 
leden torde vara subst. löf\ syftande på rik löfskog. — Micksäter, Indal, Mijgesätter 43, 
Mijckessetther 35, MicJiilsäter 47. Innehåller mansnamnet Michil. — Mjölsätt, Ljustorp, 
Miölsetre 60, Miölseter 55, Miolsetre 60, 70. Förra leden okänd. — Skärsätt, Njurunda, 
Skärsäter 47, Skersätter 45, Skerssetther 35. Ligger vid sjön öijen; af skär, klippa. — 
Skrafsätt, Alnö, Skragesätter 45, utjord om h1/^ mål under Mala, se s. 226. 

Bod; fsv. bo[>, f. har bet.: för kortare vistelse uppförd koja 1. skjul, hy dda för fiskare 
under fisketid, marknads- och fäbod: salu- och förvaringsbod. Bet. fäbodar torde här 
vara rätt vanlig. Enligt Rygh, Inledning s. 46, har norska biiÖ i ortnamnen oftast be
tydelsen af fiskebodar vid älfvar, insjöar o. s. v., hölada, fä- och saltbodar. Att ordet 
äfven här kan hafva samma betydelse, visar det här först anförda namnet. Boda, Liden, 
Boda 1520, 43, Bode 45. Är belägen vid Indalsälfven och gränsar till Jämtland. I hand
lingarna af år 1273 rörande gränsen mellan Sverige och Norge (Rydberg, I s. 242 o. följ.) 
nämnes Ignarsand »mellim Mœdalpada ok Fiskabua». Detta sista ställe är identiskt 
med byn Boda. — Boda, Torp, (i) Bothom 1417, Boda 43, Boälic35, Bodhom 49, Bodum 
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55. — Granboda, Borgsjö, Granbo 43, 45, Grennbode 60, Grenbodhe 62; Gränsbode 55. 
— Hermanboda, Borgsjö, Hermebo ^3, 45, (i) Hermans bodom 47, Hermmanebode 60. — (i) 
Huimz bodhom, utjord om 331/2 mål under Vigge i Stöde år 1555. — Ingemarsboda(?), 
Torp; mellan Finsta och Vissland upptages år 1555 såso m by Bodum med utjord en Kölen, 
tillhopa 28 mål. År 1547 talas blott om utjord i Kielen, men som denna var 28 mål, 
är Bodum inberäknadt däri. 1562 nämnas »Bode och Kölenn» såsom skattlagda till 28 
mål. Under d. v. Offuanö (se s. 241) fanns år 1549 utjord i Bodhom 16 mål. —Parteboda, 
Borgsjö, (i) Parthabudom 1416 , (i) Partabodum 142 0, Partebo 45, Pa rtebode 47; Patrebode 
58, troligen identiskt med Pressthebo 35; Hårdebo 43, genom misskrifning? — Torsboda, 
Hässjö, Torsbo och Öster torsbo 43, Wester tolsbodh och Öster tolsbo dh 47, Torssböl e 
35. Innehåller mansnamnet Tord. — Vebo 43 by i Njurunda, Väsbo 1506, Vessboo 35, 
Vesbo 45, 62, Väsbo 48. Afser säkert den väster om p rästbolet belägna by, som på Stjern-
ströms karta betecknas med W. Lo, på Dahlmans åter med Västflo. Norr om samma 
prästbol finns Nolby. 

Namn, tydande på åkerbruk. Ortnamnen innehålla, som bekant, ofta underrättelse 
om det sätt, hvarpå bygden allra först brutits. När man t. ex. i Jämtland på 1500-talet 
finner en gård Greffte i Matmar, (i) Grceftom 1410, och en annan i Aspås samt ett lika 
benämndt ställe i Undersåker, så vittna dessa därom, att den förste odlaren på stället 
genom att gräfte, gräfva med hacka, Unander sid. 14, Rietz s. 219, skaffat sig ett stycke 
åkerjord. I ett bref af 1327 rörande Heisingland föreskrifver ärkebiskopen, att vissa per
soner fundum ad agriculturam redigant per operam dictam grceptan. Det samma 
är förhållandet med namnet Gräfte, Stöde, Gräffte 43, Greffta 47, Grefftan 49. Greffs-
stadh 35 torde bero på missuppfattning. — En gammal gård i Liden heter ock i dagligt 
tal Gräftom, 

Ett annat sätt var att fälla skogen och, sedan han torkat, sätta eld därpå för att 
sedan så i askan. Detta kallades att svedja och har — af ortnamnen att döma — varit 
vanligare än att gräfta. Helsingelagen kände ock till detta förfaringssätt och den där
med sammanhängande faran för skogseld. Därför föreskref den ock, att den, som brände 
siuip eller rypsl, skulle akta elden, så att han ej utbredde sig inpå grannens område. 

Fsv. svipia, f. svedja, svedjeland; i helsingskan s ve, f., ingår uti: Svedje, Hässjö, 
Svidie 43, Suijddije 35. — (i) Suede, utgjord under Gim i Torp 43 Snedhe 49. — Svidie 
såsom by i Tuna 43 med endast en Åbo, nämli gen Benet scornare; byn skrifves 47 Sko-
marsuidie, 62 Skomarsuidian, uppenbarligen med tanke på denne »skomare». — Svedje, 
Tynderö, Svidie 43; 45 utjord under Holm. 

Fsv. riup, rup, ryp, afröjd mark, isl. ruö, ingår uti många svenska ortnamn. Appel-
lativet heter i fsv. rupa, f., och i sammansättningar -rypia, t, ex. rogh-ry[>ia. — Ri, 
Timrå, (i) »Rydh i Timrå» 1513, men i samma afskrift står Ä'^(-tiärn); Rijdli 43 i 
Hässjö; Rij 35 i Timrå. Jfr s. 229. På växlingen -ryd och -rid finner man flera 
exempel hos Lundgren, Språkl. Intyg, Göteborg 1878, s. 67, 68. — Rude, Attmar, Rödv 
43, 45; Rudhu 47, Riodw 57. Uttalas Roe. Uppenbarligen af fsv rupa, f. — Röde, Alnön, 
(i) Rödene 1520, Röde och Rodh 43, Röd h 47, 45, Rödhe 35, 62. Troligen af fsv rypia, 
f. — Svaleri, Hässjö, Sualurede 46, 55; Sullerredhe 35, Sualerijdh 77; Salurö 55. Inne
håller ett gammalt mansnamn Svali och betyder Svales rödning. Jfr Rygh, I. s. 218 
*Svalarud. — En person n. v. Skoparn i Tcelgom namnes 1416 i Sv. dipi., d. v. s. Tälje i 
Borgsjö. I ett annat bref, dateradt 1420 i samma s:n, förekommer en man Peder Mag
nusson i Skopariid, hvilket sista namn torde vara Skoparns ryd. 

5 
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Andra namn, som tyda på nyforvärfvadt land, äro Ökne och Nyland. Af isl. verb. 
auka, öka, har man subst, auk-land, d. v. s . (genom röjning) tillökadt land. Dessutom 
antager Rygh, Inledning, tillvaron af ett liktydigt subst. aukn, n. i gen. -s, dat. -ni. Da
tiven af detta ord föreligger uti (i) Octne, utjord under Nolby i Njurunda 43, Öctne 45, 
Öchne 47. — Ökne, Stöde, Öckne 43, 45, Öghne 47, Ökne 35. Förklaring tarfva ej 
namnen Nyland, Njurunda, Nyland 43, och Nyland, Ljustorp, Nyland, utgjord om 16 mål 
år 47; (i) Nylande 1500. 

Åker, fsv. åker, odladt jordstycke: Åkerö, Tynderö, Aclcre 43, A åker 35. Uttalas 
Åkre. — Äkrom, Selånger, Ackre 43, Åckre 45; Ekra 47, Äkru L. M. K. Till grund för 
den senare skrifningen ligger ekra, f. igenlagd åker, åker, som får ligga i linda att be-
växas med gräs, Rietz s. 4, Modin s. 20. — Bergsåker, Selånger, Bergxaker 1482, Berss 
Aacker 35, Berszåker 47; BershaMe 43, Bersackle 45; Bersakel L. M. K. — Bodact Li
den, Bodack 35, Bodacka 45; Backdacke 43. Utmärker åker vid (fä-)bodar. N. v. Asak 
i Hög i Helsingland skrefs Åsaker 47, 46. Jfr Rygh II: 254. — Brattåcker 43 utjord i 
Njurunda, Bratåker 47; skrefs Bredåcker 45. — Edsåker, Ljustorp, Esåcker 43, Edhss-
aker 35. — Lindåcker, utjord på Alnön 45. Erinrar om linodling. Linakr finns i Norge 
enligt Rygh, I: 20. — Skillsåker, Tynderö, Skiils åcker 43. Uttalas Skellsåker. Utmärker 
åker vid ägoskillnad, rå. — Söråker, Hässjö, Söder åcker 43, Sijörakker 35; därefter 
följer 43 Öster åcker. — Törnåker nämnes 55 på Alnön, Törnåcker 60, Töråcker 61. 
Af fsv. p orn, törne? — Örå ker, Skön, Öråcker 43, 46. Af ör, m. grus, grof sand. — Åkers
vik:, förr i Selånger, nu under Sundsvall, Ackersviick 43, Okkelssuijck 35, Akersvik 45. 

Gärde, fsv. gär^e, inhägnadt jordstycke: Gäle, Skön, Giäle 43, Gellee 35. — Gärde, 
Timrå, Giälle 43, Gerdhe 35. — Gäle, Torp, (i) Gjcerdom 1416, Gherdhen 35, Giäle 43. 

Lägd, £ betecknar enligt Rietz s. 403 i södra Norrland: däld, lågt liggande äng 
vid foten af en höjd, och enligt Ordbok öfver Helsingeord: fördjupning i marken på åker 
eller äng, hvarvid det tydligen är en afledning af adj. lagher, låg. För Ångermanland 
och Västerbotten har Rietz en alldeles annan betydelse, den af: linda, igenlagd (enligt 
Unander gräsbeväxt) åkerteg. Härtill vilja vi blott tillägga, att man i ångermanländskan 
har sammansättningen ny lägd-hö, hö af första skörden från en igenlagd åker. Ordet 
lägde torde i Medelpad hafva samma betydelse som i Ångermanland. Det ingår uti (i) 
Lägdhem, utjord i Skön 49, Legdum 59. 

Till grund för några namn ligga rågångsförhållanden. Dessa äro: (i) Roge, ut
jord om 7 mål i Ljustorp 45; sammanhänger med Råggesjön. Af rå, fsv. ra. Berget Båg g e 
Klipp ligger enligt L. M. K. i ett byarå och helt nära finnes Råggeklipps Kiärn. Byn 
ligger vid Råggesjön, Råå siö 59, Rå siö tresk 63. Jfr n. v. sockennamnet Högdal, men 
Ho-dal 1412, Modin s. 210. — Stångom, Njurunda, Stonge 43, 45, Sttanghe 35. Af stång, 
fsv. stäng, troligen för gränsbeteckning. — (i) Staff ra, utjord i Skön 43; hörde 1559 till s:ns 
prästbol. — Stafre, Hässjö, (i) Staffra 1409, Staffre 43, Sttaffre 35, Yter staffra 47, Iter-
staff re 55. — Stafre, Ljustorp, Sttaffre 35, Overstaffre 45 till skillnad från närmast före
gående namn. Af stör, fsv. stavar, dat. stafre, pl. nom. stafra, Söderwall s. 499. Att or
det har betydelsen af råmärke, framgår med tydlighet däraf, att byn Stafre i Hässjö grän
sar till den lika benämnda byn i Ljustorp. Ett och samma råmärke ligger till grund för 
båda namnen. 

Namn på -lösa. Landskapets namn af denna grupp äro: Brödlösa, Sättna, utj. 
Brödlös i Timrå 43; (i) Brödhlöse 46; och Daglos 43, utj. under Allsta i Tuna; Daglös 
45. — Namnen på -lösa hafva varit föremål för mycken uppmärksamhet. Äldst var man 
enfaldig nog att förklara dem så, att de utmärkte frånvaro eller brist på det, som bestäm-
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ningsordet angifver. Kommo så lärde män, hvilka i -lösa sågo antingen detsamma som 
»inlöst jord», en motsats till det i ortnamn ofta ingående -arf, eller ett anglosachsiskt 
Icesa, engelska leese, äng, ängsmark. Falkman anslöt sig till denna senare uppfattning, 
hvars nyaste anhängare är P. Olsson beträffande ortnamnen i Jämtland. I detta landskap 
funnos på 1500-talets midt utom byn (i) ThoÏ0som 1413, Tulås 1568, nu Tullus i Näskott, 
tre namn af detta slag, nämligen Grötlösse å Frösön, Komlösse å Rödön och Laglöse i 
Hallen, så skrifna år 1568. Huru det engelska ordet skulle kunna föreligga här, kan man 
ej rätt förstå, då det ej uppvisats på nordisk botten. Rygh har ock alldeles kastat denna 
härledning öfver bord och ser här en afledning af adj. lau s s, -lös, samt för dessa namn 
till en särskild grupp, som han kallar nedsättande. Utom Brodlös, Mjöl los och Mat-
1 aus agre lid har han sådana sammansättningar som Huslos och Klseölosa, Inledning 
s. 40. — Att de ofvan anförda namnen från Jämtland hafva denna betydelse, framgår bl. a. 
däraf, att de allesammans tillhörde ödesgods. Med det medelpadska stället Brödlösa 
äger emellertid det egendomliga förhållandet rum, att man där på grund af s tor frostfrihet 
lär stå sig bättre än i angränsande byar. Namnet Daglösa har stor utbredning. Freu
denthal, Om Alands ortnamn s. 33, uppvisar det från detta område, men härleder det 
från personnamnet Dag samt verb. lösa (redimere). Uti Dals s:n i Ångermanland finns 
byn Daglös, Daglössth 1535, och ändtligen har man i Tröne s:n i Heisingland byn Dag
lösa, Daglöse 1543. Till belysning af namnets betydelse bör nämnas, att den ångerman-
ländska byn, enligt hvad oss meddelats, är så belägen, att ett berg i hög grad undan
skymmer solen. — Andra liknande namn finnas i mängd; vi anföra blott Bottenlös tier na 
1724 på skogen norr ut i Torp, hvilket namn ännu finnes kvar, Fisklössjön i Jämtland 
och Ändlös Måsen (mossen) i Gestrikland, det senare namnet upptaget å en karta öfver 
Fernebo s:n af år 1783. 

Namn, tydande på ödesmål. En erinran om hårda tider och därunder öfvergifna 
gårdar har man i några namn, som innehålla fsv. öp i, öp e (isl. eyåi) i t. ex VGL:s 
Ödhebol; jfr det bekanta uttrycket »ligga öde». Huru det kom sig, att ett hemman kunde 
råka i ödesmål, lära oss 1572 års fogderäkenskaper för Medelpad. Mantalet hade där det 
året förminskats med 7 skattebönder, hvilket af fogden förklarades på följande sätt: »När 
fattigdom går dem (bönderna) uppå, att de icke hafva råd till att besitta sin jord och 
utgöra alla utlagor, som uppå läggas, draga de bort åt Uppland eller annorstädes med 
hustru och barn, där de kunna få sin födo; men andra bönder i socknen utgöra likväl 
skattepenningarne och smör (det s. k. dagsverkssmöret), de, som bruka deras jord och 
engeboll, som afdraga». I kanten står vidare: »Och stundom komma de igen och besitta 
sina hemman, när som de något komma sig före och hafva något förtjänt, det de kunna 
sig hjälpa med». — Detta var mot slutet af 1500-talet; men hvad som här säges, äger 
nog sin tillämpning äfven på äldre tider. I Jämtland ställer traditionen landskapets många 
ödesbölen i sammanhang med digerdöden och ser i dem vittnesbörd om farsotens öde-
läggelser. Samma uppfattning har ock funnits i andra närliggande landskap. Vid en år 
1620 hållen rannsakning om ödesjord i Vibyggerå s:n i Ångermanland vittnade på tinget 
en 90-årig man om ett ödeshemman Östermark, att ingen häfdat eller bott uppå samma 
jord sedan degherdöden, — Ö, Borgsjö, Ödh 35, 43, (i) 0dhe 1420, (i) Ödene 1490, (i) 
Ödhan 1416, (i) Oghdeno 1418. — Öde, Alnön, Ödh, utjord 43, Öödh 60, 55. — Öde1 

Tynderö, Ödh 43; uttalas Öarn. — Öden, Timrå, Öödhetth 35, Ödh 43. — Öng ård, Hässjö, 
Ödhegardh 35, Ödegåll 43, Öndegåll 45, Öndegål 46. De yngre formerna tyda på mans
namnet Önde. — Fuske, Ljustorp, Ffusske 35, Fuske 47, Foske 55, 60, 61. I Ångerman
land fanns 1555 Ffvskvd, hvars senare led är öd} ödesjord, i namnen vid denna tid ofta 
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skrifvet öad. Förra leden är säkerligen i båda namnen subst. fusk eller föslc, multnad t 
trä, äfven ofta ingående i norska ortnamn, t. ex. (i) Pausici, Rygh 1:41. 

Med stor tvekan upptages här Stångrid, Tynderö, Stångerö 43, 8tå[n]gerö 45, 
Stångeröde 55, Stångeröde 62, 75, Stångerödhe 72, Stonghredhe 47, Sttangree 35. Förra 
leden är fsv. sta tig, f. stång, isl. stçng, stangar. Ordet ingår i norskan ofta i namn på 
halföar och öar, och äfven denna by ligger vid hafvet. Senare leden skulle ock kunna 
vara (drag-)ed eller röd(-ning). 

Öfriga kultur namn sammanföras här. 
Bro, utgods i Attmar, Bro 45. — Hampn utjord i Njurunda 47, nu utgodset Hamn 

med Hambergsudden. Är beläget vid den stora viken vid Ljungans utflöde- i hafvet och 
innehåller fsv. hampn, hamn, isl. höfn. — Klöstre, Torp, (i) Klostret 1525, Klöstred 43, 45, 
Klosteret 47, Klösster 35. Betecknar troligen, att här funnits någon jord, som tillhört 
något kloster. — Skedvik, Attmar, vid vik af sjön Vikarn, Skiedvilc 1484, Skeviick 43, 
Skeduijck 35. Jfr isl. skeid, n. bana för kapplöpning eller kappridning. — Stige, In
dal, Stige 47. 

6. Till betydelsen dunkla och ej identifierade namn. 

Ala, Hässjö, Alle 35, 45, Alla 55. Samma ord tordo ock ingå i de helsingska 
sockennamnen N. och S. Ala, Norala 1363, Sudheralä 1314, och byn Ale i den förra, 
Alij 35, liksom i byanamnet Oppala, Vpala 42, i Hille s:n i Gestrikland. — Attmarby, 
Attmar, Ottmans by 43, 45, Atthman 35; Äfftman 47, 49; Atmar 58; Atman 1482. Ut
talas óffne. Är kyrkby och ligger på ett näs i sjön Marmen. Att socknens namn 
sammanhänger med denna, är tydligt; hon skrefs Otman 1425 och ännu 1535 (af) Atth-
mans S[okne]. Hiilphers härleder namnet af at, vid, och mar, haf, sjö, men formerna 
Atman y Otman resp. 1482, 1425 visa, att denna härledning är ohållbar. — Sjön Marmen 
har på 1500-talet formerna: Marma tresk (»är 1 mila lång») eller Mar me träsk; och 
1558 heter det: »Tuna älf löper igenom en sjö eller tresk, benämnd Marma.» Men tvenne 
uppländska namn Marma äro enligt d:r K. H. Karlsson s. 50 ingenting annat än ett äl
dre Mar-heme, d. v. s. en sammansättning med hem. Att en sådan äfven här torde 
föreligga, blir sannolikt, när man i Månadsbladet för 1900 s. 1 läs er G. Adlerz' ord: »Tuna 
s:n, hvars hufvudbygd är belägen utmed norra sidan af sjön Marmen. .är efter norr
ländska förhållanden rik på forngrafvar och öfverträffar i detta afseende ganska betydligt 
landskapets öfriga socknar.» Någon tillfredsställande förklaring af bya- och socken
namnet kunna vi ej lämna. Därom har lektor E. Brate benäget meddelat följande: »Det 
bjuder dock emot att uppgifva härledningen af at mar, vid sjön. Atthman kan tänkas 
återgå på best. form. -marn. Denna bildning skulle vara ung, ty i äldre tid borde best. 
form. dat. sg. vara at mar -inom. Atthman åter måste hänföras till at marin, ack. sg. 
i stället för dat, Söderwalls ordbok angifver för at: 'prep, med dat., som dock stundom 
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utbytes mot ack.' Lundeli, Sv. landsmålen 1: 37, behandlar växlingen m*):n af det slag, 
som, enligt mitt antagande, här skulle hafva funnits. Lundelis förmodan, att Norbergsmålet 
har gålarne *) etc., är oriktig; det har gålane med n < rn. Det kan tänkas, att, liksom i 
Norberg, Atthman < mam < mar-in; men det kan också tänkas, att -man utgör tecken 
för rn, som aldrig kommit till stadiet: rn> n. — Hvad som egentligen förmår mig till 
detta resonnemang är tanken på en parallell. I Ludvika vid stranden af sjön Vessman 
(uttalas Yäsman) ligger Marnäs. Tills annat visas, måste det antagas, att detta Marnas 
kommer af marr, sjö, och att Yessman är Väst-sjön, *Vestmarr, ett namn, som passar väl 
med hänsyn till dess läge i förhållande till bygden och den stora sjön Barken. Utveck
lingen n i trycksvag stafvelse i Vess-man stämmer väl med utvecklingen -rn > tjockt n 
(möjligen n) i Atthman.» 

Bängling, Hässjö, Benlinge 43, Benglinge 46, 47, Benglenge 55, Benghelijnghe 35. 
Är troligen en afledning af ett tillnamn Bang; en släkt Bång fanns på 1500-talet i 
Herjedalen och en annan 1875 i Hässjö. — Dacke, Liden, Dache 43, 45. (Roaro de) Dal-
kum 1314. — Filland, Skön, Ffijlland 43, 45, Ffijllandh 35; Filla 46, 47, Fijllan 45, 
Fijllann 55, (de) Fyllum 1314. Jfr Rygh XIV: 76 Fillan, ett härad, hvars namn han här
leder från ett flodnamn Fylja eller Filja. — Gren 43, 45, 55; upptages 1543 såsom by i 
Skön med endast her Päder; Grän 47, Greenn 59. Osäkert är, om detta är subst. gren 
eller gränd, byalag. 

Harf, Attmar, Harff 43, 45. — Harfvom, Indal, Harvum 45, Harfföm 35. Samman
hänga troligen på ett eller annat sätt med isl. hvarf, n., som enligt Rygh betyder dels 
krökning af en flod, dels ett starkt framskjutande näs, omkring hvilket segelleden svänger. 
Jfr Harv, f. vriden ring af järn eller vidjor, Ross, Norsk Ordbog s. 301. — Härtung, 
Alnön, Hertvnge 43, Herttunge 45, Härtung 49; Harttijngh 35, Hartingh 46, 47. — 
Hjältan, Stöde, Geltann utjord 43, 45. Giälthen 1655, dä ock Giälthans tårp, nu Hjel-
tanstorp, nämnes. Byanamnet Hjälta förekommer på tre ställen i Ängermanland, nämligen 
i Arnäs, Bjärtrå och Långsele, på alla ställen skrifvet Geltann 50. Äfven Rygh har III: 
348, 379, 384 namnet Gjelten, nu gärna skrifvet Gjelt, hvilket han härleder från Gjerdsl, 
f. inhägnadt jordstycke, gärde. Jfr fsv. gärdsla, f. Namnet har i senare tider tydligen 
sammanställts med ordet hjälte. I Eds s:n, Sollentuna härad i Uppland, finnes enligt 
meddelande af lektor E. Brate Hjältarängen på västra stranden af Edssjön. Se Dybeck, 
Sverikes runverk. II nr. 45 s. 5. En stenör vid sjöstranden ofvanför Lo, hvilken kallas 
Hjeltsten, skall, heter det, hafva fått namn af det tillfälle, att hjältar fordomtid stått 
och kastat mot hvarandra dädan och till Gårdviks holme **). 

Klökan, Skön, (i) Klockom, utjord under Knölsta 43; KlöcJcen 45, Klökiann 55, 49, 
Krökian 48. — Knäflan, Selånger, Knäfflan 43, Knöfflan 45, Knefflen 35; Knefla 47, 
Knäffla 49. — Ytter- och Öfverkofland, Sättna, (i) Koffle 1479, Koffla och Koffle 43; 
Itterskouffle och Österkoffle 35, Koffle och Öffuer Kofle 47. — Rökland, Alnön, Rijck-
lanci 43, 45, Rökland 49, Rochland 47, — (?) Rekelle 35. — Rännö, Tuna, Ranna 43, 
Rannö 45, Rani 47, Ranije 35. Möjligen af isl. ran i, m. tryne, äfven i ortnamn brukadt 
för att utmärka något utskjutande, t. ex. foten af ett berg. — Släda, Alnön, Slada 45, 
Sledhe 35. Tyckes vara släde, isl. sleöi, m. På Island har man ett ställe Sieöaâss. — 

*) Af brist på landsmålstyper beteckna vi tjockt n oeli l på detta sätt. 

**) Detta enligt en sägen om stället, upptecknad på 1700-talet och meddelad i Norrl. Sami. 

s. 75. 
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Svala, Njurunda, Sväland 43, 45; Suola 47, 62; Sulen 35, men ser ut att vara ändradt 
vid foten af l:et; kanske Sualen. 

Telge, Borgsjö, utjord i Talgom 43, 45, Telgkom 47; (i) Tcelgom 1416, (i) Talghom 
1417 med ett fiske i Talghaivik. — Tälgslätt Attmar, Telgeslätte 43, 45. — T öffta 43 och 
45 (troligen att läsa så och ej Töfsta), Töfftan 55; Töstadh 46, 45. Var 1543 utjord om 
30 mål under Åkerby i Timrå. — Usland, Alnön, Vsland 43, Vszland 47, Husslandh 35. 
— Usland, Stöde, Uslandh 35, 43, 45, Vtsland 62. — Valknytt, Skön, Valknötte 43, 45; 
Wålknytth 55, Wålknyth 62; WalJcenijtth 35, Walkeneth 49, Walknedh 46, 47. I Jämt
land finnes en by Knytta, Kniote 1348, senare Knötte, enligt P. Olsson »af knyta». Rygh 
II: 177 har ett namn (i) Knyttaberghum af okänd betydelse. — Ängesland, Tynderö, 
Inges landh 43, Engesland 45, 46. Uttalas Ingelslann. Torde ej innehålla subst. äng, 
utan mansn. Ingel, Lundgren s. 133. 

Bensio 1416 i Sv. Dipl. i bref, dat. Torp d. 28 okt; angifves vara beläget i »Medelp.», 
men har ej af oss återfunnits. Är helt visst den jämtländska byn Bensjö i Bräcke. — 
Borten (Thomas i —) i bref af 1416, dat. i Borgsjö. Sv. Dipl. angifver orten såsom be
lägen i »Medelp.», men hvarest? Formen förefaller misstänkt; månne Broten, fsv. bruti, 
sv. bråte? — Ffakke nämnes i Skön 35 mellan Visland och Berg; med åbon Oloff. — (i) 
Fastiom, som förekommer i bref af år 1420 d. 28 juli i Sv. Dipl., säges i registret vara 
»Fastia Medelp.», hvilket dock är felaktigt. Det är Fäste i Hackås i Jämtland, som här 
åsyftas; annars hade nog icke brefvet influtit i det norska diplomatariet. De här nämnda 
fiskena Grwnnoivik och Mœrwik, som mannen i Fäste köpte, torde ock svårligen enligt 
uppgiften i Sv. Dipl. återfinnas i »Medelp.», men snarare i köparens närhet. — Ramfritzby 
1418 i Sv. Dipl. i bref, dat. i Torp d. 4 dec. I registret står efter namnet: »Medelp.» 
Innehåller personnamnet Ragnfrid. — Ragnholmsundh i Selångers s:n, i bref af år 1374. 
— Skijlleff nämnes 43 i Njurunda med en åbo Ffijlpuss, som var »husarm». — Skopa-
riid s. 251. (a) Scetto berge 1480 d. 25 jan. i bref, enligt hvilket Jönis härstädes fick jord 
i Tångsta i Tuna. — Totthwijk 35 i Njurunda med åbon Erijck. 

* * 
* 

Blicka vi nu tillbaka på det förhanden varande namnförrådet och erinra oss den i 
inledningen omnämnda invandringsteorien, framställer sig själfmant den frågan: »Finnes 
det någon väsentlig skillnad emellan Medelpads ortnamn och mellersta Sveriges?» Fästa 
vi oss särskildt vid de af d:r K. H. Karlsson behandlade namngrupperna, återfinna 
vi dem alla med undantag af en. Rörande förekomsten af namn på -stad och -hem i 
Medelpad äro vi i det stora hela ense med honom, men mindre i fråga om tun a-namnen. 
Vi-namnen hafva här 2 representanter, namnen på -ryd hafva sin motsvarighet i Ri*), 
och af namn på -ene (d, v. s. vin) finnas flera anförda i det föregående. — Den enda 
grupp, som här alldeles saknas, är den på -arf, ärfd egendom, liksom det särskildt mellan
svenska Tibble. Vid sådant förhållande måste det medgifvas, att överensstämmelsen 
emellan Medelpads och Mellan-Sveriges ortnamn är så godt som fullständig. 

Men hvarför då i de medelpadska namnen se bevis på en norsk invandring? frågar 
någon. »Jo, namnen på -hem saknas i de mellanliggande landskapen Gestrikland och 

*) I Vitterhetsakademiens Månadsblad för 1876 s. 296 har E. Låftman i uppsatsen »Två grupper af 

fornsvenska ortnamn» angifvit gränserna för ryd-namnen på ett sätt, som ej håller streck. Fästande sig en

dast och allenast till sockennamnen, har han fått deras nordgräns att, endast med 3 uppländska undantag, 

sammanfalla med Östergötlands. Låftmans förteckning Öfver tun a-namn s. 297 bör tillökas med ett för Ånger

manland, det s. 234 anförda Sollefteå. 
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Helsingland», blir svaret. Detta påstående vilja vi bestrida, men medgifva, att sådana namn 
där ej förut uppvisats. På tal om namnen på -arf nämner d:r Karlsson, att dessa 
finnas (blott) »på Gotland och i Dalarne»; men de saknas dock ingalunda i Norrland. 
Uti »Heisinglands Fornminnessällskaps Årsskrift 1901» har förf. häraf för Helsingland 
sammanfört icke mindre än 10 sådana namn, t. ex. (i) Pœthe arffiveno 1487, Brwnarffuit, 
Ingzarfwen m. fl. Särskildt märkes byanamnet Finfara i Bollnäs, som 1445 skrifves 
(Kättill a) Finarfwe. — På samma sätt förhåller det sig ock med hem-namnen: de torde 
finnas, ehuru man ej vetat däraf. Vi kunna här ej inlåta oss på någon grundligare under
sökning härom, utan inskränka oss till att anföra trenne byanamn från Gestrikland, som 
med nästan fullkomlig visshet höra till hem-namnen. Ett af dessa är Lem i Ofvansjö vid 
Näsbyggesjön ojch helt nära Storsjön, hvilket skrifves Läm 40, Lemb 43. Detta är en 
motsvarighet till Ledern hos Rygh IV: 176, ett äldre *Lideimr, af hliö, n. (gärdsgårds)-
led, och hem. I sin beskrifning öfver detta landskap omtalar Hülphers en stensättning på 
Lembygge-äng samt två högar där invid. — Hit höra ock två byar Se, den ena i Ofvan
sjö vid Storsjön samt gränsande till Hillsta och Kungsgården, den andra i Fernebo vid Fäng-
sjön nära kyrkan. Båda namnen skrifvas See 40, 43 och äro en motsvarighet till det 
norska Sœeimr, af sser, sjö, och heimr, Rygh, Inledning s. 54, och det jämtländska Sem 
i As, Siem 1441, 1568. — Utom dessa hem-namn hafva vi kanske ännu ett, äfven det med 
bortfallet m-ljud, nämligen n. v. Gryt i Fernebo s:n, Grijth 43, (i) Oritte 40, helt visst 
ingenting annat än ett *Grytem, jfr Gryttjom s. 17 och Grytem, K. H. Karlsson s. 50, 
samt norska Grjoteimr, Rygh XIV: 377. 

Icke heller i Helsingland saknas dessa namn. I Gnarp, den nordligaste socknen i 
landskapet, hafva vi byn Gryttje, Orijtthia 35, Grijte 45, Grite 47. I ett dombref af år 
1506 rörande södra delen af Njurunda omtalas en uthärads nämnd, till hälften bestående 
af män från Helsingland. Bland dessa var en v. n. Michel i Grythom, i en annan afskrift 
Grythiom. Då Gnarp och Njurunda gränsa till hvarandra, kan detta ej vara något annat 
än den i den förra socknen liggande byn Gryttje, som sålunda med visshet är ett hem-
namn. — Det vill synas, som skulle samma namn äfven förekomma i Ljusdals s:n. Där 
nämnes 1535 en man v. n. Per Andersson i Grethe, hvilket namn torde såsom första led 
ingå i det nuv. Gryttjesbo, (i) Grytisbodum 40. 

Dessutom torde ett eller annat finnas där. Så är nog det helsingenamn, som skrifves 
(i) Bryttie 43 och nu Brytte, uttaladt Brötte, en motsvarighet till det norska Brot-
tem, af Rygh XIV: 368 tolkadt såsom *Brjóteimr, af brjóta och heimr. — Fiw-nam-
nen, i regel äldre än de på -hem, äro här ock till finnandes. Uti 1535 års hjälpeskatts-
längd upptages i Söderala mellan nuv. Berga och Kinsta en by Veckle. Namnet, nu okändt 
i bygden, är otvifvelaktigt att jämföra med (a) Vceiklini 1342, enligt Rygh XIV: 51 ett 
Veiklin, hvars senare del är vin. 

Härmed torde det få anses ådagalagdt, att den förmenta skillnaden emellan meller
sta Sveriges namn å ena sidan samt Gestriklands och Helsinglands å den andra i verklig
heten ej förefinnes, utan sträcka sig Mälartraktens gamla namn i oafbruten följd ända till 
Angermanälfven och delvis äfven norr om denna. Men därmed har teorien om de n norska 
invandringen mist sitt kraftigaste stöd. — Hvad som åter nämnts därom, att kolonister 
från Uppland och andra landskap i Mellan-Sverige skulle hafva hindrats af i vägen lig
gande älfvar och sjöar samt stora skogar, bemöta vi med den invändningen, att de svear, 
som här slogo sig ned, helt visst ej färdades norr ut landvägen, utan sjöledes, ett vida be
kvämare sätt på en tid, då vägar saknades eller blott voro i sin begynnelse. Vi tänka oss, 
att kolonisationen gått så till, att fiskare från mellersta Sverige vid sommarens början seglat 
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norr ut för att fånga lax i de stora floderna och att af desse en och annan vid höstens 
inbrott ej återvändt till sitt hem, utan stannat kvar öfver vintern och slutligen blifvit bo
fast i landet. Det är bevisligt, att på 1500-talet många strömmingsfiskare från Gefle eller 
dess omnejd, som i Ångermanland om somrarne utöfvade sitt yrke, för alltid bosatte sig i 
landet. Sådant torde hafva skett äfven tusen år därforut. 

Vi skola emellertid antaga, att Medelpads inbyggare härstamma från Throndhjems-
bygden. Då afståndet däremellan är så stort och befolkningen måste antagas endast så 
småningom hafva utbredt sig mot öster, böra tydligen hembygdens ortnamn hafva en be
tydligt ålderdomligare prägel än det koloniserade landets. Vi vilja se till, huru det där
med förhåller sig. Skulle de äldsta ortnamnen förekomma i vida större mängd på västra 
sidan om Kölen, så kunde detta i någon mån tala för en norsk invändning; men skulle 
det åter visa sig, att så ej är fallet, utan att samma namn i förhållande till ytvidden 
förekomma ungefär lika talrikt i Medelpad, då har man däri, synes det oss, ett godt skäl 
emot samma hypotes. 

Vid denna jämförelse måste man emellertid erinra sig, att full rättvisa omöjligen 
kan ske de medelpadska namnen på den grund, att medeltidsformer af dem äro vida mera 
sällsynta, än hvad fallet är med de trondhjemska, hvarför ock bland de förra helt visst 
döljer sig månget, som innehåller ett hem eller vin, ehuru man ej kan ana eller be
visa det. Eller huru skulle man kunna veta, att de nuvarande namnen Ramsan och Aeli 
i S. Trondhjems amt (Rygh XIV: 175 och 305) innehålla resp. -hem och -vin, om man ej 
hade fornformerna (i) Ramsceimi 1344 och (i) Aelene 1343? 
S. Trondhjems amt har 
V i n'namn (säkra) 23 
H e m-namn (säkra) 26 
Tuna-namn (säkert) 1 
Torp -namn (nu bru-

kadt och gammalt) 1 
Stad-namn 206 
H o f-namn (säkra) 8 
Vi-, v e-namn 0 

Medelpad har 
(delvis osäkra) 

(säkra) 
(nu brukade och 

gamla) 

(säkra) 
(utom 1 osäkert) 

9 
7 
6 

2 
67 

2 
2 

S. Trondhjems amt har | Medelpad har 
Gudanamn: Oden j 0 

(säkra) 4 j 
Njord (säkra) 3 0 
Balder (säkert) 1 0 
Frö 1. Fröja (9 osäkra) Oi (säkra) 4 
Tyr (1 osäkert) 0| 0 
Tor O l  2 

Denna öfversikt kan visserligen i några delar synas vittna om en mindre hög ålder 
hos de medelpadska namnen; men utom det, att vi erinra om den redan gjorda reserva
tionen om dessa namns ogynnsamma ställning, bör man ock taga två omständigheter i be
traktande, dels att de norska namnen beteckna gårdar, våra åter hela byar, dels att S. 
Trondhjems amt har en ytvidd af 18,621 kv.-km., men Medelpad blott 7,352 kv.-km. 

Till sist hafva vi att besvara den frågan, hvilken del af landskapet i fråga som 
först fått en bofast befolkning, och svaret blir: stränderna på ömse sidor om Alnö-snndet. 
Här förekomma nämligen de gamla namnen talrikast. Skön med en areal af 51,503 kv.-
ref har 12 stad-namn och Alnön med 75,751 kv.-ref 6 namn af samma slag samt därtill 
1 Hof, 1 Vii och 1 Frösäter. Timrå och Njurunda socknar framstå såsom betydligt yngre : 
med 103,790 kv.-ref har den förra endast 3 namn på -stad, medan på den senares 
382,631 kv.-ref komma blott 4 stad- och 1 hem-namn. — Utgående från stränderna af 
Alnö-sundet, har kolonisationen följt dels de mindre, dels de två stora floderna i land
skapet. Selångersåns nedre dalgång har tidigt bebyggts; därom vittna 5 stad-namn i 
Selånger. I den ofvanför liggande Sättna s:n inskränka sig dessa till 1, men så förekom
mer där 1 hem-namn. — Hvad som väcker förvåning är, att Ljustorps s:n har rätt många 
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ålderdomliga namn. Medan Tynderö och Hässjö endast hafva 1 stad-namn hvardera, har 
Ljustorp 1 på -stad, 2 på -hem och 1 på -vin samt ett Frötuna. 

Af särskildt intresse är jämförelsen härutinnan melLn de båda stora floddalarna. I 
den norra gå stad-namnen ej högre än t. o. m. Indals s:n eller nätt 3 mil; i den södra 
åter t. o. m. Torp eller dubbelt så långt upp. I den förra äro de till antalet endast 8, 
medan de i den senare äro 25, nämligen 8 i Tuna (jämte 1 hem- och 1 vi-namn), 4 i 
Àttmar, 3 i Stöde och 10 i Torp, hvilken sistnämnda socken har en areal af 1,304,968 
kv.-ref. 

Det resultat, hvartill vi kommit vid de medelpadska ortnamnens studium, stämmer 
utmärkt väl öfverens med fornforskningens. »Det är förut visadt», säger Hans Hildebrand 
i Månadsbladet för år 1877, s. 436, »att redan under den tidigare järnåldern såväl Heising
land som Medelpad varit uti ganska vidsträckt mått befolkade af ett folk med samma 
kultur som den, som fanns i södra Sverige. Sedan dess har äfven från Ångermanland, till 
och med från Västerbottens lappmark, kommit till Statens Historiska Museum fynd, hö
rande till samma ålder.» — Sedan detta skrefs, har den arkeologiska forskningen tiller-
kändt den norrländska odlingen en ännu högre ålder. Så af Oscar Montelius uti Helsing-
lands fornminnessällskaps årsskrift 1901. Han visar där, hurusom Heisingland under hedna
tiden haft en befolkning af samma stam som öfriga delar af mellersta och södra Sverige, 
och att det varit bebyggdt redan under bronsåldern, hvars början i södra Sverige in
faller nära 2,000 år före Kr. födelse. Detsamma gäller ock om Medelpad, hvarest man 
»gjort märkliga fynd af bronsarbeten från bronsåldern, äfven från dess äldsta period», 
s. 26. Och ännu mera. Icke blott i Heisingland, utan i Jämtland och M edelpad samt i ännu 
nordligare trakter har man gjort fynd, som »bevisligen höra till tiden för stenålderns slut 
i södra Sverige och således vittna om, att denna nordliga trakt var bebyggd redan under 
stenåldern» eller före Moses' och Davids dagar. — Egendomligt nog är, enligt samma 
källa, norra Helsingland mycket rikare på minnen från hednatiden än det södra. Vi er
inra därom, att vi i denna äldre del trott oss finna tvenne hem-namn. 

Men kulturen i norra Helsingland och Medelpad sträcker sig icke blott långt till
baka i tiden, utan har där redan på stenålderns och den äldsta bronsålderns tid stått 
mycket högt, ja, så högt till och med, att man kan kalla denna trakt för ett den tidens 
kulturcentrum. Därom vittna de många här gjorda fynden af s. k. båtformiga sten-
hammare; se nämnda årsskrift sidd. 26, 27. Om dem säger prof. Montelius på ett annat 
ställe, att de i fråga om skönhet i formen och elegans i utförandet öfverträffa allt, hvad 
man har funnit i andra trakter af Europa. 

I)et utrymme, som här erbjuder sig, begagna vi till att aftrycka Saköres Bokan 
af Medelpadha pro Anno 1558. Stafningen är, utom hvad byanamnen beträffar, moder
niserad, och förteckningarna öfver nämndemännen i hvarje tingslag hafva uteslutits. 

Borgsjö tinglag. Peder Månsson i Ensijllre blef saker 3 mark för wega bygning. 
Olof Jonsson i Sijllrum blef saker 3 mark för han lockat Jöns Perssons son att [han] 
skulle sälja honom någet hö. Olof Olsson i Partebodhe blef saker 40 mark för han såld 
en mad i Kongl. Maj:ts forbud. — Torp tinglag. Olof Bagge i Berge blef saker 3 mark 
för han lijchtadhe Anders i Allestatt (Alsta) för tingesbordet. Item Oloff Bagge ibidem 
blef saker 9 mark för han ryckte och skuffade Anders i Allestat i socknestugune. Anders 
i Allestatt blef saker 3 mark för han tog en timberstock af Olof Bagge olofvandes. Än 

6 
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[ytterligare] Anders ibidem bief saker 9 mark för han ryckte och skuffade Olof Bagge i 
socknestugone. Än Anders i Allestatt bief saker 3 mark för han slog Olof Bagge en 
blånat. Rodger Nilsson i Berge bief saker 40 mark för han tog 1 st. äng af Jöns Hinders
son i Berge. Jöns Hindersson ibidem bief saker 40 mark för han tog ock ett stycke äng 
af Roger Nilsson. Item Jöns Hindersson blef saker 3 mark för han slog Rodger Nilsson 
en blånat. [Denne Jöns antecknas såsom fattig och hans vederdeloman såsom »mycket 
fattig».] Olof Michelsson i Berghie blef saker 3 mark för han slog Jon i Ödstatt [se s. 
233] en blånat. Jon i Ödstatt blef saker 3 mark för han slog Oloff Michelsson i Bergie 
en blånat. — Siöde tinglag. Erik Påuelsson blef saker 3 mark för han slog Fale ibidem 
en blånat. Nils Olsson i Loo blef saker 3 mark för han slog Erik Hindersson i Fornbyn 
[Fanbyn] en blånat. Erich Olsson i Loo blef saker 3 mark för han slog Nils Olsson 
ibidem en blånat. Jon Jonsson i Kelstatt [Kjälsta] blef saker 40 mark för Kongl. Maj:ts 
forbud. — Tuna tinglag. Nils Påuelsson i Bergh blef saker 40 mark för han stal 1 M ost. 
Gummund i Huatium blef saker 40 mark för han kallat Hans ibidem en råtjuf, och kunde 
icke bevisat. Sten i Hellesijö blef saker 3 mark för ogillan allmanna väg. Jon Olsson i 
Skalleböle blef saker 3 mark för dito. Nils Jonsson i Klingstatt blef saker 3 mark för ett 
blodvite. Abraham Olsson i Skeduik blef saker 3 mark för leppegell. — N iivren [Njurunda] 
tinglag. Peder Ersson i Biörch Öen blef saker 3 mark för han slog Peder Ersson i 
Shrenchstatt en blånat. Peder Ersson i Skrenchstatt blef saker 3 mark för han slog 
Per Ersson i Biörch öeen en blånat. Jon Persson i Boleti blef saker 3 mark för ogillan 
allmanna väg. Biörn Nilsson i Sköttson [Skottsund] dito för dito. — Sköns tinglag. 
Pelle Persson i Bergie blef saker 40 mark för jungfrukränkning. Nils Påuelsson i Smeds-
gårdhen blef saker 9 mark för han skente Mattes Nilsson i Froseter [Fröst] i sitt [hans] 
finger uppå kyrkevallen. — Hesijö [Nässjö] tinglag. Olul Michelsson i Krängen blef sak-
fällter 3 mark för han stod tillbaka med enne skjutsfärd. Per Jönsson i Ala slog Erich 
i Strand, sèi att yxe[ha]maren gick in i hufvud på karlen, och [denne] lefde så i två må
nat därefter och blef så död af samma hugg; utgifvit för mansbot pänningar 13 mark, 
Clemet i Torsbodhe blef saker 40 mark för han tog ett stycke åker af Peder Ersson 
ibidem. Olof Persson i Bye blef saker 40 mark för han gjorde hor med Lasse Jönssons 
dotter i Torium [Torrom i Hägdånger]. Jon Ingemarsson i Riidh sakfälltes för han kallat 
Jon Larsson i Byn en mördare, och kunde icke bevisat; utgifvit penningar 10 mark. 
Håkan Ersson i Hambre blef saker 3 mark för han skente Olof Hansson i sitt [hans] finger. 
— Indals tinglag. Olof Ersson i Harffum, Erik Olsson ibidem, Lasse Jonsson i Keffuestatt 
[Kjäfsta] blefve sakfällte 5 mark för ogillan allmanne väg. — Se/ångers tinglag [Inga 
sakfällda.] 
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Uti Kammararkivet linnes bland Norrlands handlingar för år 1541 ett häfte, på 
hvars omslag står skrifvet: Peder Larssons Saköris Bok pro Anno 41. Heisingland. 
Item Fodringen af Gestrikland. I förhoppning att framdeles kunna aftrycka saköres-
boken, som gäller både Gestrikland och Heisingland, meddela vi här fodringen af det 
förra landskapet, helst som vi här finna den äldsta förteckningen öfver dess byar. — 
Skriften, troligen verkställd af Oloff scriffuare, som 1541 nämnes bland svennerna, är i 
allmänhet rätt tydlig och lättläst utom i afseende på bokstäfverna å och ä, mellan hvilka 
ingen skillnad göres. När vi detta oaktadt skilja på dem här, sker det med ledning af de 
närmast följande årens räkenskaper. Peder Larsson, som här nämnes, var fogde öfver 
Gestrikland och Helsingland. Såsom sådan nämnes han ock i ett kungl. bref d. 19 juli 
året därpå; men så blir det olika fogdar i båda landskapen: i det södra Henrik Knutsson, 
som förut stått först bland svennerna i Gestrikland, och i det Norra Marcus Andersson, 
för hvilken fogdebref utfärdades d. 16 febr. 1542. 

Bland de gamla skatterna till kronan var fodringen en. När konungen och hans 
hof eller de förnämsta andliga och världsliga herrarne besökte en ort, ålåg det denna att 
göra sammanskott af hvarjehanda lifsmedel till de besökandes underhåll. Detta var den 
s. k. gengärden. Härur utvecklade sig med tiden en skyldighet för allmogen att »till 
fodring» (d. v. s. utfodring) mottaga konungens eller hans förläningsmäns hästar. När 
konungen slutligen gifvit bort så många län, att hvad som var i behåll, ej räckte till för 
hans hästars födande, förordnades, att hans foderhästar skulle löpa i fodring i en viss 
ordning: ett år i Uppsala stift, ett annat i Strengnäs och Västerås, det tredje i Öster- och 
Västergötland samt Småland o. s. v. Detta kallades hästeloppet. Efter ägaren till 
hästarne uppkommo benämningarna kungs-, biskops-, lagmans- och fogdehästar m. fl. 
— Under tidernas lopp förvandlades utfodringsskyldigheten till en årlig afgift, hvilken så
som en ständig skatt blef införd i jordeböckerna, där den återfinnes såsom räntetitel un
der jordboksräntan och antingen är satt i penningar eller förvandlad till någon annan per
sedel, såsom fodernöt, fodermalt o. s. v. 

Uti Gestrikland utgick både konungs- och fogdefodring och båda i penningar. Den 
första underrättelse, som vi funnit därom, förekommer i 1527 års Räntekammarbok och är 
ganska knapphändig. Den innehåller, att 20:4e dag jul hade i Uppsala utaf Nils Olsson i 
Ååckerö anammats 100 mark, »som han uppburit hade för fodhringen utaf Gestringaland». 
I Räntekammarboken för 1536 finnes ock en uppgift härom. Fredagen näst efter Andrei 
[dag] hade af Nils Olsson i Ackrö uppburit för konungx fodring på Räkenskap 229 mark. 

Fullständiga upplysningar finner man först i räkenskaperna för 1544 och 45. Af 
Gestrikland faller, heter det i dessa, ingen årlige »fodring utan (utom) årlige fougte-
foderingen allenast». Denna utgöres efter mantalet, »eftersom hvar pålagdt är och i för
mögenhet varit hafver», en part till 4 fogdehästar — dessa bönder voro 1544 med läns
männen 564, — och somme (somliga) till 2 fogdehästar — sådana bönder voro 12 till 
antalet, däribland 6 kyrkelandbor. Af 5 utjordar, som skattebönderna brukade, utgjordes 
för hvar och en l/2 fogdehäst. Fria från fogdefodringen voro bergsmännen och 2 Lasse 
Tursons landbönder. — Kon ungs fodringen utgick endast hvart tredje år, men för öfrigt 
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i det hela på samma sätt som fogdefodringen: af de allra flesta bönderna med 4 hästar, 
af ett fåtal med 2. Bergsmännen voro härvid icke fria, utan 31 utgjorde 4 hästar och 
några (3) halfva antalet. De 6 kyrkolandborna sluppo med 2 hästar, och af hvar och 
en utaf de 6 utjordarna utgick V2 häst. Alldeles befriade voro endast Lasse Turssons 2 
landbor. De G ut jordarna torde vara de, som finnas under Valbo s:n. Fodringen utgick i 
penningar, nämligen med 3 »öre» för hvar häst. 8 öre utgjorde då en mark eller 95 öre 
i 11. v. mynt. 

Med förkortningen fragm. betecknas en i Kammararkivet befintlig skattebok, äldre 
än den här utgifna, men illa skadad af elden. 

Mantalet aff gestricke landh som ffogetefforingen är opburen eptter ad huar fful 
sätra bondhe är plictig holle IIII häster ok fför huar häst III öre, löper på huar bondha 
XII öre. 

Offuansiö SOkn [O fansio 1314, Owansio 1318, d. v. s. ofvan sjön. Of vansjö.] 

Jtem anderss benctsson j moo [—43.. (i) Moon i fragm. Mom.] per iönsson 
ibidem anderss persson ibid. — Jtem hanss j mire \_Myre 43. Yttermyra.] abram pers-
son ibid lass persson ibid. — Jtem iönss j läm [Lemb 43 och i fragm.; se s. 257. Lem.'] 
lass persson ibid. — Jtem iogan siil j nor [Noor 43. Se s. 240. Nor.] per andersson 
ibid. [Efter denne upptages 43 ss. by (i) Näsine med åbon Anders Larsson]. — Jtem 
anderss j hammarbin [Hamberbyn 43; se s. 243. Hammarby.] per olsson ibid anderss 
esbiörsson ibid. — Jtem benet larsson j sundh [Stvndh 43. Sund] anders ersson ibid. 
— Jtem knut j näss [i] Nes 43. Näs.] oloff ersson ibid erek olsson ibid. — Jtem an
derss j tviile [= 43. Lill- och Storvik.] iöns ersson ibid per andersson ibid anders anders
son ibid. anderss persson ibid. — Jtem iönss j ivall [= 43. /a//.] per ersson ibid siurdh 
ibid. — Jtem iönss andersson j bro [Broo 43. Bro.] oloff liolgersson fför II hemman oloff 
hansson ibid Dale oloff ibid lass andersson ibid. — Jtem per olsson j iveterberg (sic!) 
[Berg och Wester bergli 43, Westerberg 42. Västerberg.] — per larsson ibid per anders
son ibid. — Jtem lass olsson j österberg [= 44; Berg 43. Österberg.] — per ersson ibid 
erek larsson ibid anderss larsson ibid. — Jtem monss j öffuermire [Malere Myre 42, 
Myre 43. Öfvermyra.] wiffast ibid. — Jtem oloff iopsson j ååsen [Åssenn och 2.ss 43. 
Asen.] lass ersson ibid per iönsson ibid per larsson ibid. — J temo erek persson j aatersta 
[Äterstad och Åttersta 43. Af mansn. O t tar, norska Óttarr. Attersta.] —per andersson 
lensman bleff ffrij iönss persson ibid oloff nilsson ibid. — Jtem lass j norberg [Berg och 
Norrebergh 43. Norrberg.] anderss iosson ibid lass iönsson ibid. hanss på iärle [(af) iärle-
hemmanit 43 och i fragm. Af mansn. Jaerle, »rätt vanligt i Uppland».] anderss hans-
son ibid lasse olsson ibid. — Jtem lass persson j iägerboda [(i) Jäderbode 43. Af jä
gare. Järbo by och s:n.] iacop persson ibid iogan nilsson ibid per gullesson ibid lass 
staffansson ibid iönss nilsson ibid. — Jtem anderss iämpt j baclceberg [(af) Baclca och 
Backaberg 43. Backberg."] iönss biörsson ibid per olsson ibid. hans j konungx gardhen 
[Kungsgården.] — Jtem anderss olsson j liillesta [Hillestadh 43. Af mansnamnet Hilli. 
Hi/lsta.] lass andersson ibid embiör andersson ibid oloff andersson ibid. — Jtem oloff pe rs
son j see [= 43; se sid. 257. Se.] wnge biörn ibid. — Jtem per olsson j sätra [= 43; 
se s. 250. Sätra.] iärle hans ibid [se strax ofvan] lass iönsson ibid per biörsson för II 
hemman iogan persson ibid. — Jtem oloff gummundsson j högeboda [ flögé bo och Högboo 
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43, Hobo och Högebo i fragm. Knappast af app. hög, utan af mansn. Hoghe. Högbo 
by och s:n.] iönss ionsson ibid holger olsson ibid lass persson ibid oloff iönsson ibid oloff 
ionsson ibid iohan ibid oloff persson ibid per olsson ibid iönss persson ibid lass olsson ibid 
karin ibid. 

Jtem mantalett LXXXVIII böndher löper pä:ne CXXXII mark. 

Torsååker sokn [Thorsakir 1314, 1318. Efter något guden Tor helgadt 
ställe. Torsåker.] 

Jtem oloff scrädare j ivij [= 43 ; se s. 235. Wii.\ oloff drake ibid [kallas långe 
oloff 42] per polsson ibid lisle oloff ibid per diurekar ibid per olsson ibid nilss hansson 
ibid. — Jtem iönss j alttebo [Ältebo och ss. rubrik Älteboda 43. Förra leden troligen ett 
mansn. Eltebo.] iönss ionsson ibid erek äsbiörsson ibid. — Jtem lass persson j hoo [— 43; 
nu Hoo vid Ho ån; Af ho, urhålkadt trä?] iogan olsson ibid hendrick ibid per seffredsson 
ibid. — Jtem oloff j österhästeboda [Öster hestebo och ss. rubrik -boda 43. Efter någon, 
som haft tillnamnet Häst, jfr Rygh, Tilnavne s. 26. Ö. Hästebo.] per monsson ibid per 
larsson ibid hanss ingemarsson ibid lass scrädare ibid. — Jtem iönss j ivesterhästebo 
[Wester hestebo och ss. rubrik -boda 43. V. Hästebo.] erek andersson ibid hustrv elin ibid 
siman ibid. — Jtem matss j tiärnäss [Tiärnes 43. Af tjärn + n&s. ^ och S. Tjärnäs.] 
hendreck andersson fför II hemman erek seffredsson ibid oloff ersson ibid. — Jtem monss 
[iönszon 42] j berg [Bärg 42, Nedanberg 43. Berg.] per slatte ibid haltte oloff ibid. — 
Jtem iönss j wal [ Wall 43. fior//.] lass ingemarsson per iönsson ibid. anderss benctsson 
ibid. — Jtem lass olsson j soleberge [Solberg 43. Af sol, g. -ar. So!berga.~\ oloff ersson 
ibid per polsson ibid. — Jtem iogan siil j sär sta [=43, men då äfven Särstad; Säresta 
43 och 42. Innehåller mansn. Segher. Särsta.] hanss ersson ibid. iönss j offuanååker 
[Ojfwanåker 43. Oivanaker.] — Jtem backelasse j iförs [= 43. Forss.] oloff ionsson ibid 
lass ionsson ibid iönss andersson ibid. — per benctsson wibigehitten [ Wibyge(hy)then efter 
Wij 43. Bet.: Wii-bornas hytta. Vibyggehyttan.] 

Mantalet XLVI böndher, för huar bonde XII öre, löper pä:ne LXIX mark. 
[En bok, som af kamrer Sandberg försetts med rubriken »Mantal på Konungs och 

Fogdefodringen af Gestrikland 1542», upptager under Torsåkers s:n en förteckning öfver 
bergsmän. De flesta skattade 1V2 mark; där undantag skedde, angifves här beloppet. 

Fr este hyttan [Prästhyttan] Jöns Benctsson. Asmvns hy tan [Asmundshyttan, af mansn. 
Asmund] Anders Mortensson, Erik ibid. Skomare hyttan [nu Skommarhyttan] Olaff Pers
son, Jöns Persson. Bagge hyttan [nu Bagghyttan; efter någon v. n. Bagge] Ingemar 
Persson, Olaff Biörsson, Per Larsson, Olaff Benctsson. Ny hyttan [nu Nyhyttan] Älaff 
Larsson 6 öre, Abram Larsson 6 öre, Jogan Larsson, Jöns Olsson. Terres hyttan [nu 
Thorshyttan; Terres är väl en form af mansn. forgils] Olaff Andersson, Jöns ibid. Kalz-
nes [nu Kalfsnäs; af mansn. Karl] Ivar Larsson, Oloff Larsson, Hans Jonsson. Stens
hyttan [nu — ; efter någon v. n. Sten] Per Olsson, Erik Larsson, Per Matsson. Ffagersta 
[nu Fagersta] Lasse Olsson, Erik Olsson, Hans Larsson, Lasse ibid. 6 öre. Barka hyttan 
[nu Barkhyttan; efter någon v. n. Barke, Lundgren s. 23] Lasse Olsson, Jacop Larsson, 
Olaff Larsson, Erik Gullesson, Nils Olsson, Iogan Olsson. Wibygehyttan [se ofvan.] Jöns 
Olsson, bersfogten är frij.] 

Åårsunda sokn [Åårsunda sogn 1530. Af fsv. a, fem. g. ar, å,+ sund. Arsunda.} 
Jtem iogan scrädare j lunden [Lun 43, Lwndh 42, nu Lund.] erek j hekarby [Bet. 

Hed-karlarnes (de på heden boendes) by. Hedkar(/e)by.] per ionsson ibid lass suensson 
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ibid oloff suenssoii ibid erek ionsson lensman blef frij. [Efter denna följer 42 Lydixboda 
med Per Jonsson; af mansn. Lydie Iii nus] biörn j kerkebolett [Mannen kallas Biör 42.] 
— Jtem oloff j ffäniom [(i) Ffeniom 43, (i) Fenniom i fragm. dat. pl. af isl. fen, n. blöt 
myr. Fänja.] lass ionsson ibid. — Jtem erek j bärgom [(i) Bergom 43; nu Berga.] lass 
benctsson ibid oloff scrädare ibid karin ibid oloff biörsson ibid. — Jtem per andersson j 
ivedha [(i) Widom 43 och i fragm. Widwm (rubrik) 42, Wida ss. rubrik 43; (i) Vidhom 
1403. Af fsv. vif>.er, skog. Vida.] hustrv karin ibid anderss ionsson ibid. — Jtem oloff 
suensson j kila [(i) Kilin 43 och i fragm., Killa (rubrik) 42. Kilen ] iönss nilsson ibid 
oloff hansson ibid. — Jtem oloff persson j nordanååker [Nolanåker 43. Nordanåker.] per 
cristiärsson ibid. [Efter denne följer 42 Arsiö iordann utan åbo; se nedan.] — Jtem 
nilss j söderby [— 43. Sörby.] erek olsson ibid oloff andersson ibid per olsson ibid simon 
ionsson ibid lass olsson ibid lisle benet ibid lass engelbrictsson ibid [Mellan Söderby och 
Livn upptages: iogan skredare i Ilambre 43; nu backen Hammars i Lund. Ar 44 finnes 
ock Hambra som by med iogan, benet på löten och årsiö iorden.] wtoff kerkebolet store 
benet j tv al [— 43; nu Vallen. [ 

mantalet XXXI bondhe, gör huar bonde XII öre, löper päcne XLVIj mark. 

ffärnebo SOkn [Fernabo 1314, 1318: troL af ett mansn. Forni. Fernebo.] 

Jtem erek skinare j bärok [Berrök 43 och i fragm., B är ok 42. Bet. okänd. Bärräck.] 
benet ionsson ibid. benet j ffögle [(i) Fuglha 1403, Ffivgla 43 — i f ragna., Ff ögla 43. Af 
mansn, Fughle med utelämnadt »by». Fog/e.] — Jtem anderss j öne [(i) Önne 43, = i 
fragm.; nu Ön.] anderss benctsson ibid karl ibid iogan ibid. — Jtem lass iopsson j hambra 
[(i) Ilambre 43, 42; se s. 243. Hamre.] per matsson ibid. — Jtem iönss j issade [Ystadh 
43, Istad 42. Bet okänd. Ista.} anderss ibid. suen j färmansboda [(i) Ffermandzbode 
43. Af mansn. Farman. Fermansbo.) — Jtem iönss j näsiö [(i) Nesiom 1403, Nesiä och 
Nässie 43, Näs,zij 42, (i) Nesiom 48. Af näs. Nässja,] lasse ibid örian ibid per anders
son ibid erek hansson ibid. — Jtem erek j koffuersta [Kotcerstadh 43. Af mansn. K of re. 
Kofversta.] matss larsson ibid östin ibid per larsson ibid lass ionsson ibid. — Jtem Nilss 
j klappesta [Klappstadh 43. Jfr mansn. *Klapi, Nielsen s. 57. K/appsta.] hendrek ibid 
knut ibid iönss ionsson ibid. — iönss j raffualboda för II hemman [(i) Baivasbode 43; (i) 
Batvasbode och (i) Basbo i fragm. Af mansn. Ragwald. Rasbo.] — Jtem per ersson j 
tvreta [(i) Wrethom 1403. Vreta.] iönss ibid. — iogan j balsta [(i) Bardhastadhum 1403, 
Balesta 43, Bålestadh 48. Af mansn. Bard he. Balsta.] per j skinareboda [(i) Skinder-
bode. Af skin nare, garfvare. Skinnarbo.~\ — Jtem anderss y bor \Boor 43, Öst erb or 42; 
se s. 244. Österbor.'] iogan ibid iohan ibid oloff monsson ibid. — Jtem suen j sietanboda 
[Olaff Sixtensson i Bodhum nämnes 1403; (i) Sigstensbode 43. Sixbo.] oloff larsson ibid. 
hemming j backan [Backa.] — Jtem hanss i ivesterbor [Boor 43, Westerbor 42; nu 
Väster bor.] per matsson ibid lensman bleff ffrij erek ionsson ibid. — Jtem per anders
son j tvistade [(i) Vistadhum 1403, Wijstadh 43. Af mansn. Vifill. Vista.] lass ionsson 
ibid. — Jtem nilss j gritte [Grijth 43; se s. 257. Gryt.] iogan polsson ibid iönss ibid lass 
j biro [=43. Bro.] — Jtem hans j ffmnenes [Ffinnenäs 43. Af mansn. Finne. Finnäs.] 
mikel ibid. — Jtem per larsson j see [=43; (i) Se 1403; se s. 257. Se.] hans ibid per 
ibid anderss persson ibid. — Jtem benet j kräbäck [Krebeek 43; se s. 242. /Cräbäck.] 
per larsson ibid iönss iopsson ibid nilss j bärg [Berg 43. Berg.] — Jtem monss j ålgers-
boda [(i) Wlgersbode 43. Af mansn. Holger. Ulfkisbo.] oloff biörsson ibid oloff ionsson 
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ibid poffuel ibid. iönss j ååtersta [(i) År stelode 43 och i fragm. Af mansn. Ottar. 
Astebo.] per benctsson j ålgersboda anderss olsson ibid. iogan j skååleboda [Stålebo och 
ss. rubrik Staleboda 43. Af ett mansn. Ståli. Stä/bo.] iacop j tvlsboda [Wlssbode 43, 
Whboda 42. Af mansn. Ulf. U/fsbo.] — Jtem hendrick j stärtte [Sterte 1403, Sterthe 43. 
Bet. okänd. Sterte.] iönss ibid lasse ibid. [Efter denna Fors 43, Forss i fragm., (i) Forsse 
1403; Fors, och Horbergh 42, Horberg 43 med Mågens, s. å. äfven Hornberg, nu Hornberg j 
— Jtem lass j skammora [(i) SJcamora 43, (i) Skamore (fragm.), Skammala 42; nu Skam
mora. Af fsv. sk am b er, kort, och mor, se s. 246.] monss ibid oloff persson ibid. 

Mantalet LXXII böndher, gör huar bonde XII öre. Summa på pä:ne CVIII mark. 

Häsende sokn [Hcesundi 1318. Se s. 226. Hedesunda.] 
o o 

Jtem anderss matsson j åås för II hemman [(i) Ass 43. ,4s.] oloff persson ibid 
iogan ibid biörn larsson ibid. — Jtem lass persson j bäck för II hemman [(i) Bek 43, 
Bäck.'] — Jtem iönss larsson j bärg [(i) Berg 43. Berg.] nilss iönsson ibid för II hem
man anderss larsson ibid oloff larsson ibid. — Jtem anderss nilsson j öleboda [(i) Olebode 
43. Innehåller ett mansn. *Öli, Nielsen s. 110. Ölbo.] iönss andersson ibid monss iönsson 
ibid lensman bleff frij oloff persson ibid. — Jtem iacop j halstensboda [(i) Halstensbode 
43; Bodan 42. Innehåller mansn. Halsten. Halsbo.] per ibid. — Jtem erek persson j 
harff [= 43, äfven H ar ffiva s. å. Jfr s. 255. Harf.] iogan persson ibid per larsson ibid 
oloff iacopsson ibid. — Jtem hustrv bertte j koffsta för 11 hemman [(i) Köpstad 43, Koff-
stad 42, 43. Af mansn. Kope eller blott == köpsta d, marknadsplats. Kåffsta.~\ lass persson 
ibid per iönsson ibid anders benctsson ibid för II hemman, monss j Öleboda [43 tillägges: 
af Tomptom; äfven Tomtha ss. rubrik 43.] per larsson j landa [(å) Landom 43; af land; 
men i hvilken bet.? Landa.] — Jtem per monsson j östueda [(i) Östivedom 43. Af fsv; 
vi[>er, skog. Östveda.] iogan knutsson ibid lass persson ibid. — Jtem erek j kogebodha 
[(i) Kågebode, Koggebodhe 43, Kaggeboda 42; af mansn. Koghe. Kågbo.] hans ibid erek 
iönsson ibid. — Jtem lass andersson j boda [(i) Seivallebode 43. Af mansn. Sigwaldi. 
Seva/bo.] oloff persson ibid. — Jtem staffan j hade [(i) Hada 43, Iltxdha 42, 43. Bet. 
okänd. Hade.'] iönss persson ibid staffan ibid för II hemman. [Denne skattar år 43 m. fl. 
år (aff) Ingewarum. Bet. okänd. Ingevara.] — Jtem oloff j ååleboda [(i) Aivardhabo 1432. 
(i) Alebo 43. Af mansn. Auardh. A/bo.] benet andersson ibid oloff andersson ibid poffuel 
ionsson ibid för II hemman. — Jtem benet ionsson j öne [(i) Onne 43; Ondne fragm. 
Ön.] per skomare ibid iogan gummundsson ibid erek benctsson ibid nilss ersson ibid. — 
— Jtem iönss j ffråsta [Fflöstad 43. Af mansn. Frosti. F/östa.] benet ersson ibid per 
larsson ibid. — Jtem oloff j opååker [i Opakrom 1432; Wpåker 43. Bet. upp i åkern. 
Oppåker.] lass iönsson ibid anderss larsson. per j suartte [Swarthe, Swartta 43, Swarta 42. 
Svarte.] per j holmen [Holm 43. Holmen.] — Jtem oloff j wesbigeby [ Wesbygeby 43. 
Bet.: de västerut boendes by. l/ästbyggeby.] lass gusormsson ibid oloff persson ibid 
lass andersson ibid. — Jtem iogan larsson j backan [Backa 43. Backad] benet j ivalla 
[ Wal 43, Wallen 42, 43. Vall.] — Jtem per j brundh för II hemman [Brivndh 43, 
Bronn 42, 43. Af brunn, här i bet. af källa? Brunn.} armundh ibid anderss ionsson 
ibid iönss bage ibid hustrv brette ibid suen persson ibid. — Jtem erek j rongsta [Rånk-
stad 43 och i fragm., Rangstad 42, 43. Till äfventyrs af mansn. Ragnvald. Rångsta,] 
per olsson ibid oloff ioppsson ibid oloff olsson ibid per iönsson ibid tommas ibid. [Efter 
denna 44: Windissiöö med Olaff Larsson och Iogan Olsson; jfr nu Winböle, Efter Byn 
och Medelbode följer ytterligare Gisläbode med Per Jonsson, nu Gisselbo. Af mansn. G i sie.] 



HEDESUNDA OCH VALBO SOCKNAR. 267 

— Jtem iönss olsson j ivesterbigebo för II hemman [(i) Österbigebode (fragm.), (i) Öster-
bygebode 43; tydligen misskrifvet 43. Bet.: de österut boendes bodar. Ösierbyggebo.] 
oloff persson ibid. — siurdh j bin [(i) Bynom 43. Byn.] iacop ibid — oloff j medelby 
[(i) Mädelbodé 43, Mädilbode (fragm.). Bet.: Mellanbodarna. Mälbo.] per larsson 
ibid. — Jtem lass andersson kerkelanbo [41 i Onn] lass ersson kerkelanbo [41 i Bakann] 
matss kerkelanbo [41 i Nordanaker]. 

Mantalet LXXXVIII bönder, gör huar bonde XII öre, summa på pä:ne CXXX mark 
än II mark [d. v. s. 132.] 

Valebo SOkn [Walabo 1314. Trol. af mansn. Vali. Valbo.] 
Jtem oloff n ilsson j öffwer härede [(i) Hœrœde 1530, Offre Häretth 42, Här et 43, Hä~ 

radh 48. Af härad. Öfverhärde.] iogan ibid lensman bleff frij. — Jtem lass iopsson j iter-
härede [Ytterliäreth 43. Blott en by Här et i fragm. Ytterhände. ] iönss ibid för II hem
man nilss ibid. — Jtem anderss iönsson j mackemire [(i) Makkemyre 43, Mache Myre 42. 
Förra leden dunkel. Mackmyra.~\ iacop ibid lass ersson ibid lass persson ibid. — Jtem 
poffuel j öne [(på) Onne 43 och i fragm., (i) Ondne 48; nu Ön.~\ lass nilsson ibid oloff 
persson ibid iogan ersson ibid. — Jtem oloff ionsson j ivesbigeby [Wäsbyggiaby 1432, 
Wesbygeby 43. Bet.: de västerut boendes by. Väsibyggeby.] suen ibid oloff scrädare. 
— Jtem oloff persson j bäck [Beh 43. Bäck.] per suensson iönss ibid per olsson. — Jt em 
erek j östanbäck [ Östanbäck.] bonde iönsson j giäffle. -— Jtem matss j lundh [— 43. 
Lund.~\ per ionsson ibid erek ibid. — Jtem nilss j ååbigeby [Asbyggeby 43. Bet. de på 1. 
vid åsen boendes by. Asbyggeby.~\ per ionsson ibid suen ibid iogan ibid wise lasse ibid 
lisle suen ibid. — Jtem ionss j häcklinge för II hemman [Hälcling 43, Häklinge 42. 
Häck!inge.~\ monss ibid per ionsson ibid. — Jtem per tordsson j almenning [.Almending 
och Almenningh 43. Allmänninge.] iogan ibid oloff hansson ibid. [Här upptages 43: 
Mångens i Häkling aff åby, nu Aby, och Per Jacobsson af 1 äng.] — Jtem oloff j ale-
borge [Ålborg och Aleborgh 43, Alborgh 42. Ahlborga.] erek andersson ibid per ionsson 
ibid erek andersson ibid. — Jtem anundh j backan [(på) Backa 43. Backa.] erek ols
son ibid iogan ibid lisle andersson ibid. — Jtem iacop j söderby [= 43. Sörby.] lass 
simansson ibid monss ibid. — Jtem iogan polsson j giäffle oloff matsson ibid suen sko-
mare ibid. — Jtem erek j hemlingebi [Hämlingaby 1432, (i) Hemblingeby 43. De i hem
gården (äldsta gården) boendes by? Hem/ingby/\ matss ibid monss ibid nilss ibid alff 
ionsson ibid iogan persson ibid lass olsson ibid anderss ionsson j giäffle. — Jtem lass 
persson j äärsta [(i) Järffstadhum 1432. lär stad 43, Jerstad 42. Af mansn. Jar pr 1. 
Jarpi. Jerfsta.] karl ersson ibid erek ibid nilss stensson ibid hustrv elin j giäffle per iops
son ibid. — Jtem anderss olsson j grindoge [(i) Grindog 43 och i fragm.; Grindoga 42. 
Af grind -f- hög. Grinduga.] lass olsson ibid per iönsson ibid Jtem per anundsson ibid. 
erek j kugeboda [Kobodha 43; a. b. s. å. har här i Bodom, som äfven omfattar följande 
by. Af mansn. Koghe. Kubbo.~\ erek j mortensboda [Mortensboda 43; nu Mårtsbo. Inne
håller mansn. Mårten.] iönss mort j tästeboda [I Hille s:n.] 

Mantalet LXXIII böndher, gör huar bonde XII öre. 
Jtem fför wtiordh hustrv ingeborg VI öre för II hester, waste j giäffle III öre för 

I hest, erek j gindoge III öre för I häst, per iute III öre för I häst, nilss j iterhärede III 
öre för I häst. Summa på pä:ne CXIj mark II öre. 

Hilla SOkn [Hiille sogn 1530. Bet. okänd. Hille.] 
Jtem oloff nilsson j oppale [(i) Wppall och ss. rubrik Wppalla 43, Wpal fragm 

7 
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Bet. okänd. Oppa/a.] per walmarsson ibid lass scrädare ibid iogan ibid oloff ibid anderss 
ionsson ibid nilss j igon [Iggön.] — Jtem lass j måålenge [(i) Målenge 43 och i fragm. 
Af fsv. marker, tjock skog, och äng. Mårdäng.] per olsson ibid anderss persson ibid. — 
Jtem lass j ååbigeby [Äbygiaby 1432, Abyggeby 43. På ömse sidor om Testeboån. Bet.: 
de vid ån boendes by. N. och S. Abyggeby.] hans ibid för II hemman per ionsson 
ibid iönss olsson ibid iönss andersson ibid hustrv älin ibid. — Jtem lass ersson j fors 
IF for s 43. Forss.] hans barskarare oloff ibid. — Jtem hans j stig [Stiig 43; ingår i n. v. 
Stigslund.] oloff larsson j giäffle hans j stig iogan scrädare j giäffle. — Jtem iönss j sätra 
lensman bleff frij [(i) Säthrom 1432. Sätra 43. $âï/*û,] iönss ersson ibid iogan scrädare 
nilss ersson j giäffle. — Jtem benet j tästeboda [Thästabo 1432, Testebo 43. Innehåller 
ett mansn. *T este. Testebo.] lass andersson ibid nilss olsson ibid iönss mortt nilss olsson 
j giäffle. — Jtem per ionsson j huarffuadh [Hivarffwat 43. Jfr norska hvarf, n. krök-
ning, + vad(-ställe). — Hvarfva.] nilss j huaruad. — Jtem hans j MUa [Hille och Hille
byn 43. Hille.] nilss ibid. — Jtem suen j börke [=43; Bßrkö 1432, Börkee fragm. Jfr 
norska birki n., med björk bevuxet ställe. Björke.] lass persson ibid lass andersson 
ibid per andersson ibid nilss olsson ibid lass persson ibid oloff ibid. monss i äsköne [(i) 
Äskän af Börke 43. Jfr norska eski, n. med ask bevuxet ställe. Efter denna nämnes 
43: Olaff Persson i Lundhen. Edskö.] — Jtem anderss j trödie [= 43 och Trijdiä, Tro-
diä i fragm. Jfr fsv. trop, n., trod, mindre inhägnad, hvarå boskapen får trampa, 
Modin s. 20. Trödie.] anderss larsson ibid erek larsson ibid lass nilsson ibid anderss 
olsson ibid. 

Mantalet XLIX bönder, gör huar bonde XII öre. Jtem suen skomare j giäffle III 
öre för I hest. Summa på pä:ne LXXIIIj mark III öre. 

Hambrunge SOkn [Hambrunge 1314; de i »Hammar» boende. Hamrånge.] 
Jtem oloff ionsson j hakesta [Hakilstad och Hakasta 43. Mansn. Haki. Hagsta.] monss 

ionsson ibid anderss nilsson iogan olsson ibid erek ionsson ibid per olsson ibid hans olsson ibid 
anderss mikelsson ibid. — Jtem anderss nilsson j bärg [Berg 43. Berg.] nilss ibid oloff 
persson ibid knut persson ibid oloff persson ibid. per j siökarle [(i) Siökal 43, äfven ss. 
rubrik Siökalle. Bet. sjö-karlarnes (de vid sjön boendes) by. Sjökalla.] — iogan j 
fors [Ffors 43. forss.] anderss olsson ibid. — Jtem iönss j wij [= 43. I¥ij.] iogan ols
son ibid lisle iogan ibid nilss olsson ibid oloff ibid. — Jtem monss j axmar [= 43. Förra 
leden okänd; den senare är mar, sjö. Axmar.] oloff ionsson ibid nilss olsson ibid per 
ionsson ibid per larsson ibid. — Jtem poffuel j hakelsänge [i Häkilzänge 43, 48. Inne
håller ett mansn. *Häkil, en afiedning af Haki. Häckeisäng.] per mikelsson ibid oloff 
larsson ibid erek polsson ibid benet gregesson ibid iogan benctsson ibid. — Jtem oloff 
skomare j totra [(i) Totrom 43, äfven ss. rubrik Tottra, Totreo48. Bet. okänd. Totra.] 
per gresson ibid nilss j högen. — Jtem lass j ååbii [Aby 43. Abyn.] iacop scrädare ibid 
anundh ionsson ibid oloff persson ibid poffuel olsson ibid oloff persson lensman bleff frij 
per ionsson ibid erek esbiörsson ibid mikel olsson ibid nilss andersson ibid per olsson ibid 
oloff ionsson ibid. [Efter Aby nämnes Olaff i Hägwik i fragm., Hegwik 43.] 

Mantalet XLVI bönder, gör huar bonde XII öre. Summa på pä:ne LXIX. 

Ocklebo sokn [Oklabo 1314, Oclabo 1318. Innehåller ett namn *Okle. Ockelbo.] 
Jtem oloff persson j wij [= 43. Wij.] mörten ibid oloff ionsson ibid oloff j backan 

[(å) Backa 43.] — Jtem per olsson j bölet [(i) B öle 43. Böhle.] iogan ibid lass ionsson 
ibid. — Jtem iogan j ååkerby [(i) Åkerby 43. Åkerby.] iönss olsson ibid. — Jtem per 
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larsson j tvistade [Wlffstad 43. Af mansn. Ulf. U!fsta.~\ oloff persson ibid oloff ä rtmars-
son ibid lass ärttmarsson oibid. — Jtem hans j ååby [Abygeby 43. Bet.: de vid ån 
(Amotsån) boendes by. Abyggeby.] iönss iönsson ibid iönss gunnarsson ibid oloff ionsson 
ibid anderss persson ibid oloff persson ibid oloff ersson ibid lisle oloff ersson ibid lass 
olsson ibid. — Jtem iönss nilsson j ååkre [= 43 och i fragni.] iogan ibid iogan j söder
åsboda [(i) Bodom 43, Bodan 44; nu Sunnanåsbo.'] iogan iopsson ibid iogan j pärsboda 
anderss monsson ibid. — Jtem iogan j walsboda [(i) Wallesbode 43, Walesbode 44. 
Förra leden ett mansn.; Valdemar? Va!sbo.~\ e rek nilsson ibid oloff andersson ibid. — 
Jtem lass j norreboda [(i) Bodom 43] hanss ionsson ibid iönss ersson ibid per j fallett 
[= 43; Ffallit fragm. Bet. svedjefall.] — erek haluardsson j mom [(i) Moo 43; nu Mo.j 
iogan olsson ibid erek ionsson ibid oloff ionsson ibid lass ionsson ibid oloff haluordsson 
ibid iönss andersson ibid. — Jtem oloff j morteboda [(i) Mortebode 43, Mörtebode (fragm.) 
Uppkallad efter någon v. n. Mört. Mörtebo. \ mörten ibid iönss persson ibid. — J tem oloff 
j säbigeby [(i) Säbygeby 43; vid Bysjön. Bet.: de vid sjön boendes by. Säbyggeby.] 
oloff andersson ibid oloff larsson ibid per engelbrictsson torkel olsson ibid. per j gäffuär-
ange [(i) Giöffiveränge 43, Gyffiueränge 48. Af mansn. Givar, Lundgren s. 68 Gäfver-
änge.] lasse j muren mörten j hammbra per larsson ibid lass pungemakare hustrv 
karin ibid anderss ionsson ibid iogan nilsson ibid per iönsson lensman bleff ffrij. an
derss j ivlsta nilss j ååkre oloff j sönnan ååsbodar [Sunnanåsbo.] iogan j säbigeby oloff 
nilsson j ååby gör VI öre för II hester. 

Mantalet LXII bönder, gör huar bonde XII öre, Jtem en j bonde gör VI öre. 
Summa på pä:ne LXXXXIIIj mark II öre. 

Summarum på ffogete fforingen VIIIcXXXIIIj mark III öre än 2 ^r. Summa 
Summarum III111 IjcXVII mark I öre, 

Jtem opbvritt lax aff helsingelandh som bönderne haffue utgiortt j bollenes, sär sta, 
söderale; wtaff alle offuene giordes huar fiärde lax, renttade V tunnor, som monss mons
son opbar; inpackades j fiärding. 

En rik Hille- och en skuldsatt Geflebo på 1550-talet. Uti Hülphers beskrif-
ning öfver Gestrikland omtalas s. 110 under Iggön en på Gustaf I:s tid där bosatt man, 
som blifvit kallad RiJc-Nils på grund af sin stora förmögenhet, den han förvärfvat genom 
själfångst. Vi äro i tillfälle att lämna några ytterligare underrättelser om denne man. — 
När Iggön nämnes år 1541, upptages där endast en man v. n. Niels. Denne omtalas därpå 
flera gånger, t. ex. år 1550, då Moens i Eshönn och Niels i Iggan erlade öijepenningar 
med tillhopa 8 mark. Att denne Nils är identisk med Rik-Nils, lider intet tvifvel: namn, 
bostad och villkor tala därför Ar 1552 omnämnes, att fogden efter honom uppburit: köör 
(kor) 6 st., stut 1 st., kviga 1 st., hofdebolster 4 st., sängebolster 2 st., hyender 4 st., får-
skinnsfällar 3 st., vadmalsvepa (= täcke) 1 st. Om Nils heter det vidare, att han blef 
»rettad i Uppsala for han myrde sin hustru». 

Mannens rikedom framgår just icke häraf, men väl af hvad som förekommer i det 
följande årets räkenskap. Där uppräknas en hel del från Nils tagen egendom, som fogden 
försummat att införa det förra året, men nu redovisade, nämligen: en häst så god som 20 
mark, 13 får för 13 mark. 4 lam för 3 mark och en tjur; 2 barkade oxehudar, 12 får-, 
2 get- och 6 kalfskinn. Af matvaror hade fogden fått 1 smör och 5 $ fläsk jämte 
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»allt det smör och ost, som var där uppå gården». Vidare upptagas: 2 nafrar, 1 tälge-
yxa, 2 tennkannor, vog l/2 €t, 1 mässingshandfat om 6 mark, kittelkoppar 3 <U, gryte
koppar 12 & och silfver 8 lod. Ett tran-kar »med en halfva trånn» (till hälften fylldt 
med tran), 2 kistor och »ett helt åketyg, som godt är»; ett täcke, ett bänkebolster 12 al
nar långt samt 4 små sådana; 3 nya uppredda sängar och ett nytt åkläde (sängtäcke). 

Särskildt präktig måtte en väggbonad hafva varit. Denna beskrifves en gång med 
de orden: »Kläder till att kläda en hel stuga med väl vare sig ehvad det helst vara kan», 
en annan gång: »en hel god stuguklädning med all del, som därtill hörer», och åter en 
gång säges den vara »välpyntad». På mannens näringsfång tyda: strömmingenot för 6 
mark, laxenät till en hel gård, liten not om 20 famnar samt fåglanät till svaner och gäss, 
20 alnar djupt, och 1 st. skald nät (nät att fånga djur med, jfr skallgång). Ändtligen 
hade fogden tagit en ny ekebåt med nytt vadmalssegel och, såsom kronan på allt, ett skepp, 
så godt som 257 mark. Härtill bör läggas en (silfver-)sked om 3y2 lod, som togs af en 
piga, som hade tjänt Niels i lggen och stulit denna ifrån honom. Mannen har således 
med allt skäl fått sitt namn. 

I samma räkenskap se vi, hvad egendom en borgare i Gefle då hade i sitt hus. 
Under rubriken »sköfiinges partzeler» upptages dels det nyss nämnda, dels ock en hel 
del egendom, som fogden Sven Birgeson hade »anammat» pro inventario på konungz går-
denn i Gieffla efter Oluff Joensson af Erih Jönsson, borgare där. Detta hade bort upptagas 
uti 1552 års räkenskap, h vilket hade försummats af dåvarande fogden Olaf Joensson. 
Men så blef också denne afsatt af befallningen. Se vi först på husdjuren, så är borgaren 
helt naturligt underlägsen. Han hade endast 1 tjur och 2 kor. Af matvaror saknas smör 
och ost, men finnes 18 €i kött och 4 <U flä sk. Af mässing fanns: 1 söndrig mullög (hand
eller tvättfat), 1 handfat, 1 en ljusestaka och 1 fate- eller bordkrants, allt vägande P/2 $, 
och af koppar en kanna om 8 mark. Vidare hade borgaren: 4 tennkannor om 1 3 
mark, 3 gamla grytor om 3 (f/ 15 mark och 1 kittel, vog 1 €i. Gångkläder af något 
värde hade Nils tydligen icke haft, men här är stadsbon öfverlägsen med 2 kjortlar (lif-
rock till man eller kvinna). Vidare hade Erik 4 bänkebolstrar, 2 bänkkläden, 2 reckebol-
strar (säng-) och 3 hufde dito, 4 hyender, 3 örngått samt lika många skinnfällar, ryor och 
åkläden, hvarjämte funnos 2 förlåt och 1 vepa. 

Vidare tog man från Olof Jonsson: ett honom tillhörigt hus uti Jöns Perssons gård, 
två stufvur, en nastugu (sofrum) med ingen ugn uti, tre lofter, ett stegerhus (»stekare»-
hus, köksbyggnad), en underbod, (variant: vnder boden en kellar), en källare, ett svinahus, 
två sjöbodar och ett vedlider. Ändtligen anammades ock 3 öresland jord i Älebo i Hed
sunda s:n. Skillnaden i förmögenhetsvillkor är uppenbar; men nu bör ock tillfogas, att 
borgersmannen troligen ej var bland de burgnare. Om en del af det tagna finnes nämli
gen antecknadt »Efter Erik Jonsson för gälds skull». Huru denna gäld uppstått känna vi ej. 

En del af godset levererades till Stockholms slott, och till denna hörde äfven de tre 
söndriga grytorna! 
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I N L E D N I N G .  

Genom konung Gustaf I:s bref den 21 sept. 1540 påbjöds en allmän och beskedlig 
skattläggning af Västerbotten (V. b.). Denna skulle verkställas af landsfogden jämte lag
mannen och några goda, förståndiga män af Cronones bönder, hvilka skulle granneligen be-
skrifva mantalet och jordalalet och därefter så lägga Cronones skatt, att hvar och en finge 
draga densamma, efter som han ägde ägor och jordetal till. Befallningen verkställdes säker
ligen utan dröjsmål. Landskapets räk. för de två närmast följande åren finnas ej i behåll, 
hvadan den här aftryckta och i Kammararkivet förvarade jordaboken för 1543 är den första 
efter skattläggningens verkställande. Om tiden för denna får man en antydan, då det i 
denna bok om en person i Skellefteå antecknas, att han hade förglömt sig, "när skattlägg
ningen nyligen hölls." 

Hufvudskatten af V. b. utgjordes efter jordetalet och det på följande sätt: 
Af åker: af 1 skell (1. skelland, förkortas sk.) skattades 4 penningar (pgr). 

(4 skell = 1 spann) af 1 spann (1. spannland, „ sp.) „ 16 „ 
(8 spenn = 1 pund) af 1 pund (1. pundland, „ pl.) „ 128 „ 

Af äng: af 1 lass äng (1. ängesland) „ 4 „ 
af 4 lass äng „ 16 „ 

Ett spannland i åker sades vara en skattningsmark, 4 lass äng likaså, och skattades efter 
hvardera 16 pgr. Äfven förekomma benämningarna markland och öresland. Af hvarje jord
mark (—- 8 skelsland) utgjordes 4 örtuger eller 32 pgr och af hvarje öresland (= skellsland) 
4 pgr. Uti 1549 års räk. säges ett markland vara så stort, att man sår därpå 2 spenn 
(spann) korn, eller ock får man därpå 8 lass hö. — Redan år 1547 skedde en ny skattlägg
ning i landskapet, och efter denna säges hvar by för sig vara lagd med rå och rör samt 
därefter lagd i marke tal och öresland. 

Denna jordaskatt kallades ock sommarskatt till skillnad från vinter- eller skinn
skatten. Denna utgjordes — vi citera Michil Alenninges räk. af V. b. pro a : o 1539 — ef ter 
mantalet eller 6%^talet, så att hvar bonde, som skogsbrukning hafver, gifver ^ öre, och 
hafver han son eller måg i gården, som skogen brukar, gifver ock V2 öre. I stället för 
detta penningbelopp fick man utgöra ett gråskinn (ekorrskinn) ; däraf och emedan den upp
bars under vintern benämningen vinterskatt, Bågaskattelängden för år 1539 finnes i Kam
mararkivet och är den äldsta förteckningen å skattande personer i V. b. Trots denna boks 
högre ålder samt dess synnerligen tydliga och lättlästa stil ha vi icke valt den till utgifning, 
emedan här saknas sådana jordägare, som ej voro vuxna män, och därtill hvarje upplysning 
om lavars och ens jordskatt. Rörande skatteförhållandena i detta landskap hänvisa vi i öfrigt 
till E. 6r. Hussy Folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i Västerbotten, Upsala 1902. 

Syftet med jordebokens utgifvande är icke minst språkligt. Därför har jag vid af-
skrifvandet gått till väga med all möjlig noggrannhet. Inom [ ] finner läsaren allehanda 
tillägg af utgifvarens hand. Dessa äro dels varianter af person- eller ortnamn, dels upp
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lysningar ur andra skatteböcker. Härvid är att märka, att siffror t. ex. 47, 49 efter ett 
namn betecknar dess förekomst 1547, 1549. Vid byanamnen förekommer mycket ofta efter 
första klamret tecknet — ; hvarmed utmärkes. att namnformen är alldeles lika i den nyss 
anförda längden af 1539. Ar likheten stor, men ej alldeles fullständig, så att namnet exem
pelvis ena året skrifves —landh och det andra —land, utmärkes denna för uppfattningen af 
ljudvärdet oviktiga skillnad med tecknet: ungefär—. Inom klamren finner man äfven ort
namnens nuvarande former, där dessa varit mig bekanta; vidare ock förklaringar af namnen, 
när sådana antingen ej varit alldeles öfverflödiga eller ock ej kunnat lämnas. För åtskilliga 
etymologier af finska ortnamn står jag i tacksamhetsskuld till lektor Ralf Saxen i Helsingfors. 

Fogde i V. b. år 1543 var Michel Alenningh, och hans räkenskap för året anammades, 
enligt anteckning på densamma, af Rasmus Olsson på Stockholms slott s. å. 14 dagen Sep-
tembris. Räkenskapsåret sammanföll nämligen ej med kalenderåret, utan räknades från det 
ena årets höst till det andra årets, så att 1543 års räk. (vi förkorta räkenskap på detta sätt) 
omfattar tiden från hösten 1542 till samma tid 1543. Samma var förhållandet ännu år 1564, 
då på räk. för detta landskap antecknas: "Begyntes opå then 11 oktobris a:o 64" och på 
ett annat ställe: "Begyntes opå tenne Regenskap 11 oktobris och endadis tenn 25 samme 
måned". Det arbete, som här åsyftas, var den sammanfattning af fogderäkenskapen, som 
verkställdes af räknekammarens tjänsteman, se Huss, bil. s. 17. — Den här aftryckta jorde
boken är skrifven af fogdens skrifvare Lars Clemetsson. I förteckningen å utbetalta löner 
år 1543 nämnes han näst efter fogden, ehuru utan angifvande af syssla, men året därpå står 
han antecknad såsom skrifvare. På jordebokens pergamentsomslag står ock med stor stil 
skrifvet: Lars Clemetszon haffwer Then Scriffuit I ihw namp. Där finnas ock utom åt
skilliga anteckningar om levererad birkarlaskatt, utestående fordringar och ej skattskrifven 
jord några anteckningar af religiöst innehåll: Mementho domine dauit(!) heter det, omedel
bart upprepadt två gånger, och omnia dat dominus. På första sidan finnes vidare följande 
vers laagh acktar mick begynne iith feste — allt på szå lönligen staad — thz kan intiid vare 
fför mith beste — iach fann på . . ga slag. Ännu en gång förekommer skrifvarens namn, och 
vid sidan däraf står Johannes Laurencij. Ett stycke nedanför heter det om denne: Johannes 
Laurentius skall bliffiva wpthagin i K: Ma:ts kamar och sittie ther och arbeta och icke gå szå 
fåffengh. 

Om det vid denna tid gängse myntet bör nämnas, att en mark år 1540 var=l kr. 
n. v. mynt. 1 mark var = 8 öre, 1 öre = 3 örtuger, 1 örtug = 8 penningar (pgr). — Här 
begagnade förkortningar torde förstås utan vidare förklaring ; med G. L. K. betecknas gamla 
kartor i Gen. landtmäterikontoret i Stockholm, a. b. annan bok i Kammararkivet och s. å. 
samma år. 



[ Jordeboken af Västerbotten 
pro anno 1Ö43.] 

Torno Sockn [Torno s:n ; = 1327, 1420, 54. Ö. och N. Torneå.] är bescriffuith iordata-
letth, mantaleth, åckerland, engiisland. [Första talet efter åbons namn utmärker åker och 
är spannland, där ej annat angifves; talet efter semikolon anger lass äng]. 

Pello [ = ; Pello i Ö. Torneå. Jfr fi. pelt, gen. pellon, åker]. Anund Anunszon 4 
spanland; 15 lass engh. Olaff Kijllo [46: — e] 5; 13. Iffwar Michelson 2; 4. Hindrich 
Staffwanszon 1; 4. Erich Michelson 3; 5. Olaff Michelson 2 1 /2 ; 5. Nills Michelson 3; 6. 
löns Hinderson 1; 1. Erich Hinderson 3; 12. Grees Ollszon 1 /2 ; 1. — Twrthula [Turtula; 
Turtola i Ö. Tornea]. Micheli Nilson 1 112 ; 5. Hindrich Nilson 1 ; 3. Hindrich Jönszon 3 V2 ; 6. 
Olaff Erson 3 1/2; 5. Hindrich Nilson 2 ; 3. Hindrich Hinderson 2 ; 5. Per Iapsonn 3; 5. Olaff Pe rson 
1; 2. löns Perszon 1 ; 2. — Iwxenge [Juxenghe; Juoksenghi i Ö. Torneå]. löns Perszon 1; 10. 
Bijriittha vidua [d. v. s. änka] 3 ; 15. Hans Hinderson 1 ; 5. Nills Hinderson 1 ; 4. Micheli Hinderson 
y2; 2. Hindrich Ollson 2; 7. Anders Hanson 1; 3. Nils Nilson 1; 3. Karinn vidua 2; 4. Per 
Hinderson 1; 4. Mågzs Hinderson 1; 5. Nils Hinderson 1 /2 ; 3. Nills Hukij [Huskij 39] 1 1/2; 
5 V2. Elin vidua 1; 2. löns Michelson 1 1/2; 8. — Kwiuikangas [Kwiuekangas; Kuivakangas 
i O. Torneå. Jfr fi. kviva, torr, och kangas, mo.] Kijrstin vidua 1; 3. Hans Matzon 1 \/ >; 3. 
Hindrich Olson 2 V?; 1 0. Per Huro 1; 2. Matzs Hinderson 1; 3. Kijrstin vidua 2; 3. Micheli 
lönson 5; 14. Ingeborg vidua 3; 6. Olaff Person 2; 7. Hindrich Hinderszon 2; 4. Larrens Hin
derson 1 skel. ; 1 V-,. Nills Iåpson 1; 3. Margreth vidua 1; 2. Erich Iåpson 2; 3. Nills Person 
[N. Pettare 39] 2 ; 5. Hindrich Hinderszon 2 1 /3 ; 3. Hindrich Hinderszon 2 1 /2 ; 6. löns Nilson 
2; 5. Jöns Person 2 1I2; 6. Per Perszon 2; 4. — W anahakijla [Wanahakijla; fi. vanha, gammal, 
och kylä, by]. Lårens Hinderson 2 V2 ; 6. Bertiill Matzon 2 1 /2 ; 10. Gertrud enkia 1I2; 1. 
— Happakijla [=; Hapakijla 43, 46, 47. Haapakylä i Ö. Torneå; fi. haapa, asp, och kylä, 
by]. Lårens Nilson [Karinn piga 46] V2; 3. Nills Erson 1/2; 1. Nills Staffwanszon 1; 4. 
löns Ollson 1 ; 5. Iacob Larson 1; 4. Larrens Ionson 1I2; 7. Staffwan Person lV2; 10. Mar
greth vidua 2; 4. Hans Anuson 4; 10. Anund Person 1; 3. Bijriittha 2; 3. Olaff Larson 1; 4. 
löns Nillson 1; 1. Nills Ollson 1; 3. [Sist i byn 53: Kaijpe Larsonn]. — Matherenghee 
[Matherengie; Matherenge 43; Matarengi i Ö. Torneå]. Lårens Hinderson 3; 17 1/2. Hindrich 
Mågszon 2; 10. Per Person 1; 3. Hindrich Larson 1; 9. Per Person 3; 7. Hindrich Person 
4; 10. Bijrgiittha vidua V2; 2. Micheli Ollson 1; 7. Michel Anderson 1; 6. Micheli Ollson 
5; 15. Hindrich Ollson 3; 14. Nills Olson 4; 15. [Denne jämte de två närmast föregående 
föras 39 och flera år till en by Mikilsaar; Mickel + fi. saari; ö]. Hans Nillszon 1 ; 3. — 
Rwskula [Ruskula; Ruskola i Ö. Torneå. Jfr fi. rusko, rodnad ; röd ko 1. häst]. Micheli Larson 
3; 9. löns Person 1; 4. Hindzshe Ionson [s. å. Hindze] 2; 8. löns Ionson 1 1/2; 8. Per Person 
1 ; 4. löns Person 1 ; 4. Olaff Person 1 ; 3. Jöns Jonson 2 ; 5. — Alkula [—; Alkkula i 
Hietaniemi]* Erich Jonson 2; 6. Olaff Ionson 1; 4. Hans Hinderson 1; 4. Påll Philpuszon 
1; 4. Erich Pållson 2; 5. Per Erson 1 x/2 ; 8. Nills Hinderson 1; 1. Nills Hinderson 4; 10. 
Anders Ionson 3; 7. Nills Olson 2; 10. Per Perszon 1 V2 ; 6. Hindrich Person 2; 6. Hindrich 
Anwnszon 2; 6. Jöns Ollson 1; 7. Hindrich Person 4; 20. Lårens Hinderson 4; 10. Erich 
Person 1; 6. — Nijmmesiill [Noijmis; Nimesiill 49, Nijmesill 46, 47. Niemis i Hietaniemi. 
Fi. nienti; udde.] Hindrich Hinderszon 3; 10. Hindrich Olson 2; 20. Per Olson 2; 8. Nills 
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Ollszon 5; 30. — Armasaar [Armasar ; Armassaari på finska sidan. Fi. armas, kär, behaglig 
-f- saari, ö]. Hindrich Tulk [tolk] 6; 20. Olaff Anunson 1 pl.; 70. Jöns Person 3; 10, Anders 
Person I V2Ï 5- — Kuiuikijla [Kuiuekyla; Kwywakyla 47; Kojvukylä i Hietaniemi. Fi. kviva} 

torr, -\-kylä, by]. Olaff Pettare 1; 2. Per Iffwarszon 1; 5. löns Nilson 3; 15. Anwnd Person 
1; 2. Joon Iffwarszon 1 1/2; 5. Nills Hemingson 2 ; 6. Ödis Heman, ssom Inne Person åtthe 1; 2. 
— Heijthanimj [Heijtanimj 47; Heijtaninj 39; jfr nu Hietaniemi s:n. Fi. Meta, sand,-f" 
niemi, udde.] Olaff Matzon 2; 13. Micheli Raffwalszon V2 î 3. Per Ollson 1 ; 5. Margreth 
vidua 1i2; 2. Lårens Ionszon 1; 10. Anna vidua 1/2 ; 4. — Peckela [Peckella; Päkkilä i 
Hietaniemi. Trol. < sv. bäck]. Jöns Kijrw 7; 60. Anders Ollson 4; 34. Anders Ollson 
3; 17. Nills Ionson 1; 6. Nills Perszon 1; 7. löns Hanson 2; 10. Nills Philpuszon 1;4. Olaff 
Ionszon Haflfwer fiiskerii; erlagth fför skatb 1 1I2 sp. [I byn nämnas 46 Erich Heising och 52 
Anders hackare]. Wiszanimj [Wissanimj; Wiitsanimj 49, Vittzanimi 52; Vitsaniemi i 
Hietaniemi. Fi. vitsa, ris, spö, + niemi, udde]. Olaff Staflfwanszon 1; 6. Anders Person 2; 9. 
Hans Hinderszon 1 sk. ; 2. — Helsingebijnn [Helsinghebyn; Helsingby på finska sidan. En 
man v. n. Nicolaus Hals fanns 1339 i Luleå]. Olaff Hinderszon 2; 5. Byriittha vidua 1; 2. 
Hindshe Olson 1, 7; Anders Ionson 1 1/2, 8; Erich Jonson 1 1/2, 8; Nills Hinderson 3 sk. ; 3. 
Micheli Hinderszon 3 sk.; 2. Erich Nilson 2; 5. Anders Person 1i2; 6. Olaflf lönson 3; 16. 
Margreth vidua 1/2; 4. Hans Person 1; 10. Olaff Anunson 1; 16. löns Person 1; 8. Olaff 
Vinicszon 1i2; 5. Nills Anunson 2; 10. Nills Yinicsson 1; 4. Kijrstin vidua 3 sk.; 5. Michel 
Anunszon och Hindrich Anunszon 2; 8. Simon Michelson 17>; 8. [Finne Nielss finns i 
byn 53]. 

Swma Skatthen wtaff öffwer Socknenn i Tornö 49 mark 2 öre 6 pgr. 
Then nedhra Socknenn i Tornö [Neder Torneå]. Korpekijla [Corpijkyla; Korpi-

kylä i Karl Gustaf. Fi korpi, ödemark, + kylä, by.] Jöns Ollszon 5; 16. Mattzs Michelszon 
2; 6. löns Michelson 2; 8. Nills Ionson 1 \/2; 8. Nills Larszon 2 72; 18. Larrens Anunszon 
3; 26. — Karivnghee [Karuunghe; Karungi i Karl Gustaf]. Påll timberman 2; 4. Erich 
Nilson .l1/2; 8 Olaff Person [O. iunckare 39] 2 ; 8. Michel Person 3; 7. Erich Person 
1 1/2-i 5# — Kwckula [Kuckula; Kukkola i Karl Gustaf. Jfr fi. kukko, tupp, kanske användt 
såsom personnamn]. Hans Hinderszon 2; 5. Påll Nilson 2; 4. Lårens Hinderszon 3; 6. Olaflf 
Hinderson 2; 5. Olaflf lönson 2; 8. Nills Ionszon 3; 15. Erich Nilszon 1; 4. Hindric Olson 
1 V2; 4. löns Olson 2; 6. Nills Hinderszon 3; 5. Bijrgiittha vidua 1/2 ; 2. Erich Hinderszon 
2; 4. löns Vinicszon 1; 2. Hindrich Ingelszon V2; 4. [Elin gesth fanns här 53 och Anders 
Packann 75]. — Woijkala [=; Öfre och Nedre Vojakala]. Erich Jonson /2; 4. Raflfwal 
Tars 4 ; 30. löns Ionson 1 ; 3, Per Jonson 1 ; 3. Anders Ionson 1 ; 3. Lårens Hanson 3 ; 10. 
Anders Erson 3; 4. Nils Hind[erszon] 2 V2; 5, Hindrich Ionson 7; 20. Hans Inneson 1 1/2 ; 6. 
Hindrich Ionson 1; 2. Margret vidua 2; 6. Inne Ionson 2; 6. Nills Inneszon 1 1 /2 ; 2. Elin 
vidua 1; 1. Larrens Hinderson 1 x/2; 4. Erich Ionson 1; 6. Nills Ionson [trol. =N. Orflfwaij 
39] 1; 6. Olaff Hinderszon 1; 3. löns Hinderszon 1; 3. Hindrich Hinderson 1; 5. Bertiill 
Tomason — ; 2. Hindrich Larszon 1 pl.; 80. Hindrich Nilson 6; 40. Lårens Erson 1; 4. Hans 
Ollszon 2; 5. Olaff Hinderson 4; 4. löns Eijampoijka 9; 40. [53 finnas i byn Erich Perentin 
och Oluff beltare]. — Nerem [=;] Matzs Hinderson 4; 15. Hans Matzon 4; 12. Heming 
Matzon 2; 8. Nills Matzon 3; 6. — Swensara [=; Swensarö ; på finska Suvantosaari af fi. 
smanto, sel, och saari, ö]. Marcus Erson 3; 15. Olaff Hinderszon 3; 7. Nills Larsson [N. 
lorflf 39] 4; 10. Nills Ionson 1 pl.; 16. Nicolaus Hinderszon 4; 9. Hindrich Hinderson 2; 4. 
— Pwtthan [.Putthan;] Lårens Hinderson och Anders Anderson 3; 18. Anders Erson 5; 20. 
Nils Inneszon 1; 2. Anders Erszon 7; 20. — Baume [=; Ramno 53. Fi. rauma, sund, hafs-
ström;<fn. straumr], Per Perszon 3; 4. löns Huith 3; 10. Hindrich Erson 2; 5. löns 
Erson' 3; 3. Blasius [53 här Micheli Blåsseson] 3; 3. Larrens Iåpson 3 72; 13. löns Iåpson 
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4 • 1 3. Olaff Perszon 6 ; 20. Baffver han panth engh 18 lass eng. löns Nilson 1 ; 2. 'Hindrich 
Laffwen 1 pl.; 30. Nills lönson 1; 2. Erich Ollszon 3; 6. löns Ionson 1; 2. Matzs Larson 3; 2'o. 
lacob Nilson 3; 5. Larrens Matzon 2; 4. Olaff Hinderson 5; 6. Per Ollszon 2; 6. Olaff Anunson 
5 ; 10. Tidich Olson 1 ; 2. Nills Nilszon 1 sp. 1 sk.; 5. löns Mortheszon 2 17 ; 3. Hans Anunson 1 ; 3. 
oiaff Jonson 1; 5. Nills Erson 5; 6. Kijrstin vidua 2; 5. Jöns Larson 1; 4. [I byn 75 Hans 
och Nils Druckenn], - Laffwenees [Lafftvenes;] Olaff Michelszon 1; 2. Anwnd Bertilson 4; 
16. löns lönszon 6; 8. Anders Eskilszon 6; 8. Olaff Ollson [O. Pöre 46] 6; 10. Karin vidua 
1; 5. Erich Perszon 1; 7. Vinich 2; 12. Nills Hinderszon 6; 9. Nills Olson 2; 6. — Bijrköönn 
f Birköö; Pirkkiö på finska sidan. På svenska Björkö], Per Ollson 3; 6. Hindrik Hinders
zon 3; 6. Olaff Hinderszon l1/,; 3. Per Hinderson 2; 10. löns Larson 2; 6. — Seijffums 

Seyffuisby 53. Säivits]. löns Person 5; 9. Larrens Nilson 3 1 /3 ; 6. löns Larson 5; 10. 
Per Östhenszon 3; 12. — Katam [== ;] Lårens Nilszon 5; 15. Anders Ionszon 2 7,; 7. Nills 
Olson 4; 10. Per Ollszon 21/2; 6. Nills Larszon 2; 5. — Wonum [Wonwm; Wonem 49; 
Vuono. ' Yi. mono, fjord]. löns Nilson [Jöns Kijrw 39] 3; 5. Nills reijku 3; 6. Jöns cloc-
kare 2; 3. Olaff Håkonszon 2; 6. Matzs Larszon [M. gesth 89] 1; 2. Iacob Perszon 4; 4. 
Hindrik Håkonszon 7; 30. [Efter denna by upptas 39 Kelspeske med Per Ostenszon; (i) 
Kärespeke 1420, Kiersbeck GL L. K.]. 

Swmma skatthen wttaff then nedra Socknen i Tornö 52 mark 5 lj-s öre. Swma nian-
taleth aff Tornö Socknn 287 men. Swma Spannelanden 80 pund 6 72 spanland. Swma En-
giislanden 2308 72 las engh. Swma Skatthenn aff Tornö Soknn 101 mark 7 V 2 öre 6 pgr. 

Wthaaff CHalix Sockn [Calix; Öf. och N. Kalix1.] är bescriffuith jordataall, åkerland, 
engiisland och theris fiiskeuatn. [Första och andra talen ha samma betydelse som i Torneå; 
det tredje utmärker fisket och är skelland, när ej annat angifvesj. 

Bödup [Rödwp; Rödupp i Öf. Kalix]. Olaff [Elijff 53] Erson 4 . • > spanland; 8 las[eng] 
och er hans fiiskeuatn recknath och verderath 1 skel[land]. Staffwan Erson 3 73; 10. 1. — Nyby 
[=; Nybyn i Öf. Kalix]; Per Hinderson 1; 2. V-.. Larrens Olson 3; 8. 72 sp. Olaff Michels
zon 3; 6. 72 sp. Lårens Michelszon 31 /2; 6. l\2 sp. Margret i Töre er egandis ther iord i 
same 3; 6. 1. Hindric i Biörkön er egandis ther iord 1; 6. 1. löns Greszon 3; 4. 1.— Wen-
denees [ Wendenessz ; Vändnfts i Öf. Kalix. Två mil nedanför ligger sjön Räcktjärv, och en 
lång, smal samt mellan bergen inklämd vik af denna kallas Räcktjärv—vändaii\. löns 
Larszon 4 7,; 6. sp. Olaff Anderszon 6; 10. 72 sp. Olaff Person 9; 12. 1 sp. löns Båls
zon [s. å. Pållson] 2 72; 4. 1. Nils Hanson 4; 4. 1. Per Nilszon 3; 4. 72. Elin vidua 1; —. 
— Hedeen [Heden; Heden i Öf. Kalix]. Jöns Gamull [39 blott Gamwl] 5; 4. 1. Erich 
Greson 4; 5. 72 sp. Olaff Nilszon 2; 4. 1. — Bredåkersby [Gregersbyn 39, a. b. 43, 46, 47. 
Breda Aa ker 1493.  Grelsbyn i  Öf.  Kal i x] .  Jöns Pers on 3;  4.  1 .  O laff  G reson 4  7 2 ; '6 .  72  
sp. Nils Hinderszon 2 pl. 2 sp.; 28. 2 sp. Per Erson 3 7=; 4- 1- Jören Inneszon och Olaff 
Inneszon 6 72; 16. 1 sp. Olaff Vialmszon 4 '/,.; 8. 72 sp. Nils Larszon 3; 4. 1. Hindrich 
Ionszon 5 72 ; 10. 72 sp. Nils Nilszon 4; 8. 72 sp. löns Ionszon 5; 12. 7, sp. — Swartaby 
[Suartheby; Svartbyn i Öf. Kalix. Efter någon med tillnamnet Svart]. Erich Ionszon 4 1 /2; 
4. 1. Klemeth Ollszon 2; 3. 72. löns Ionszon 3; 4. 1. Erich Hinderszon 3 7?; 5. 1. Larrens 
Erson 472; 6. 1. Hindrich Perszon 7' 2; 12. sp. Anders Ollszon 51 /2; 6. J/2 sp. Lar
rens Gresson 6; 8. 72 sp. löns Gresson 6; 12. 72 sp. Tomas Byrilszon 1 pl.; 16. 1 sp. 
Hans Nilszon och Cristin vidua 6; 8. 72 sp. Margret i Töre eger iord i Swartebynom 1 sp. 
Nills i Alkula i Tornö eger och ther iord i sama [by] 1 sp. — Öffivermoraierff ; Öf, Mor-
järv i Ned. Kalix]. Per Jonszon och Nils Ionson 7; 8. 72 sp. Larrens Anderson 4; 6. 1. 
Nills Ollszon 7; 8. V2 sp. — Jngemarsby [—; trol. Vestannäs i Ned. KalixJ. Olaff Ionszon 

1 Namnet är eg, en sammansättning af Calixtus och marie. 1539 nämnes Per Ersson i Kaliixmarh och 1549 
Nils Hindersson i Calixmarc, hvilka här finnas i n. v. Grelsbyn. 
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31 /2; 4. 1. Anders Inson 3; 4.1. Nills Byrilszon [s. å. Biörszon] 4; 6. 112 sp. — Yihermoraierff [--; 
Ytt. Morjärvi Ned. Kalix. Affi, mora 1. moro -f- järvi, sjö]. Larrens Olson och Per Olson 11; 12. 
1 sp. löns Olson 3; 4. 1. Iacob Elaffson 4 1 /2 ; 6. 1. Anders Elaffson och Larrens Nilson 3; 
6; 1. Per Olson 4; 6. 1. Larrens Olson 2 1 /2; 4. 1. — Kamlwnghe [Kamlunghe; Kamlunge i 
Ned. Kalix]. Vialm Siurdszon 31 /2 ; 4. 1. Erich Person 6; 6. V2 sp. — Böletth, [Böledtlr, 
Törböle i Ned. Kalix. Uppkallad efter följande by]. Nills Önson 51 /2 ; 6. 1. löns Önson 
5; 8. 1. löns Ollson 5; 8. 1. löns Erson 6; 8. 1V2. Larrens Erson 3V2; 6» 1 . Nills Ionson 
4; 4. 1. löns Ionson 4 1 /2; 4. 1. — Töree [— 53; Töre; Töre i Ned. Kalix. Senare leden är 
nog ed], Larrens Biurson 3; 6. 1. Anders Ionson 10; 12. 1 sp. Swen Anwnszon 3 V2; 6. 1. 
Margret vidua 1; —. — . Matzs Olson 5; 6. 1. Nills Ionson 4; 6. 1. Klaus Ionson 5; 6. 1. 
Larrens Ollson 5; 6. 1. löns Olson 7 1 /2; 10. 1/2 sp. löns Clauson 5\/2; 6. 1. Benckth Hinderszon 
4 1 /2 ; 6. 1. Margret vidua 3; 4. 1. Olaff Olson 2; 4. V2. Erich Ollszon 6; 6. 1. [Finne Mar
git fanns 46 i byn]. — Szörom [Szörem 47, 49. Sören 39; 53. Szörin 52; Sören i Ned. Kalix. 
Af söder och hem, = Sörgården], Anna vidua 9; 8. V2 sp. Olaff Perszon 7 1 /2; 6. V2 sp. — 
Siicknees [Sicknes; Siknäs i Ned. Kalix.] Torkiill Erson 6 V•>; 6. V2 sp. Nills Erson 6; 6. 
V2 sp. Eneuast Erson 5 3/2; 4. V2 sp. Jöns Hinderszon 4; 4. 1. Gudzorm Elaffszon 4; 4. 1. 
löns Sibiörszon 4; 8. 1./2 sp. Anna vidua 4; 4. 1 sp. Nills Larszon 3; 4. V2 sp. Grees Lars-
zon 3 Va; 12. 1. — Pwlinghee [.Pulinge; = 1492; Pålänge i Ned. Kalix.] Anders Perszon 9; 
16. 1 sp. Nills Biörson 4; 5. 1. Nills Larson 2V2; 4. 1. Gudmund Tomaszon 6 1 /2; 10. 1. — 
Korpekåå [Korpekå; Korppeåuick 66; Korpikåby i Ned. Kalix vid Korpikån.] Hindrich Ion
son 11; 12. V2 sp. löns Gwdmunszon 6; 8. 1. Erich Nillszor* 4 1/2; 6. 1. — Bondensbyn [=; 
Bondensby 49, 53; Bondansby 52; Bonars Byn G. L. K. Bondersbyn i Ned. Kalix. Af nam
net- Bonde.] Biörn Ionszon 7; 4. V2 sp. Olaff Ionson 3 V2; — • —• — Byrilsbynn [.Byrilsbyn; 
Börjelsbyn i Ned. Kalix. Af det vanliga mansnamnet Byril.] Margreth vidua 3 V?; 4. V2. 
Per Erson 7 V2; 5. 1. löns Nilson 6 sp. 1 sk.; 4. V2. Hindric Olson 6 sp. 1 sk.; 6. V2. löns 
Anderson 4V2; 4. Vs. Olaff Anderson 4,1/3; 4. V2. Nills Olson 3V2 1. V2. Olaff Erszon 3 J/2; 
V2. V2. — Biw m [.Bium; = 46; Biium 53; Riun i Ned. Kalix. Bij Byn G. L. K. fsv. ryp, 
afröjd mark.] Olaff Nilszon 3 sp. 1 sk.; V2. 1 Hindrich Larson 6V2 sp. 1 sk.; 4. 1. Nills 
Ionson 1 pl.; 8. V2 sp. Michel Michelszon 2; 2. \/2. Hindrich Gudmunszon 5; 4. V2. — Kar-
mansbyn [=43, 46, 47; Karmamansbyn 39; Månsbyn i Ned. Kalix. Af mansnamnet Kar(l)-
man.\ Hans Ionson [Hans Finne s. å.] 6 V2 sp. 1 sk.; 4. 1. Matzs Person 5; 4. 1. Olaff Swnis-
zon 3; 4. V2. Hindrick Siluetszon 5; 4. 1. Gudzorm [Gårdorm 39] 1 pl. 1 sk.; 4. 1. Olaff 
Siurszon [s. å. Siurdszon] 9; 4. 1. Per Mågszon 31/2 sp. 1 sk. ; 4. /2. Larrens Nilson 1 pl.; 
12. V2 sp. — Gamblagårdhen [Gamblegården; Gammelgården i Ned. Kalix.] löns Perszon 
4; 6. 1. Olaff Perszon 5; 6. 1. Olaff Yneszon 4 sp. 1 sk.; 6. 1. Olaff Siluatszon 5; 12. V2> 
sp. Iåper Mortenszon 10 1l'2; 12. V2 s p. Olaff Nilszon 11 V2; 16. 1 sp. Olaff Michelszon 2 /2 

sp. 1 sk.; 6. V3 sp. Qwarner vnder sama by ere recknath fför 1 sp. — Stocknees [Strokenes; 
Stråkanäs i Ned. Kalix. Af strulck, mindre fors.] Larrens Ollson 5; 6. 1. Anders Anundszon 
4 sp. 1 sk.; 4. V2. Nills Perszon 8 '/ 2 sp. 1 sk.; 8. 1/2 sp. — InnanbecJcenn [Innan becken; 
Innanbäcken i Ned. Kalix. Af prep. innan + bäck.] Jören Japszon [Örian J. 39; Jörenn 
innanbäckenn 46.] 11 V2 sp. V2 sk.; 10. 1 sp. Iaper Erson 3 /2; 4. /2. Erich Ionson 5 /2; 
10. 1 sp. Per Fröuitszon och löns Fröuitzon 1 pl.; 9. /2 sp. Rolffsby [Ralffzbyn/ (i) ßolffz 
46 i saköreslängd ; Rolfs i Ned. Kalix. Al mansnamnet Bolf.] Olaff Olszon 7; 10. /2 sp. 
Nills Larson 6 V2; 8. V2 sp. Erich Larszon 5; 8. V2 sp. Per lönszon 61/2; 6. 1. — Gröta-
nees [a. b. s. å. för de här nämnda åborna till närmast föreg. by. Jfr isl. grjót, sten.] 
Nills Jonson [i Gröthenes 53] 3; 6. 1. Per Ionson 2V2; 6. 1. Olaff Nilszon 3; 4. 1. 
Rijskepelth [= Storöö 39; i a. b. af 43 delas dessa bönder på Storönn, Storön, och Rijske-
peltth ; Ryssbält i Ned. Kalix.] Piitha Olaff [Olaff Olson 39] 5 V2; 10. V2 sp. Gvnnar Person 
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5; 10. V2 sp. Larrens Gwdmunszon 3; 6. 1. Vialm Anderson 3; 6: 1: Larrens Perszon 5; 
14. 1 sp. Olaff Larson 6; 6. 1]2 sp. — Mortenszöön [de båda åborna upptagas 39 och 59 
under Ytterbyn; Maison i Ned. Kalix.] Nills Svniszon 4; 9. 1. Olaff Hinderszon 8 V: sp. 
1 sk.; 20. 1/2 sp. — Ytherbynn [Ytherbyn; Ytterbyn i Ned. Kalix.] Nills Perszon 41/2; 
8. IV2. Erich Perszon 4^2 ; 8. 1 V2. Margiith vidua 31 /2; 8. V2- Olaff Clauszon 4 1/2; 9. 
1. Margret vidua 1 sp. 1 /2 sk.; — Olaff lönszon 1 pl. 1 sk.; 11. 72 sp. Per Clauszon 
4 1/2; 9 72. —. Olaff Person 2; 4. */2. Nills Clauson 1 pl.; 12. */? sp. löns Anderszon 5; 
4. 1. Nills Anderszon 5; 4. 1. Helga i Tornö eger iord i förscriffna by 10 las 1 skel.— 
Boduaall [Bodeval; Bodewall 46, 47, 49. Vtwidlandith 52, Vtuidlandith 53, icth med Landeth 
59. Vallen i Ned. Kalix vid Bodviken.] Larrens Östenszon 5; 9. 1I2 sp. Olaff Olson 3; 
8. 1. — Biörnbernees [Biörnberganes a. b. 43; Biörnbersnes 47; Biörbersnes 39; Näsbyn i 
Ned. Kalix.] Eriich Mågszon 5; 8. 1. Mågzs Östenszon 71/2; 8. l,/2 sp. Anders Nilszon 1 pl. 
1j2 sp.; 12. 1/2 sp. löns Vialmszon 5; 6. 1. Anders Vialmszon 5 V?; 9 . 1. Erich Vialmson 
6 x/2; 10. V2 sp. — Breduick [=; Bredviken i Ned. Kalix.] Morthen Larszon 6; 16. V3 sp. 
— Wonöfierdenn [Wonefierden; Vånafjärden i Ned. Kalix.] Per Helsingh 4; 6. 1. Bijrittha 
vidua 3V2 sp. 1 sk.; 4. 1. Jöns Jönszon 2; 2. 1. — Sangiis ; Sangis i Ned. Kalix.] 
Lårens Gresson 10; 16. 1j2 sp. Ingrith vidua 1 pl.; 16. */•> sp. Eneuast 4; 8. 1. Ffröuith 
[Pröuid 39, Fröuiek 52, Frödne 53] Ionszon 41 /2; 6. 1. löns Ollszon 3; 2. */2. löns Ionson 
4 1 /2; 6- 1. Ingemar Olson 3 1j2; 8. 1. Vialm Perszon 6; 12. 1,/'L> s p. Hindrich Ollszon 2; 4. 1. 
Larrens Nilszon 3 1/2; 6. 1. Erich Mågszon 31/-; 6. 1. Mågzs Olson 4 1 /•_>; 8. 1 1/->. 

Swma mantaleth wtaff Caliix Soknn 184 men. Swmat spanland 121 pund 2 1 / 2  span 
1/2 skeland. Swma engiislanden 1250 1I2 las engh. Swma skathen 106 marc 7 V2 öre. 

Lwla Sockn [ampnem dictum Lulu 1327, parochia Lulu 1339, vid Lulo kirkio 1409. 
Öf. och N. Luleå] är Bescriiffwiith : Mantaleth : Jordataleeth : Akerlandh: Engiisland: Wtryrni-
skoger: Fiiskeuatn: ero lagde och werderath vnder skatthen för spanneland och skelsland 
[Talens betydelse densamma som i Kalix]. 

Antenees by [Anthenes; Anthenœs 1482. Antnäs i Ned. Luleå, af Antonius]. Nills 
Jonszon 2 pl.; 12. 1/2 sp. Iåper Ionson 2 pl.; 14. 1I2 sp. Anders Hemingszon 9*/2; 6. 1. 
Ioon Olson 12; 12. 1 sp. Lårens Ionson 12; 8. 1. Lårens Östenszon 11; 6. 1. Morten Siffretszon 
5; 4. 1. Lariis Siluetszon 9; 6. 1. Nills Anderson 3 V2 pl.; 20. 1 sp. Barna iord, szom Olaff 
Hermanszon åtthe ibidem 71 /2 ; 4. —. [I byn namnes Hegge Nils 46, 49 och fiere år]. 
—: Mottheswndh [.Motthesund; Mottheswnda 49; Mattasivnda 1482, Motta swnda 1502; Mått-
sund i Ned. Luleå]. Jöns Larson 12; 8. V2 sp. Håkan Nilson 13; 12. 1I2 sp. Larrens 
Dauitszon 3 1/2 pl. 2 sp.; 16. 1 sp. Nills Ollson 2*/2 pl.; 12. 1 sp. Jöns Nilson 5; 4. 1/2 sp. 
Olaff lönson 11; 12. 1/2 sp. löns Person 1 pl.; 4. V2 sp. [=Ionn tolck 53]. lon Olson 
6 1 /2; 4. 1I2 sp. Per Nilson 4; 4. —. — Kallelax [=; Kallax i Ned. Luleå]. Af fi. kala, 
fisk, 1. kalliOj klippa, + laksi (= lakti) vik]. Morthen skijnnare 17; 12. 2 sp. — Geddeuick 
[Geddeuik; Gäddvik i Ned. Luleå.] Per Ollszon 9; 8. 1. Vnge Nilsz 19; 8. 1 sp. Anders 
Nilszon 22; 14. 1 sp. Wnder sama Geddeuick ligger ith lijthet swnnd med laxa gårda; 
giörs wtaff sama laxa fiiske affradzs pening [57 : Ett torpställe vid Gedwijck sundtt, som 
prästen tillförene hade och vardt såldt en annan i händer, rentade salt lax \/2 t:a.] — Ericsnees 
[Ericksnes; Ericsnes 1502 ; Ersnäs i Ned. Luleå]. Larrens Person 4; 4. 1. Olaff Hanszon 6; 4. 1. 
Olaff Person Ii; 6. 1. löns Person 10; 8. 1. Erich Nilson 4 V2 ; 4. 1. Hindrich Hanson 4; 4. 1. 
Olaff Nils on 3; 4. 1. Östen Olson 4; 4. 1. Nills lönson 4 pl. 2 sp.; 24. 5. Per Person 4 1 / 2 ; 4. 1. 
Olaff Person 5; 4. 1. Mågzs Nilson 5 1/2; 8. V2 sp. Larrens Erson 1 pl.; 6. 1. Sven Olson 
7; 6. 1. Larrens Nilson 9; 8. 1I2 sp. Karin vidua 2 pL; 12. 1/2 sp. Larrens Larson 6; 4. 1. 
Anders Mågson 7 V2; 6. 1. Erich Larson 3; 2. —. Morthen Larson 4; 4. 1. Daagh Olszon 
23; 16. 1 sp. [Oluff ßebb fanns i byn 75.] — Aluiick [Aleuigh; Alwick 47, Alwijk 1492; Alvik 
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1 Ned. Luleå vid Al-hn; vid denna finns ock byn Alee 75 med 2 åbor, nu Ale. Af trädet 
al + edV[ Larrens Olson 22; 12. 3. Anders Persson 12; 8. 1. Nills Olson 13; 8. 1. Lasze 
finne 10; 12. —. Sigrith vidua 2; 2. —. Olaff Perzon 5 V-.»; 8. 1. Olaff Greson 5 1 /2 ; 4. 1. 
Herman Greszon 11; 12. 1. Larrens Olson 11; 10. 1. Olaff Iåpson 2; —.—. Tomas Clemetszon 
10; 12. 1. löns Clemetszon 14 V2; 12. 1 sp. Larrens Högson 7; 6. 1. Önde Mågszon 7; 6. 1. 
Jngeuall 11; 10. 1. Olaff Michelson 11; 10. 1. Olaff Ionson 12 1/2 ; 12. 1/2 sp. Larrens Person 
7; 8. 1. Nils smed 5; 6. 1. Nills Mågson 6; 4. 1. Storbiörn [=-- 39] 3; 4. 72 sp. Erich smed 
2; 2. —. wtbiismans iord i sama by szom Olaff Swenszon i harbecken i pitha Soknn eger 
2; 8. —. Margiith i seffastebynn eger och ther iord 2; 4. [Näst sist i byn nämnes 46 Lasse 
Persson vidt Ale, d. v. s. Ale.] — Szwnderbyn [Sunderby; Swndaby och Swnderby 1502; 
Sunderbyn i Ned. Luleå.] Nills Helsingh 2 pl.; 8. 7 2 sp . Anders Nilson 13 1 /2 ; 8. 1/2 sp. 
Nills Ionson 2 72 pl. 72 sp.; 12. 72 sp. Olaff Ingeualszon 13 1 /2; 6. l/2 sp. Larrens Nilszon 
12; 6. 7. Olaff Jonson 15 V?; 1 2. 7 2 sp. Larrens Person 2 pl. 2 sp.; 8. 1/2 sp. Per Nilson 
15; 8. 7-2 sp. Anders Larszon 12; 6. 1. löns Anderson 1 pl.; 6. 1. Håkon Olson 7 ; 4. 1. 
Eriich Nilszon 13; 8. 72 sp. Gwnnar Ionson 5 72; 5. 1. Kaliix Jogann 5; 5. 1. Jöns Erson 
2 pl.; 10. V2  s p. Olaff Erson 1 pl.; 4. 1. Iohachim Person 15; 6. 72 sp. Nills Ingeualszon 
12 1 /2 ; 6. 1/2 sp. Barna Gotzs i sama by som Olaff Perszon eger 4 1 /2 ; 2. 1. Kyrke heman 
szom och skatlackth nw ere 13; 14. —. —. Belingh [= ; Bœlingh 1502; Bälinge i Ned. Luleå. 
Innehåller ett släktnamn *Bœlinger.'] Per Siurdszon 13 1/2 ; 10. —. Larrens Erson 1 pl. V2 

sp. ; 6. —. Claus Pållson 12; 8. —. Nills Ionszon 11; 4. —. 
2 us F: [= then andra fierdingen.] — Rwtuiick [Rwtuik; Rutuvik 1339, Ruthauijk i 

handling från början af 1500-talet i Sandbergska saml., Ruteuick 46; Rutvik i Ned. Luleå.] 
Anders Hermanszon 1 pl. 72 sp.; 8. 3. Mågzs Olson 2 pl. 2 sp.; 16. 3. Erich Nilson 4 72; 
4.  1 .  löns Ni lson 7;  6.  1 .  Nil l s  Per son 6;  4.  3 .  Erich Person 7 ;  6 .  1 .  Ol aff  Lar son 9;  6.  7 2 
sp. löns Erlanszon 1 pl. sp.; 10. 72 sp. Twre Erson 3 72 pl. 1 sp.; 20. 1 sp. — Biörsbyn 
[=; (i) Biörnsbynom 1482; Björsbyn i Ned. Luleå. Af Biörn, vanligt mansnamn. En man 
v. n. Sigfastus Bero fanns 1339 i s:n.] löns Olson 2 pl. 21l2 sp. ; 16. 1I2 sp. Hans Ingelson 
12 72; 16. 72 sp. Nills Larson 9 72; 12. —. Påll Larson 1 pl.; 8. 1 sp. — Bensabyn [=; 
Belzaby (säkerligen felaktigt) 1482; (i) Bensaby, (i) Bense- och Benszebynom i samma bref 1492; 
Bensseby 1502; Bensbyn i Ned. Luleå. Af det här vanliga mansnamnet Benth, d. v. s. 
Bengt, närmast från formen Bänse i Angml. 1418.] Erich Iåpson 13 72; 12. i/2 sp. Nills 
Iåpson 3  pl . ;  20.  1  1 I 2  sp.  löns N ilson 10 1 /2 ;  6 .  72 sp.  And ers  O llson 1  pl .  7•> sp . ;  8 .  7 2 
sp. Ffranndzs 5; 4. 72 sp. Larrens Person 2 1[2 \ 4. 1j2 sp. Joon skijnnare 72 sp. 1 sk.; 1. 
72 sp. Per Person 4; 4. 1/2 sp. — Herszöön [Hersöön; Hertsön i Ned. Luleå. Af det här 
vanliga mansnamnet Herse.~\ Olaff Ollson 5; 4. 72 sp. Per Joonszon 2; 2. 72 sp. Mågzs 
Ionson 11 1 /2  ;  12.  1  sp.  — Sandön [Sa ndö;  Sandön i  Ned.  Luleå .]  Lar rens Jo nson 4;  2.  7 2  
sp. löns Ionson 4; 2. 1/2 sp. Klaus Olszon 9; 10. 3. [Här nämnes år 53 Hindrich i Löffskatan.'] 
— Hinderszöönn [Hindersön; Hindersön i Ned. Luleå. Af mansnamnet Hindrik.~\ Eriich 
Jonson 13; 8. 3. Erland 1 pl.; 10. 1 72 sp. Jåper Jonson 1 pl. 72 sp. ; 10. 1 1/2 sp. Iåper 
Erlanszon 6 1/2 ; 8. 1 sp. — Brendöönn \Brendön; Brcendö 1409 ; Brändön i Ned. Luleå. 
Tydligen = bränd-o.] Eriich Bentson 7; 6. 1. lon Bentson 6 72; 4. 1. löns Nillson 11; 8. 1 
sp. Olaff Olson 6; 4. xl2 sp. Per Olson 41/2; 4. 1. Olaff Vneson 10; 6. 1. Swen Larson 1 
pl. 7a sp. ; 6. 1. Önde Ollson 2 72 ; 2. 1. Anders Ollson 7 1 /2 ; 6. 1. Anders Nilson 4; 6. 1. 
Nills Nilson 12; 8. 3. — Pederszöö [Persöön; (i) Pedersönne 1492, Pedhersöö 1502; Person i 
Ned. Luleå. Mansnamnet Peder. En man v. n. snickar Petrus \x\00 fanns 1339 i s:n.] Kelbiörn 
Erson 17; 12. 3. Nils Ionson 3 1 /2 ; 2. 1. Larrens Person 10; 8. 1. Hendrich Ionszon 9; 6. 3. 
Karll Elaffszon 5 1 /2 ; 4. 72 sp. Nills Olson 9; 8. 3. Nills Larson 5 72; 6. 1. Larrens Elaffson 
5 7 2 ; 6. 1. Herman Nilson 7 1 /2 ; 9. 3. Herman Ollson 1 pl.; 4. 2. Spielle Spielleszon 6; 8. 

2 
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72 sp. Per Ionson 6 1/2; 4. 1. löns med huffwith [J. Olson 39] 7 1 /2 ; 5. 1. löns Person 6; 
4. 1. Larrens Olson 10 1 /2; 9. 7* sp. Larrens Michelszon 1 pl.; 6. 1j2 sp. Micheli Larson 2; 
2. 72 sp. [Här namnes 53 Micheli i Lunden. Efter denna by följer 75 Nickebyn med And. 
Jonsson o. Per Michelsson.]— Swndoom [SumdomflJ; (i) Swnda 1502, Szundom 46 ; Sundom. 
Namn af läget vid ett sund.] Olaff Tiidzon 2 pl. 2 sp. ; 16. 2 sp. Marcus Östenszon 3 1 /2 ; 4. 
72 sp. Erich Larson 12; 10. 1. Olaff Person 11; 9. 72 sp. Per Ollson 3; 2. —. Erich Nilson 
11; 12, 1 /2 sp. — Bijrijlslandh \Bijrilslandeth; Börjelslandet i Ned. Luleå. Af mansnamnet 
ByriL] Östen Olson 9; 6. 1. Olaff Erson 1 pl.; 5. 1. Per Olson 1 pl.; 6. 1. Klaus Ionson 6; 
4. 1/2 sp. — Engiilsbyn [Ingilsbyn; Ingeldsby 1502; Engelsbyn 46; Ängesbyn i Ned. Luleå. 
Af det här vanliga mansnamnet Ingeel} Ingil.] Hindrich Larszon 2 7 2 pl. 1 V2 sp.; 20. 1 72 sp. 
Hans Nilson 4 pl. 20. 1/2 sp. Larrens lönson 10; 10. V2 sp. — Smedsbyn \Smedzbyn; Smeds
byn i Ned. Luleå. Efter någon med tillnamnet Smed. Erik Smidh fanns i s:n 1409.] Vne 
Erson 13; 10. 3. löns Nilszon och Olaff Nilson 11; 8. 72 sp. Hans Nilson 2; 2. 1/2 sp. Per 
Erson 2 1/2 pl.; 10. 3. löns Hanson 12; 6. 3. Larrens lönson 2 pl.; 12. 3. Grees Ollson 3 1 /2; 
2. 1. Anwnd Ionszon 2 1 /2 ; 2. —. — Wiibbyn \Wibbyn; Wibyn 47,49, Wijdby 1493; Wibbeby 
1502, (i) Wijbbebynom 1492; Vibyn i Öf. Luleå. Af det här vanliga mansnamnet Wibbe.~\ 
Jöns Jonszon [J. timberman 39] 17; 12. 1 sp. Karll Person 12 1 /2 ; 12. 1 sp. Erich Person 
4; 4. 1f2 sp. — Brobyn [=; Brobyn i Öf. Luleå. Namnet af bron öfver älfven.] Larrens 
Mågszon 17; 10. 1/2 sp. Ingell Ionson 21/2 pl. 21/2 sp. ; 20. 72 sp. Nills Nilson 4 1/2; 6. 1. 
lons Person 9; 6. 72 sp. Nills Larszon 13; 10. 1I2 sp. löns Nilszon 131/2; 12. 3. Kelbiörn 
1 pl , 6. 3. 

3 us F : then tridie fierdingen.] — Bodebyn [Bodeby; Boden i Öf. Luleå. Jfr 
nedan s. 281. Af pl. bodar.'] Mågzs Nilson 7; 4. 7'2 sp. Per Olson 1 pl. 72 sp. ; 4. 72 sp. 
Olaff Larson 14; 8. 1. Nills Larson 12; 8. 1/2 sp. Per Nilson 11 1/2 ; 6. 1/2 sp. Erich Finuitszon 
[E. Finnessonn 58] 11; 6. 1I2 sp. Vibbe Håkonszon 5; 2. 1. — Boddeby [=; Buddby i Öf. 
Luleå. Af mansnamnet Budde.] Per Ollson 141 /2 ; 8. 3. Olaff Erson 6 V3 ; 4. 1j2 sp. löns 
Hermanszon 19; 15. 1 /2 sp. hustrunes iord till szama he[man] 6; —. —. Olaff Larson 2 1/2  

pl. 1 sp..; 15. 2 sp. Larrens lönszon 4 1 /2 ; 2. 1. löns Person 6; 4. 1. Anders Olson 6 72; 6. 
72 sp. Per Nilszon 12; 6. V2 sp. Anders Ollszon 9; 4. 1. Håkon Olson 3; 4. 1. Karin i 
holmom i pitha Sokn eger ther iord 2 72; 1. —. — Swartabiörsbyn [Suarthe biörsbyn; Svart-
björnsbyn i Öf. Luleå. Namnet efter någon, som hetet Svarte Björ(n). Biörn swarte nam
nes i s:n 1409.] Östen Östenszon 2 pl. 1 72 sp.; 6. 72 sp. Iåper Erson 9; 4. 1. löns Person 
7; 2. 1. Olaff Olson 1 pl.; 5. 1. Önde Nilson 6; 4. 1. Olaff N ilson 9 1 /2 ; 4. 1. Lårens Bijriilszon 
2 pl.; 5. 1. Östen Nilson 6; 2. 1. Nils Hanson 2 72 pl. 1 sp.; 10. 1/2 sp. Hans Ionson 6; 2. 
1. Margreth vidua 4; —. —. Erich Ionson 2 72 pl. 2 sp. ; 10. 3. löns Olson 15; 6. 1/2 sp. 
Hindrich Person 2 pl.; 4. 72 sp. Erich Erson 4 1 /2 ; 2. 1. — Wikerff [= ; Wikierff a. b. 43, 
53; Vittjärv i Öf. Luleå. Möjl. af fi. vikiö, blå sand, och järvi, sjö.] löns Erson 11; 6. 72 
sp. Per Anderson 4; 2. 1. Larrens Person 6; 4. 1. — Harals [= a. b. 43; 46, 47, 49, 53; 
Haralssz 39; Haraldz 53, Harads i Edefors. Af mansnamnet Harald med utelämnadt %.] 
Olaff Person 2 72 pl. 1 72 sp. ; 11. 1 sp. Erich Jonson 7; 2. 1. Erich lönson 1 pL 72 sp. ; 
2. 72  sp. Jöns Ionson 6; 2. 1. Olaff Person 12; '6. 72  sp, Nills smed 11 72; 6. 7 2 sp. 
Nills Ionson 11; 6. 72 sp. Erich Jonson 12; 8. 72 sp. Nills Ionson 10; 4. 1. Per Olson 10; 
4. 72 sp. Här nämnas år 46: Nils i (wedtt 58) Beckenn och Olaff i Brinkenn. — Szwartalåå 
[Suarthela; Svartelåå 46, 47, 53; Öf. och Ned. Svartlå i Edefors vid Svartlåälfvens utflöde.] 
Nills Olson 127?; 6- 1 sp- löns Olson 4 sp. 1 sk.; 2. 72 sp. Per Anderson 6; 2. 1/2 sp. 
Olaff Anderson 7; 3. 7 2 sp. löns Hinderson 4; 1. 1. — Bredåker [=46, 47; Bredaker 39; 
Bredakar 1502; Bredåker i Öf. Luleå.] Jöns Anderson 2 pl. 2 sp. ; 11. 1 sp. Larrens Ionson 
2 pl. 72 sp. ; 10. 1/2 sp. Iåper Biörson 9; 6. 7? sp. Olaff Biorsszon 1 pl.; 6. 1/2 sp. Larrens 
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Person 6; 2. V2 sp. Elaff Person 1 pl. V2 sp.; 3. 1/2 sp. Anders Person 13; 6. \/2 sp. — 
Heden [=; Heden i Of. Luleå. N. N. på Heden heter det ofta.] Siluasth Nilson 1 pl.; 6. 1. 
löns Larszon 1 pl.; 6. 1. Anders Person 11; 6. 3. Nills Repan 13; 7. V2 sp. Nills Person 
6; 2. 1. Ingrith vidua 5; 1. 1. Elin 2; —. —. löns smed 6 1/2 ; 2. 2. Nills Nilson 1 pl. 1 
sk.; 4. a/2 sp. Olaff lap [= Olaff löper 52, O. löpare 53.] 1 pl. V2 sp.; 5. 1. Anders Ionszon 
3 pl.; 9. 1 sp. löns Person 14; 6. 1. Olaff Nilson 9; 4. V2 sp. wttaff Sama by Hedenn faller 
fiiskeeaffradzs peninge fför iith kolkedreckth 2 öre 16 pgr. — Bodom [jfr ofvan Boden, dit 
Hans Jonsson föres år 39.] Karin vidua 3 l/2 ; 6. 1. Hans Ionszon 5 V? ; 4. 1/2 sp. — Swarta-
byn [Suartkeby; Svartbyn i Öf. Luleå. Efter någon med tillnamnet Svart.] Clemeth Erson 
7; 6. V2 sp. Bijriittha 3; 2. 1. löns Person 9; 6. 1/2 sp. Ingel Larson 6; 4. \/2 sp. Olaff 
Gulleson 1 pl.; 4. 1/2 sp. löns Gulleson 3 pl. 2 sp.; 12. 1 sp. Olaff Larson 1 pl.; 4. V2 sp. 
Finuith Nilszon 12; 6. 1/2 sp. Larrens Person 11; 6. 1/2 sp. Erich Larszon 11; 6. 1/2 sp. 
Lwdzii vidua 2; 2. —. Een qwarn wnder sama by er recknat 1; — —. — Seffastebyn 
\ßeffasteby; Säfvast Öf. Luleå. Sefasteby 1486, (i) Fasstabynom 1491. Af mansnamnet Se-
wasther, Siluest, d. ä. Sylvester.] Per Person 9; 6. V2 sp. löns lönszon 14; 6. V2 sp. Per 
Vneson 14; 8. 1/2 sp. löns Clemetszon 4; 4. —. Erich Person 91/2; 6. V2 sp. Nils Olson 10; 
6.  1 .  löns Ol son 7  1 / 2  ;  8 .  1 .  Ni l ls  P erson 2 pl .  1  sp.  ;  10.  1  \ /2  sp.  Hans P erson 6  V2  ;  6 .  V2  
sp. löns Person 9; 4. 1/2 sp. Margiith vidua 1 sp, 1 sk.; — —.— Wnebyn [=; UnbyniÖf. 
Luleå. Af mansnamnet Une.] Anders Olson 11; 6. V2 sp. löns Nilson 2 pl. 2 sp. ; 6. V2 sp. 
Eland Olson [a. b. Erland] 2 V2 pl. 1 sp.; 12. V2 sp. Håkon Olson 2 V2 pl.; 12. V2 sp. Per 
Erson 1 pl.; 4. 1/2 sp. Nils Person 10; 4. \/2 sp. Olaff Person 2 pl. 1 sp. ; 6. 1. Erich Person 
13; 4. V2 sp. Torbiörn 15; 8. V2 sp. Qwarn wnder sama by er lagd fför 1; . — Affwan 
[= ; (i) Awœ 1409; Afvan i Ned. Luleå. Af avay vik af å eller fjärd.] Olaff Anderson 15; 
6. 1/2 sp. Erich lönson 15; 6. 1/2 sp. löns Erson 12; 6. 1/2 sp. Olaff Erson 12; 8. \/2 sp. 
Twre Olson 15; 8. 1/2 sp. Olaff Nilson 3; 3. \/2 sp. Qvarn wnder sama by er werderatth 
1 Olaff Erson haffwer han i belingh iordh 1 pl.; . — Je mtthöön [Jemtön; Jämtön 
i Råneå. Efter någon med tillnamnet Jämt.'] Larrens Siluetson 9V2; 6. 1. Olaff Hinderszon 
5; 4. V, sp. Ingeborg vidua 4; 6. —.- Gres Hinderszon 4; 4. 1. Nils Olson 6; 4. 1. Per Tor-
kilson 3; 2. 1. Nills Yibbeszon 7 V 2 ; 6. 1. Nils Ionson 5; 4. 1. Olaff Ionson 12; 8. V2 sp. 
Larrens Hinderszon 14; 12. 1/2 sp. Larrens Nilson 14; 8. 1/2 sp. Anders Olson 9; 4. \/2 sp. 
Olaff Erson 4; 4. 1. Olaff Ionson 3; . Mågzs Yialszon 3; 4. 1. löns Olson 2; 1. 1. — 
Jemtthö affwan [Jämtä affwan; Affwann 46; Afvan i Råneå, uppkallad efter närmast före
gående by.] Olaff Iåpson 1 pl. V2 sp.; 6. V2 sp. Iåper Ionson 1 pl.; 4. \/2 sp. — Miödffierden 
[Miödfierdhen; Mjöfjärdeni Råneå. Affsv. mior, smal.] löns Erson 16; 12. V2 s p. Erich Olson 
3 ; 2. 1. löns Yibbeszon 5 V2 ; 4. 1. — H witthån [Huitåå; (i) Hvita 1409, (i) Hwithaa 1502 ; Hvitån i 
Råneå.] Anders Ionson 4 1/2 ; 6. 1. Erich Olson 12; 10. 1. löns Yialmszon 2 pl. 2 sp.; 16. 
V2 sp. Nils Erson 12; 10. 1. Klaus Hinderszon 9; 10. V2 sp. Olaff Nilson 7; 8. V2 sp. Nills 
Erson 1 pl.; 8. 2 l/2. Erich Olson 7; 6. 1. Per Elaffszon 5; 6. 1. Nils Hinderszon 5 l/2 ; 5. 1. 
— Höxönn [=46/ Högsöön 39, Högszöönn 43, Högxöönn 46; Högsön i Råneå. Af det här 
vanliga mansnamnet Hök, Hoher 1409.] Larrens Person 10; 10. 3. Larrens Person 6; 4. 1. 
Swen Ionson 7 V2 ; 6. 1. Nills Olson 3; 2. 1/2 sp. Håkon Ionson 6; 8. V2 sp. Per Ionson 
4V2; 3. 1. Hindrich Erson 12; 10. L Nils Ionson 13; 10. l/2 sp. — Rånee [Bånö 39, 52, 
53; Båne 46, 47; (in) Bano 1339, (i) Baanö 1482, (i) Bane 1491. Rånbyn i Råneå.] Jöns 
Erson 4 ; 4. —. Olaff Ionszon 3; 4. V2 sp. Jöns Hanson 7; 6. 1. Barna iord som Erich Wib-
beson eger 1 \/2; . Anders Nilszon 9; 12. 1. Nils Larson 9; 8. 1. Nils Biurszon 3 V2  ; 
4. 1. Erich Siluetszon 4V2; 4. 1. Olaff Hinderszon 1 pl.; 6. 1. Elin vidua 3V2; 4, 1. Elin 
piga 2; . Olaff Person 6 1/2 ; 4. 2. Per Håkonszon 6; 8. 1. Erich Ionson 1 pl.; 8. 1. 
Per Larson 7; 6. Va sp. Nils Swenszon och Anders Svenson 10; 6, V? sp. Per Jonson 3 V2; 
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2. V2 .  löns Person 10; 6. 1/2 sp. löns Larson 9; 4. 1. Ingeborg Skratu 1 ; . Nills Person 
3 V2  pl. B s p.; 22. 3. Wtbiismans iord szom Nils Person h:[afver] 10; 8. 1. Ciseel 2; 2. —. 
Iacob Person 9; 8. \/2 sp. Per Olson 11; 8. V2 sp. Per Olson 7; 6. 1. Olaff Siiffretson 5; 
4. 1. Germund Siiffret[son] 6 V2 ; 4. 1. — Böleeth [Böledth; Böle i Råneå.] Olaff Mortenszon 
5 1/2; 4. 1. Nills Mortenson 6; 6. 1. Morten Larson 10; 6. —. Anders Person 4; 2. \/2 sp. 
Nills Bertilson 6; 4. 1. Larrens Person 6; 2. 1. Nills Olson 4; 2. 1. Per Larson 4 1/2; 4. 1, 
— Presteholm [Prestholm ; (i) Presteholm 1491 ; Prestholm. i Råneå.] Larrens Siurdszon 1 pl. 
V2 sp. ; 6. 1. Per Siurdszon 4 V2; 4. —. Per Larson 9; 6. 1. Anders Elaffszon 6; 4. 1. 
Olaff Larson 9 V2 ; 6. 1. Anders Olson 7; 6. 1. Östen Olson 4\/2; 4. 1. Karin vidua 12; 8. 
V2 sp. Larrens Person 5; 4. 1. Olaff Person 6V2; 4. 1. löns Person 6; 4. 1. Morten An-
derszon 61/2; 4. \/2 sp. Per Anderszon 6; 4. V2 sp. Olaff Anderszon 7; 4. 3. Olaff Ionson 
13 V2; 8. V2 sp. — Årbyn \Areby; Orrbyn i Råneå.] Nills Vialmszon 14 V2; 8. 1. löns 
Vialmszon 12 V2; 8. 1. löns Larson 1 pl.; 4. —. Olaff Person 17; 8. 1. Per Elaffszon 4V2; 
2. 1. Per Larson 2 V2 pl. 3 \/2 sp.; 8. 1 sp. — Nijmesiil [Nijmnesiil(?); Nimesill 47; Niemisel 
1 Råneå. Fi. niemi, udde.] Nils Ionszon 2 pl. ; 8. 1. Erich Ionson 9V2; 6. V3 sp. Larrens 
Olson 1 pl. \/2 sp.; 4. 1/2 sp. Olaff Nilson 4; 2. 1. — Skattamarc [Skatamark; Skattamark 
43, 47, 49; Skatamark 1409; Skatamark i Öf. Luleå. Jfr det norska mansnamnet Skati.~] 
Bernardus 12; 4. 1. Larrens Olson 4; 2. 1. Hans Vialmszon 10; 4. 1. Anders Vialmszon 13; 
6. 1. Larrens Anderson 4; 2. 1. löns Anderszon 7; 4. 1. Olaff Mauritszon 10; 4. 1. Vibbe 
Larson 13; 4. 1. Olaff Kelbiörszon 11; 4. 1. Matzs Hanson 9; 6. 1. — Degersziill [.Degersiil; 
tydligen Sörbyn m. fl. byar i Råneå vid sjön Degerselet. Af adj. digher, stor.] Olaff Olson 
11; 4. 1. [Denne och tre andra åbor föras i a. b. 43 till byn Rörtresk, — 49; nu Öfverbyn och 
Gunnarsbyn vid sjön Rörträsk.] Olaff Olson 7V2; 4. 1. löns Östenszon 10 V» ; 6. 3. Liisle 
Anders 1 pl.; 4. 1. Nills Olson 9; 4. \/2 sp. Anders Vialmszon 5; 4. 1. [Denne och Per 
Nilsonn föras 52 till byn Lassebyn; Lassbyn.] löns Erson 9; 4. V2 sp. Siluasth Erson 1 pl.; 
4. V2 sp. Anders Larson 2 pl. 1/2 sp. ; 8. V2 sp. Gvnnnar [jfr Gunnarsbyn !] 15; 8. 1. Per 
Anderson 4; 4. 1. 

Swma mantaleth aff Lula Socknn 408 men. Swma spanlanden 511 pund V2  sp ann: 1 
skeland. Swma engiislanden 2642 las engh. Swma Skatthe penningan 395 marc 6 öre 4 
penningar. 

Jttem en giörs ther wth aff thrij små fiiske watn i Lula sockn Affradzs peningar 
Svartha öö [Svartö] Laxa gårda 1 marc. Geddeuick swnd 1 marc. Heden 1 notadreth 2 
öre 16 pgr. 

Wthaff Pitha Szockn [ampnem dictum Pitu 1335; in Pito 1339 , i Pita s:n 1395. 
Sockennamnet säkert lånadt ifrån byn Lillpite] är bescriiffwiith Jordataleth, Åkerland, en-
giisland ; theris fiiskeuatn ere werderath i spanland eller skeland ; theris skath bescriffuith. 
[Talens betydelse densamma som i Kalix.] 

Swnnersthe Tridiungenn i Piitha Socknn. Jheffreby [Jeffre; (i) Järffua 1481; Jäfre.] 
Olaff Perszon 13 spanland; 15 las engh. hans fiiskeuatn1 ere recknath ffö£ 1/2 sp.^Olaff 
Iåpszon 6; 10. l.^Ingeuall Iåpszon 41/2; 7. l!^Hindrich Jonszon 14; 21. 1 sp. mils Jonszon 
2 pl. 3 sk.; 20. 1 sp.^Olaff Olszon 10; 15. */2 sp. — Bondöön [Bondön; Bondön.] Torf-
fasth Olszon 4; 3. V2 sp. — Höckzsbölee [Höxböle; Högsböle. Af mansnamnet Hök.] Erich 
Nilszon 4; 5. 1. Lårens Jonszon 11/2; 3. 1. Joon Nillszon 2 1/2; 4 spanland [(!) fel för 
las]. 1. Nills Anderszon 5; 6. V2 sp. Olaff Hinderszon 6; 9. 3. — Horthelax [— Hortulax 
52, 53; Hortlax.] Erich Michelszon 131/3; 14. 1 sp. lon Ollson 7 10. 3. Anders Per
son 41 /2; 6. 1. Karin enkia 11/2; 2. —. Olaff Person 41 /2; 5. 1. Ioon Erson 2 pl.; 16. 
1 sp. Måns Person 11; 14. 1 sp. Olaff Ionson 6 V2; 5. 1. Erich Larszon 2; 2. 112. Joon 

1 Ibland står här fiisJcerij, 
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Anderszon 1 pl.; 10. V2 sp. Olaff lönszon 2 pl. V2  sp. ; 20. 1 sp. Bertiill Biörson 6; 5. 
1. Anders Anderson 7; 7. 1. Ions Person 4; 5. 1. Olaff Larson 4 72; 4. 1. — Pitthaholm 
[Pithaholm; — 46, 47, 49; Pitholm.] Olaff Erson 111 /2; 121/2. 1 sp. Nills Nilson 11 sp. 1 
sk.; 15 V2. 1 sp. Östen Olson 14; 12. 1 sp. Olaff Ollszon 7; 8. V2 sp. Erich Nilszon 2; 
2. —. Ingeual Perszon 5 sp. 1 sk.; 7. 1. Anders Michelszon 1 0  1 1 2 ;  . 1 0 1 / 2 *  1 sp. Ion An
derson 41 /2; 6. 1. Anders Perszon 1 pl. 1 sk.; 10. t/2 sp. Olaff Ollszon 4V2 sp. 1 sk.; 
6. 1. Larrens Olson 4V2 sp. 1 sk. ; 6. 1. Hans Perszon 3 1 /2; 5. 1. Olaff Perszon l\/> sp. 
1 sk.; 1. —. Anders Olszon 4; 4. 1. Önde Ollszon 7 1 /2; 14. V2 sp. loon Person 5 sp. 1 sk.; 7. 
V2 sp. Olaff Hanson 3; 4. V2 sp. Larrens Iåpson 3; 4V2. 1. Per Olson 3; 5. 1. Micheli 
Perszon 5 sp. 1 sk. ; 6. 1. Nills Erson 1 pl. 1 sk. ; 13. V2 sp. Nills Ingeualszon 3; 3. —. 
Anund Iåpszon 2; 3. 1. — Szivensbyn [Swensbyn; Svensbyn.] Tomas Erszon 10; 8. hans tel-
ågor ere reckneth V2 sp. Nills Person 6; 4. telågor V2. Ioon Perszon 5; 4. ågor V2. 
Jszaach Clemetszon 6; 6. telågor 1. Per Ollszon 6; 5. fiskerij 1. Per Önszon 10; 8. tel
ågor V2 sp. Olaff Ollszon 1 pl.; 5. telågor 1. Olaff Person 9; 6. quarner V2 sp. Erich 
P e r s z o n  8 1  / 2 ;  6 .  f f i i s k e r i j  V 2  s p .  I o o n  N i l s o n  5 ;  4 .  — .  O l a f f  s k r e d d a r e  7  1  / 2 ;  8 .  t e l å g o r  1 j 2  
sp. Iåper Ingelson lpl.; 6 1 /2. telågor V 2 s p. Joan Biörszon 5 1 /2; 4. —. Per Olszon 10; 7. 
telågor 3. Anders Person 7 1 /2; 6V2. telågor i wtrymisland V 2 sp . Ingell Östenszon 1 pl.; 
6. telågor V2 sp. Olaff Pålson 4 1/2 sp. 1 sk.; 4. telågor i fiiskerij 1. löns Perszon 4; 5. 
telågor 1. Jöns Perszon 13; 9. telågor 3. Olaff Perszon 6 V2; 6. telågor 1I2 sp. Nills lons-
zon 6; 4 Va- tiilågor 1. Per Jonszon 2V2; 2. —. Kijrstin piga 1; 1.—. Ture Ollszon 1 1/2; 
2. telågor \/2. Wtbijsmans iord szom Anders i Tåme [eger] 1; 1. —. — Berswiken 
[Bersuiken; ungef. =46, 47, 49, 52, 53; Bergsviken.] Swen Nilszon 9 1 /2; 6. telågor V2 

sp. Per Saleson [a. b. s. å. Siluetsson] 1 pl.; 7. telågor 1/2 sp. Erich Nilszon 91/2; 6. 
telågor 1 sp. Olaff Nilson 1 pl.; 6. telågor V2.sp. Per Nilson 1 pl.; 6. telågor V2 sp. 
Joon Ollson 6; 4. telågor 1. Anna vidua 1; 1. —. 

Ten nordesth Tridiunghen i Pitha Sockn. Trondaffwan [Tronaffwan; Trundafvan. 
Af mansnamnet Trond.] Olaff Nilszon 7; 8. thelågor V2 sp. Larrens Ionson 4; 5. telågor 
1. Nills Larson 11 /2; 2. telågor 1/2. Gudeliick vid[ua] 1; 1. —. Luscij V2; 1 . —. Nills 
Svenszon 2 sp. 1 sk.; 21/3. telågor 1. Olaff Ionson 2 sp. 1 sk.; 3. telågor 1. [Lule Per 
fanns i  byn 53 .]  — Rodzswi ick  \Rodzuigh;  Rosvik vid Ros- hns ut lopp.]  Ol aff  Ni l lszon 8  V2; 
8. telågor 3. Per Ollszon 7; 6. telågor i fiiskeuatn V2 sp. Nills Guniuszon [Grunio- 46] 1 
pl.; 6. telågor 1/2 sp. Larrens Ionson 4; 3. telågor 1. Svens Margreth och Jöns Olson 
31 /22, fiiskerij 1. Olaff Larson 7 1 /'2; 11. telågor 1 sp. Östen Larson 51 /2; 4- thelågor 1. 
Trulls Tronson 9; 8. telågor 1i2 sp. Iacob Person 6; 6. telågor 1. Larrens Olson 3; 21/2. 
telågor V2. Erich Nillson 4V2; 4. telågor 1. Olaff Nilson 6; 6. telågor l1/?,. Micheli Ion
son 4; 3. telågor 1. Jngeuall Ionson 41 /2; 3. telågor 1. Erich Ollszon 41/2; -2 1/2. telågor 
1. Joonn Larson 5; 4. telågor 1. Håkon skreddare 6; 4. tiilågor 1. [Efter denna by föl
jer år 39 Harrebeck, nu Harrbäcken, med Swend Anderszon och hans två söner.] — Portes-
nees [Portesnes; Por(t)snäs.] Larrens Ollszon 21/2 pl. 3 sp. ; 28. telågor 1 sp. Nills Larson 
8; 9. telågor V2 sp. Anders Jonszon 1 pl.; 9. ågor V2 sp. Per Olszon 9 1 /2; 9. telågor 1. 
Jöns Ollszon 7; 6. telågor 1 V*. Sven Anderson 2 pl. 1 sp. ; 13. telågor 1 sp. Hindrich 
Anderszon 2 pl. 1 sp.; 17. telågor V2 sp. Olaff Swenszon l1/2; —. —. — Håkonssöön 
[Hakonssön; Håkansö.] Nills Person 10; 10. telågor 3. Sven Nilson 1 pl. 4V2. telågor 
1 \/2. Nills Erson 7; 7. telågor 2V2. Olaff Erson 1 pl.; 8. fiiskeuatn 1j2 sp. Larrens Ion-
sonn 4; 21/2. ågodelar IV2. Jacob Perszon S1/2; 3. fiiskeuatn 1. Siilffwasth Person 6V2; 
7. fiiskerij V2  sp . Anders Ionszon 5; 5. fiiskerij 11/2. Joonn i Svndom 4 1/2; 5. fiiskeuatn 1 V2. 
Olaff Person 5V2; 10. fiiskeuatn 3. Joon Nillson 9; 16. telffelle 1 sp. Larrens Erson 12; 
14. fiiskeuatn 1 sp. [Nils i Skalan fanns i byn 81.] — Sandöön [Sandön; Sandön.] Per 
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Iåpson 3\/2 sp. 1 sk.; 3. fiiskeuatn 1. Nills Person 2; 4. telågor V2.— Siwrdsmarc [Siudz-
mark; Siwrdzmark a. b. 43, 47, 49, 52, 53 ; Sjuismark. Mansnamnet Sigurd.] Larrens 
Hinderson 4; 5. telågor 1. Nills Hinderson 4; 5. telager 1. Per Ollson 4 72 sp. 1 sk.; 4. 
telågor 1. Lårens Perszon 5 sp. 1 sk.; 4. telågor 1. — Kopernees [Koperness; Kopper-
näsby 1481 ; Kopparnäs.] Olaff Månszon 2 pl. 11/2 sp. ; 19. fiiskerij 1 sp. Larrens Hinder
son 9 V2; 8. telågor V2 sp. Olaff Mortenson 10; 11. fiiskerij 3. Olaff Erson 3V2; 8. fiiske
uatn V2 sp. Nills Erson 3; 3V2. fiiskerij 1. löns Erson 3 sp. 1 sk.; 4. ffiiskerij 1. Matzs 
lönson 3; 5. fiiskerii 1. Olaff Biörsonn 6 V2; 9. fiiskerij 1/2 sp. Per Nillson 7; 8\/2. ffiiskerij 
V2 sp . Lårens Biörson 5; 5 V2. fiiskerij 1 \/2. Marcus Månszon 2 1/2; 1. —. — Öi jebynn [Öijebyn; 
Öyaby 1481; Öjebyn. Af vb. öj, f. ö.] Nills Ollson 2 V2 pl. 2 sp. ; 21. telågor 2 sp. Morthen 
Person 3 sp. 1 sk.; 3. telffelle V2. Per Erson 4; 3. fiskerij 1. Bijriittha 7; 8. fiskerij V2 

sp. Micheli Nilson 4; 1. fiskerij V2. Anders Person 5; 6. fiskerij 1 \/2. Hindrich i Grandom 
[jfr gränd, byalag] 4V2; 4. fiskerij 1. Erich i Holmom 2; 1. fiskerij 1. Jöns Olson 7 V2; 4. 
fiskerij 1. Per Trasth 4V2; 5. fiskerij 11/2. Nills vestansvndet 9V2; 10. fiskerij V2 sp. Anders 
lönson 11; 13. fiskerij 1/2 sp. Olaff klockare 8V2; 8. fiskerij 1. Anders Månson 10; 6. 
fiskerij V2 sp. Elin vidua 6V2; 6V2. fiskerij lV2. Olaff Larson 5 sp. 1 sk.; 4. fiskerij 11/2. 
Anders i suartanes 6; 8. fiskevatn 1V2. Olaff lönszon 6 sp. 1 sk.; 7. fiskevatn. 1 V2. Per 
Larson 5V2; 8. fiskerij V2 sp. Måns Nilszon 6V2; 8. fiskerij 1V2. Ioon Nillson 41/2 sp. 1 
sk.; 4. fiskerij 1. Wtbysmans iord szom Nils Anderszon hade åtth 6; 6. —. [Ioon i Sten-
nick fanns i byn 53.] 

Then öffwerste Tridiungen i Pitha Socknn. — Mandierff [Mandeierff 53; Manjärf i 
Elfsbyn.] Gere Ionson 5; 3. fiskerij 3. Erich Ionson 2V2; 3. fiskeuatn \/2 sp. Anders lon-
son 2; 3. fiskeuatn \/2 sp. — Muscus [=53; Muskus i Elfsbyn.] Grees Olson [Gregis 53, 
Greiuss 58] 4; 1 1/2. fiskerij 1. Anders Ollson 4; 1V2. fiskeuatn 1. — Wistresk [Wistrex 39 
omfattar ock Muskus och Manjärf; Vistträsk i Elfsbyn.] Michel Larson 5; 6. telågor \/2 

sp. Micheli Anderson 3; 3. fiskerij 1. Siluesth Ionson 10; 3. telågor 1/2 sp. Larrens Nils
zon 6; 6. fiskerij 1 sp. — Korsthresk \Korpetresk; Korsse tresk 58; Korsträsk i Elfsbyn.] 
Hindrich Michelson 111/2; 7. fiskeuatn V2 sp. Micheli Ionson 2 sp. 1 sk.; 3. telågor 1 V2. — 
öffwerbynn [Gereby; = 46, 47, 49; Öf. Byn i Elfsbyn. Mansnamnet Gere, som vid denna tid 
finnesibyn.] Erich Perszon 11 V2; 8. fiskerij V2 sp. Nills Bagge och Joon Gereson 9; 5. fiskeuatn 1. 
Erich Hinderson 2V2; 2. fiskerij 1. — Ytherbynn [Ytherby; Ned. Byn i Elfsbyn.] Per Olls-
zon 4V2 sp. 1. sk.; 4. fiskerij 1. Biörn Ollszon 4 V?; 3. fiskeuatn 1. Olaff Person 9V2; 9. 
fiskeuatn 1/2 sp. Jngeuall Person &t/2; 3. fiskerij 1. [Efter denna by följer 58 Gråtresk med 
blott Phalax Pedher.] — Sicfforssenn [=; Sikfors i Piteå. Kronofisket Siikeforszen rentade. 
år 1568 10 V2 # rökt sik.1] Olaff Erson 1 pl.; 8. fiskeuatn 1/2 sp. Erich Person 3; 1 V2. —. 
Anders Ollszon 4; 4. fiskerij 1. Olaff Ollson 4;4. fiskerij 1. Anders Ollson 4; 4. thel ffelle 1. 
Lårens Iåpson 61//2; 5. fiskerij lV2. Ioon Nillszon 5V2; 4. fiskerij 11/2. Nills Perszon 2\/2; 
IV2. —. — Arenmarc \Arenmark; Arnnemarck 58; Arnemark. Mansnamnet Arne.] Anders 
Ingeualszon 9; 8. fiskerij 1/2 sp. Jöns Ollszon 4; 3. fiskeuatn 1. Larrens Erszon 5 V2 sp. 1 
sk.; 4V2. fiskeuatn 1. Olaff Ingeualszon 2 1/2; 21/2. fiskeuatn V2. Nills Ionson 10; 7. fiske
uatn 3. — Böleetth [Böletth; Böle.] Lårens Ionson 6; 6. fiskerij 1. Anders Nilson 4V2; 3. 
fiskerij 1/2. Måns Ionson 4\/2; 2. fiskerij 1/2. Erich Ionszon 4; 2. fiskerij 1/2. Per Ionszon 5; 
4. fiskerij V2. Gere [äfven Greiuss] Hinderson 4V2 sp. 1 sk.; 4. fiskerij V?. Larrens Hin
derson 3; 2. —. Swen Ollson 2V2; 2. —. Per Vneson 6V2 sp. 2 sk.; 6. fiskerij. 1. — He-
migsmarc [Hemingz mark; Himmingsmark. Af det vanliga mansnamnet Heming.] Herman 
Pålson 11; 10. ffiiske tresk 1. Önde Hemigson 6; 5. fiskerij V2. Olaff Östenson 6; 4. fiskerij 
V2. Nills Ionson 12; 7. fiskerij 1. Larrens Ionszon 10; 6. fiskeuatn 1. Larrens Olson 5; 3. 

1 Wedfc Sickforasen ®r an by och hafuer nampn uttåf forssen, 1558. 
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fiskerij V2. Lårens i Skathen 4; 3. —. — Bläsemarc [Biesemark; Blassius . . .  a .  b .  4 3 ;  
Biåsemark 46, 47, 52, 53; Blåsmark. Af det här vanliga mansnamnet Blasius, Blåsse(-son).] 
Nills Olson 1 pl. ; 10. —. Anders Ollson 1 pl.; 10. —. Anders Ollson 1 pl.; 10. —. Cicell 
vidua 1 pl.: 10. —. Larrens Ionson 4; 6. —. Joonn Erszon 5; 5. —. — Grantrask [Gren-
trex; Grantresk 46, 47, 49, 52, 53; Granträskmark. Af trädet gran.] Swen Olson 1 pl [orätt 
sp.]; 7. —. Joonn Olson 10; 7. —. Joonn Olszon 10; 7. —. — Sötensmarc [Sötensmark; 
Grantresk och Sötelsmarch sammanskrifvas sålunda 75.] Larrens Olson 6 sp. 1 sk.; 4. fiskerij 
V2  sp.  Larrens In gelson [La sse Ffr iss  3 9]  4;  3 .  —. Si i f f re th  Ol szon 3;  2.  f iskeu atn V2 .  — 
Rocknees [Bokness; Bocknes 46, 47, 49; Bockenes 53; Roknäs vid Bok-hnJ] Joonn Larson 3; 
2. —. Erich Person 3; 2. —. Jöns Perszon 3 V?; 2 . —. Per Larson 3; 1. —. Olaff Swenszon 
4; 4. —. Önde Kettiilszon 5V2; 5. —. Nills Greson 1 pl.; 5. —. Nicolaus Perszon 11; 7. — . 
Hans Olszonn 13 sp. 1 sk. ; 10. —. Anders Olson 10 sp. 2 sk. ; 8. —. Erich Larson 7 ; 4. —. 
Joon (Ivnioszon 6; 5. —. Kijrstin vidua 4; 1. —. Joonn skomagare 1 pl. ; 4 72. —. Olaff Ket-
tilson 12; 9. —. Olaff Jonson 15; 9. fiskeuatn 1. Måns Larszon 6; 6. —. — Liisle Pitha 
[Lidzle Pitha; Lillpite vid Lill Pite älfs mynning. Socknens namn trol. lånadt härifrån. Pita 
1395 fatta vi såsom fupjp (v)it a och Pitu 1335 såsom en böjd form.] Nills Person 6 sp. 1 
sk.; 5. fiskerij V2. Olaff Moijsen [O. Moijsesonn 58] 9l/2; 7. fiskerij 1. Erich Jonszon 10; 7. 
fiskerij 1. Clemeth Ollson 5V2; 5. fiskerij 1/2. Nills Jonson 1 pl.; 5. fiskerij 1. Anders Pers
zon 12 V2 sp. 1 sk.; 9. fiskerij 1. Jåper Mågson 3; 1. —. Olaff Ionszon 6; 5\/2. fiskerij 1. 
Olaff Mågson 7; 5. telågor 1/2. Larrens Ionson 1 pl.; 6. telågor 1. Per Olszon 8 V2; 6. fiske
rij V2. — Siurdzsnees [Siursness; Sjulnäs. Af mansnamnet Sigurd.] Önde Vibbeson 18; 13. 
fiskeuatn 1. Anders Olson 13; 9. telågor 1. Anders Hinderson 7 V2; 5. fiskerij 1. Jacob Östen-
son 4; 3. —. Nills Person 10; 6. fiskerij V2. Torbiörn 11; 6. fiskerij V2. Tooll Jonszon 13 
sp. 1 sk.; 12. telågor 1. Joon Toison 6V2; 6. fiskerij V2. Per Önszon 4; 2. —. Siiffreth 
Erson . [" = Seffred i  Mora 53]  9  V2;  6 .  f isker i j  V2 .  Per  Ionson 1  pl .  3  sk. ;  5 .  f isker i j  V2 .  
Swen Person 9; 4. fiskeuatn V2. Erich lönson 61/2; 4. fiskeuatn 1/2. Anders Ollson 6V2; 4. 
fiskerij V2. [Denne kallas i a. b. s. å. Anders i Langnes, Langnes 53; emellanåt Lag-, nu 
Långnäs.] Karin vidua 4; 4. —. Nills Anderson 4\/2; 2. fiskerij V2. Sven Ionson 9; 6. fiske
rij V2. Olaff Anderszon 6 1/2; 5. fiskerij V2. Larrens Person 7 sp. 1 sk.; 4. fiskerij \/2. Nills 
Kettilszon 3; 2. —. Per Siurdszon 13; 9. fiskeuatn 1. — Gambia Kirkebynn [Gamble Kyrke-
byen 53; Gamla staden.] Jtthem bleff kyrke lord Skatlagth pro a:o 42 benempth gambla 
kyrkebynn thenn ena Halff parthen motth thenn delen presten haffwer. Olaff Nilson 1 pl. ; 
15. wtrymisland 3 sp. 1 sk. 

Swma Mantalett Pitha Sockn pro 43 274 men. Swma Spanlanden 238 pl. 3 spanland 
IV2 skeland. Swma engiislanden 1672 las engh. Swma Iordskatth peningen 193 marc 
6 öre 6 pgr. 

Skellefftha Szockn [ Skeldepth 1327, Scœldaph 1344. Skellefteå. Sammanhänger må
hända med ön S källon söderut vid kusten.] er bescriiffwiith mantaleth, io[r]dataleth, Åker
land, engiislandh, Fiiskeuatn och Qwarner. [Talen utmärka spannland i åker och lass i äng.] 

Böletth {Böletth; N. och S. Böle.] Jon Larson och Per Larson 2V2 pl.; 26 las engh. 
Tomas Anderson 5; 7. Olaff lönszon 10; 10. Nils Hermanszon 5\/2; 8. lons Hermanson 6V2; 
6. Anders Iåpson 17 V2; 20 . Siwrd Nilson 1 pl.; 7. — Moren Morö; af mor, ofruktbar 
mark med låg skog.] Per Jonson 12 V2; 15. Arffwed Olson 12; 13. — Bynom [Hedensbyn; = 
43 a. b. ; Byenn 53 ; N. och S. Hedensbyn. Af mansnamnet Hedhen.] Erich Larson 10 ; 16. 
Nils Olson 3; 5. Anders Olson 4 72; 5. lon Olson 1 pl.; 13. Larrens Hermanszon 9; 12. 
Hööck Sibiörson [Hög 46] 8V2; 15. lon Olson 10; 15. Nils Ionson 6V2; 10. Jöns Larson 10; 
12. Hans Person 12; 16. Wnder thenne forscriffnae by ere fiskeuatn [Fällewick 46] recknath 
1 sp. — Thwffwen [Thuuen; Tufvan.] Eriich lönszon 14; 30. Anders Michelszon 6V2Î 12. 
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Per Olson 6; 6. Clemeth Ionson 4; 6. — Bergiith [.Bersbyn,é = 46, 47, 49, 52; Bergitth a. 
b. 46 ; Bergsbyn.] Bijriittha vidua 3; 4. Ion Olson [Jogan vnder bergiith a. b. s. å.] 6; 10. 
Olaff Nilson 5; 7. Jacob Olson 61/2; 12. Hindrich Larson 5; 8. Karin vidua 6Y2; 10. Olaff 
Ångerman 3 l/2; 5. Nils Michelszon 1 pl.; 14. Fiiskeuatn [enl. 46 notdräkt i Gunswick och 
1 Bersiönn] wnder thenne by ere lagde och verderath 1 sp. —. Wrswiken [ Wrsuiken; I. och 
Y. Ursvik. Af tillnamnet Ur, på 1500-talet förekommande i Bygdeå.] Anders Nilson 4; 
5. Erich Person 2; 5. Nils Larson S1/2; 5. Clemeth Larson 61/2; 10. Ioon Anderszon 5; 8. 
Per Hinderson 6; 10. Olaff Anvnszon 5; 6. Olaff lönson 6; 8. Ioon Yneson 3 1/2; 4. Per An
derson 6; 8. Notawatn [14 notawarp, 46], Sielawatn laxa gårda [30 fampna, år 46] ere lagde 
7 V2 sp. — Tierneen [Kernen; Tjärn.] Per Ionson 7 ; 20. Anders Ionson 1 pl. ; 22. Larrens 
Erson 7; 20. Hindrich Perszon 5; 9. Larrens Person 12; 40. Ioon Larson 4; 6. — Beeck 
[Becken; Bäck.] Per Östenszon 3; 7. Olaff Ionson 3 72; 9. Olaff Villeszon 4; 7. Larrens To-
mason 3\/2; 8. Hans Östenszon 3; 7. Anders Nilson 41/2; 8. Nils Tomason 3 72; 7. Olaff Ö nson 
3; 5. Perlönson 3 V2; 5. Ioon Olson 4 V2; 8. Per Ionson 5 \/2; 10. Östen Nilsson 5V2; 7. Ioon Larson 
3; 4. Swen Olson 12; 25. Teris fìiskewatn, Sielawoon ere verderath 4 sp. — Bwrwiick [Buruigh; 
Burvik. Jfr närmast följande namn !] Per Swenson 9 ; 10. Anders Michelson 9 ; 10. Ioon Er-
son 6; 5. Anders Olson 6; 5. Anders Larson 5; 5. Per Nilson 5; 5. Morten Anderszon 4; 4. 
Olaff Nilson 4\/2; 3. Önde Ionson 21/-,; 3. Olaff Ionson 2 V?; 3. Olaff Erson 2 72; 2. Vtbys-
mens iord som lon Swenson i Erismarc och Anders Olszon i Tåme ega 1 sp. 1 sk. Skallöön 
[Skallön], Qwarner, Fiiskeuatn, Sielawatn ere verderath 2 pl. 3 sp. — Bwree [Bure; Bure. 
Vid Bure älfs mynning. Af bur7 förrådshus, och ed?] Olaff Ionson 2 pl.; 16. Karll Moijsen 
2 pl.; 16. Daniel Anderszon 12; 10. Hersse 2 pl.; 20. Fiiskewatn [46: ett fisketresk ben. 
Farssiöö], Sielawatn, Qwarner, 6 sp. — Ytherwiken [ Wiken; Spåmans wijk 66, u. =70; Yt-
tervik.] Anders Larson 13; 25. Per Biörson 1 pl.; 14. Hindrich Person 5; 6. Olaff Swenszon 
5; 6. Olaff Perszon 5; 6. lon Olson 4; 4. Iåper Olson 2 1/2; 3. Nils Ffålson 3V2; 4. Teris 
fìiskewatns peninger ere recknath 2 sp. [46: Under denna by ligger en ö ben. Degeröö och 
half Långön; är där mulbet och fiskevattn vmkring.] — F&lemarc [Fålemark; Gamla Fal
mark. Af mansnamnet Fåle.] Olaff Nilson 11 V2; 16. Nils Nilson 7V2; 10. Nils Nilson 8\/2; 
12 1/2. [Den ene af Nilsönerna kallas 1547 Nils å Löthen.\ Clemeth Önson 12 V2; 18. Sigriith 
vidua 5V2; 5. Anders Olson 81/2; 11. Olaff Larson 6V2; 10. Påll Olson 4; 6. Ioon Olson 
5 1/2; 7. Olaff Fålson 3V2; 4. Ioon Fålszon 4; 5. Olaff Ionszon 5; 5. Larrens Person 3; 2. 
Teris fiiskewatn [46 ben. Fålemarc tresk], Qwarner ere recknat ffor 1 sp. — Jnderwiken 
[Jnder wiken; Wijbiörnswijk 66, u. =70; Innervik.] Tomas Anderszon 5 x/2; 12. Luscij vidua 
2V2; 6. Ioon Person 4; 12. Hans Person 4; 12. Olaff Person 4; 12. Ioon Olson 4; 8. Anvnd 
Holgerszon 6; 12. Ioon Larson 8; 20. Lårens Larson 6; 13. Anders Ionson 1 pl.; 26. Anders 
Jonszon hade förglömth siigh then tiid nyligasth skattlegningan hölsth Jttem 1 pl. ; 26. Mar
git vidua 6V2Î 15. Clemeth Erson 11; 28. Larrens Olson 1 pl.; 14. Simon Nilson 41/2; 11. 
Olaff Nilson 7; 10. Nils Håkonszon och Anders Håkonszon 6; 15. Fiiskewatn [46: 12 nota
varp] ere verderath vnder Vikeby 3 sp. — Bodom [=; Boda.] Joon Nilson 11; 22. Erich 
Olson 9; 18. Ander[s] Vneszon 3V2; 8. Nothadreth ero recknath vnder sama by 1 sp. — 
Hiaggebölee [Hiaggeböle; Hiagabolet 1500 ; Hjoggböle,] Per Larson 9 ; 9. en haffwer han iord i 
bygda i Trijhörningen 3; 3. Anna vidua 3; 3. Ioon Erson 6; 7. Anders Anderson 7; 8. Per 
Larson 7; 7. [46: 3] Nothawarp wthij lith tresk er fför 1 sp. — Holmeswatn [Holmeuatn; 
Iiolmswatn a. b. 43, 52; sjön har 14 utmärkta holmar enligt G. L. K.; Holmsvattnet.] To
mas Erson 1 pl.; 9. Olaff Erson 5; 6. Olaff Kettiilszon 1; 2. Teris fiiskewanthn och Qwar
ner ere recknath fför 2 sp. — Miödivatn [Miöduatn; Mjödvattnets by i Burträsk. Af adj. 
mior, smal.] Clemeth Ionszon 9; 11. Per Clemetszon 5; 6. Olaff Nilson 3; 3. Ioon Anderson 
5; 9. Per Olson 1; 3. Olaff Ionson 5 V2; 8. Fiiskewatn [ett fisketresk med 3 nota varp uti, 
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46] och Qwarner ero werderath och lagdee fför 2 sp. — Bwrtresk [Buretrex; = (?) Västom 
Sundet el. Gammelbyn i s:n Burträsk vid Burträsket, genomflutet af Bure älf, och kyr
kan.] Lars Olson 5; 5. Brich Olson 14; 20. Nils Håkonszon 7 1/2; 9. Olaff Åsuitszon 12; 13. 
Anwnd Asuitson 13; 14. Lårens Swenson 14; 15. Östen Ionson 7; 9. Olaff Person 6; 7. Ioon 
Person 1 pl; 8. Anders Östenson 2 pl.; 17. Abrahaam 6; 7. Larrens Ionsön 7; 8. Anders 
Swenszon 9; 9. Iacob Ionson 6; 7. Olaff Finne 4; 5. Erich Anderson 10; 11. Anders Olson 
13; 13. Olaff Philpuszon 12; 16. Erich Erson 11; 9. Per Erson 6\/?; 10. Erich Olson 7; 7. 
Olaff Håkonszon 7 V2; 9. Teris fliskeuatn er recknath vnder sama by fför 1 pl. 1 sk. — 
Bygdatresk [Bygdetrex; Bygdeträsk i Burträsk. Har namn efter s:n Bygdeå.] Holger Ionson 
4; 5. Öffasth Ionson 4V2; 5. Margiith vidua 5; 7. Gwnnar 7; 8. Olaff Heising 7; 7. Nils 
Erson 6; 7. Anders Anderson 71/2; 10. Larrens Anderson 7; 9. Anwnd Anderszon 4; 5. 
Olaff Håkonszon 7; 10. Ioon Håkonson 5; 8. Mågzs Håkonszon 7 V 2; 10. Fiiskeuatn [46: tu 
fisketresk], qwarner, mulbeth, wtrymiskoger ere lagde 41/2 sp. — Remberwatn [Rembersuatn; 
— 46, 47; Renbergsvattnet i Burträsk. Mansnamnet Rimbertus?] Morten Person 1 pl.; 10. 

Osten Person 13; 15. Teris fiiskeuatn [46: uti Rembeswatnn tresk ere 3 notavarp] ero reck
nath och lagde fför 1 sp. — Raffwalstresk[ — ; Ragvaldsträsk. Af mansnamnet Raffwal.] 
Olaff Siwrdson 9\/2; 13. Ingel Olson 3; 6. Nils Siwrdson 5; 11. Per Swenson 5; 9. Clemeth 
Swenszon 5; 8. Anders Swenszon 5; 7. Teris fiskerij [ett fisketresk, 46] ero recknath och 
lagde fför 2 sp. 1 sk. — Gefflesmarc [Gefflemark; Gefflesmarc a. b. 43; u. ~ 46, 52; Dieuuls-
mark 78; Gärdsmark. Af mansnamnet Geflogh.] Olaff Nilson 1 pl.; 11. Nils Person 3; 7. 
Larrens Swenson 5; 7. Iacob Geffleszon [jfr byns namn!] 6; 8. Larrens Anderson 9; 9. Nils 
Larson 3; 5. Barbro vidua 3; 3\/2. Wnder thenne by ero [46: tre små] Qwarner ere the 
lagde fför 1 sp. — Gwmmarc [Gumark; Givdmunsmarc a. b. 43, 46; Gwnmarc 49; Gunmarc 
53, Gunemarc 52; Gummark. Af mansnamnet Gudmund.] Swen Erson 7; 8. Håkon Her-
maszon 12; 15. Erich Gudmunszon 10; 11. Larrens Nilson 12; 16. Nils Ionson 6; 8. Per 
Swenszon 6\/2; 8. Olaff Swenszon 9; 11. Teris fiiskewatn och Qwarner ere recknath fför 3 
sp. — Krocsiöön [Krogsiö ; Kroksiön 46, Krocsiön 46, 47, 49; Krogx siön 53; Kwzsiö 53, 
Kroksjön. Vid en på uddar rik sjö. Tydligen af subst. krok.\ Criistiern Olson 4; 6. Östen 
Olson 6; 9. Fiiskeuatn [46: ett fiske tresk] ero recknath vnder thenne by 3 sk. — Wiluatn 
[— ; Villeuatn 53; Wille vatnet 75. Villvattnet i Burträsk.] Olaff Clemetszon 4; 4. Per Jon
son 4 ; 4. Anders Olson 4 ; 4. Teris fiiskeuatn och Quarner ere recknath 3 sp. — Liuswatn 
[Liusuatn; Ljusvattnet i Burträsk. Tydligen af adj. ljus, klart vatten?] Anders Person 1 pl. 
6. Olaff gröff^are [=46] 14; 29. Anders Ersson 3; 3. Gwnnil vidua 4; 2. Nils Erson 2; 2. 
Matzs Erson 7 l/2; 9. Anders Mortenszon och Iören Person 12 1/2; 5. Anders Person 4V2; 2. 
Anna vidua 4; 2. A Iff i Klutmarc. Östen i Medlee haffwa ther engh 4 las. Barna iord lig
ger i sama by som finge eger 4; 2. Teris fiiskeuatn [46: thu små fiske tresk] ero werde
rath och Quarner met 1 sp. — Skråmetresk [—; Skråmträsk.j Nils Hermanson och S[w]en 
Hermanszon 19; 20. lon Hermanszon 5; 5. Gudmwnd 1 pl.; 10. Wtrymmis march och fiiske
uatn ere recknath fför 2 sp. — Långeiresk [Langtrex; Långträsk i Norsjö.] Per Olson 1 pl. 
8. Olaff Olson 17; 20. Nils Anderszon 14; 16. Wnder thenne by ere Fiiskeuatn Quarner wer
derath fför 3 sp. — Norsiön [Norsiö; jfr Norsjö s:n. Af nor, sund mellan tvenne sjöar.] 
Erich Turszon 12; 14. Olaff Michelszon 10; 12. Clemeth Kettiilszon 6; 8. Tomas Larszon 4; 
8. Nils Tomaszon 2; 4. Fiiskeuatn Quarner wnder thenne by ero recknath fför 3 sp. — Ka-
telstresk [—46. Kattisträsk i Norsjö.] Olaff Perszon 2; 4. — Klwthemarc [Klutmark; Klut
mark.] Erich Pålson 1 pl.; 8. Alff Olson 8 1/2; 11. Anders Erson 11; 14. Bertiil Olson 6; 9. 
Pål Ionson 6; 7. Karin vidua 1 pl. ; 10. Anders Michelson 2; 5. Nils Larson 7 ; 6. — Medlee 
[Medie; Medie. Är tydligen: Mellan-edet.] Ioon Hinderszon 4 1/2 ; 7. Östen Olson [Ö. å Med-
letth satt i nämnden 43.] 11; 12. Ioon Person 1 pl.; 9. Anders Ionszon 7 ; 8. — Lwnden 

3 
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[Lunden; Lund.] Arffweth Olson 13; 15. Önde Anderszon 14; 20. Erich Olson 4V2; 12. Nils 
Erson 5V2; 12. Anders Ionson 16; 20. Mågzs Erson 1 pl.; 13. Wtrymisland szom doger tiil 
åker och engh er och lackth 3 sp. — Mykelee [Mykell; Mykele 46, 47, 49, 53; Myckle. Af 
fsv. mykil, stor, och ed.] Margiith vidua 3 1/2; 7. Erich Karlson 6; 7. Per Erson 5; 6. Erich 
Anderszon 13; 11. Olaff Erson 41/2 ; 6. Herman Nilson 12; 13. Per Albrictszon 15; 15. — 
Degerbynn [Degerbyn; Degerbyn. Af adj. digher, stor.] Per Olson 7; 9. Sven Larson 1 pl. ; 
9. Kettiil Tomaszon 14; 15. [Sist i byn upptages 53: Nils i Öenn, då följande by saknas.] 
— Önn [Ön 39.] Anders Olson 12; 15. [Föres i a. b. s. å. till Biuluatn.] — Stemesgården 
[= 46, 47, 49, 52, 53; Stemmesgarden 39; Stämnäsgården G. L. K. Stämningsgården.] 
Olaff Anderson 10; 12. Olaff Olson 1 pl.; 7. Clemeth Olson 6; 6. Hindrich Olson 5; 5. [39 
ha de tre Olsönerna namnet Smed.] Qwarner [46: 5 st. enhvar 1 sp.] wnder Sanaa by ere 
verderath och lagde fför 5 sp. Fyre legder szom kyrke herren tiil hörer ero reeknath 1V2 sp. — Bud-
uatn \Biur uatn; Biwluatn 49, Biuleuatn 46,52,53; Bj urvattnet på gränsen mot Jörn.] Tomas Michel-
son 7 ; 6. Olaff Michelson 7; 6. Teris fiiskeuatn [46 : ith fiske tresk] ere reeknath vnder sama by fför 2 
sp. — Warutresk[ Warutrex/ Vargatresk 53, Wargetresk 72. Varuträsk.]Larrens Anderson 10; 8. 
Nils Erson 10; 8. Etth lithet fiisketresk er reeknath för 1 sp. [A. b. s. å. upptar i byn: 
Anders Olszon i Òonn, se ofvan!] — Kågetresk [Kågetrex; Storkågeträsk vid sjö af samma 
namn, genomfluten af Kåge älf.] Iacob Hermanszon 8V2; 14. Anders Ionson [= Anders bor
gare 47] 7V2; 11. loon Nilson 6V2; 11. Michel Olson S1/2; 7. Nils Suniszion 4; 8. Anders 
Ionson 2; 4. [Sist i byn upptager a. b. s. å. lon Erson i Staffvatresk, Stafvaträsk i Jörn.J 
Fiiskeuatn vnder sama by er reeknath fför 2 sp. — Kvsemarc [Kusemark; Kusmark. Efter 
någon med tillnamnet Kuse.] Sven Erson 10 ; 18. Bijrittha vidua 1 pl. ; 15. Ioon Olson 1 pl. ; 
16. Per Ionson 5; 10. Ioon Gudmunszon [Långe loon s. å.] 6; 13. Ion Olâon 9; 16. Erich 
Perszon 5; 12. Olaff Larson 4; 6. Gwnil vidua 51/*; 12. — Erismarc [Krismark; Eriismarc 
43; Erickzmark 47, 49; Brsmark. Innehåller namnet Erik.] Larrens Person 18 V2; 27. Nils 
Nilson 5; 8. Ioon Swenson 3V2; 7. Iacob Swenszon 3V2; 7. Nils Swenszon ò1/2; 9. Morten 
Swenszon 3V2; 7. Per Karlson 1 V2; 1. Margit vidua 4; 6. Siiffreth Erson 10; 15. Anders 
Östenszon 7; 13. Anders Nilson 10 V2; 15. Nils Anderszon 4; 9. Kijrstin vidua 1 pl.; 12. — 
Staffwatresk [Stafwatresk 47, 49. Se strax ofvan! Innehåller staf, men i hvilken mening?] 
Ion Erson 4; 6. Fiiskeuatn som han haffwer ther tiil byn er 1 sp. — Långetresk [Långtresk; 
Långträsk i Norsjö.] Önde Larszon 5; 7. Anders Olson 41/2; 7. löns Olson 4 1//2; 7. Wnder 
sama by er fiiskeuatn reeknath 1. sp. — Dregzmarc [Dregzmark; =49; Drexmarc 47; Drengx-
marc 46, 52, 53; Dregnmare 1500. Drängsmark i Byske. Af mansnamnet Drceng, i land
skapet brukadt som tillnamn på 1400- och 1500-talen.] Biörn Olson 3; 8. Joon Nilson 4; 9. 
Per Erson 6; 12. Olaff Ionszon 3; 6. Gwnner [Gunnar Olson s. å.] 13; 27. Larrens Person 
6; 12. Iacob Anderson 10; 16. löns Erson 10; 20. Olaff Person 6; 13. Qwarner. och fiiske-
watn ere verderath fför 3 sp. — Fredzsnekågee [Fronsne kåghe; Fronsnekåge 46, 47, Frosne-
kåge 43, 49. Frostkåge i Byske.] Per Anderson 10; 16. Anders Olson 4V2; 8. Per Olson 6; 
8. Larrens Nilson 5; 8. Tomas Iåpszon 5; 7. lon Person 6; 8. Eriich Jonson 4; 7. Rådgerd 
4V2; 8. Nils Erson 4; 8. Joon Jonson 61/2; 10. Kettiil Nilson 4; 6. Teris ffiiskeuatn wnder 
sama by ere regneth fför 2 sp. — Bwdwiicken [Buduigh; Buduiken 46, 53. Bovik. Af [sjö-] 
bod.]Joon Nilson 8 V?; 1 1. Anders Person 5; 7. lon Ionson 5 V2; 7 . Larrens Erson 5; 7. 
Wnder sama by er ffiiskeuatn reeknath fför 2 sp. — Storkågee [Stor kåghe; (i) Stora Kogha 
1500; Storkåge. Af mansnamnet Koghe med utelämnadt by.] Olaff lönszon 4; 7. Erich lön
son 1 V2; 2. S[w]en Olson 10; 12. Per Olson 4; 6. Anders Olson 4; 6. Morten Nilson 5; 6. 
Morten Erson 5; 6. Nils Karlson 7V2; 12.Nils Erson 3Y2; 4. Per Ionson 4; 7. Olaff Nilson 
4; 7. Erich Olson 3; 6. Erich Hanson 10; 11. Sicell vidua 10; 12. Per Tomaszon 15; 16. 
och haffwe han iord i degerbyn 4; 7. vtaff eth lithet fiiske nempt felle 1 sp. [Namnes 46, då 
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det heter: haffwer han ith fiske benempt Finnefors 1 sp.] Fiiskeuatn [46: Teris notauarp] 
wnder sama by er werderath 1 sp. — Östeiviick westanbecken [Osteuik; Östeuiick 43; Ostvik 
i Byske. Byarne Östvik och Östanbäck åtskiljas af Storbäcken, den förra på västra sidan.] 
Pååll 6 V2; 7. lon Erson 6; 8. Nils Olson 4; 4. Erich Pålson 5 l/2; 5. Anders Pålson 7; 8. Teris 
ffiiskerij och Quarn tiill then halffwa byn er lagth fför 2 sp. [De följande äro tydligen 
boende öst  om nämnda bäck.]  Per  Hinderson 13;  24 V2 .  Larren s Anderson 7V 2 ;  13 V2 .  
Hans Mortensson 1 pl.; 15 1/2. Olaff Anderson 7; 13 V2. Erich Hinderszon 8 Va; 14 V2. Erich 
Person 6; 12. Hans Larson 6; 11. Anders Ionson 6 ; 14. Nils Olson 5; 10. Sielasteen notadreth 
Quarn vnder sama by er verderath 1 sp. Ostauiicks men haffwa ågor i Holme en ödiisby 
[46: en ödisby ben. Holme.] 1 V*; 10. och ther wnder öijer ere lagde 8 sp. [46: Teris skerie-
gårdth och Rumholsöijerne, Romelsön.] — Bijske Swnnanå [— 46 ; Bijske 39 ; Bijskee a. b. 43 ; 
Byske Sunnan åå 46. Om ett laxfiske in Bredhabyskio1 se mina Norrl. Sami. s. 172. Fisken 
in ampnibus Sukubyskiu (et Lulu) nämnas 1331. Byske är nu en socken. Namnet samman
hänger nog med Buskön strax nedan. Ankarplatser funnits mellan denna och fastlandet, 
Gr. L. K.] Larrens Olson 4; 6. Anders Larson 4; 6. Erich Olson 13; 16. [= E. O. sunnanånn 
53.] Biörn Olson 11; 14. Olaff Anderson 5; 12. Tomas Anderszon 3; 6. Nils Anderszon 2; 4. 
[= N. A. sunnan åån år 48. 46 antecknas vid Byske: Ligger itth lithet laxefiske vnder sama 
by, hulkitth helsingene i fordom tid hadee.] — Thåmee [Thåme; trol. af (fä-) tå -f hem. Tåme i 
Byske vid Tåme-ån.] Anders Olson 1 pl ; 12. Anders Olson 4 sp. 1 sk. ; 7. Kijrstin vidua 3 ; 5. Anders 
Anderszon 11; 10. Anders Olson 13 ; 14. [a. b, s. å. har i byn Anders vit broenden.) Teris Fiiskeuatn er 
lagth och werderath fför 2 sp. — Åbynn [ Äbyn; Åbyn i Byske vid Åby älf.] Hindrich Nil
son 7 ; 14. Nils Person &V2; 10. Olaff Ionszon 6; 10. Clemeth Erson 6V2; 10. Teris neijnö 
fiiske och annath små fiisketresk ere lagde 6 sp. — Affwann [.Affwanom; Afva i Byske.] 
Anund Ionson 6V2; 12. Anders Olson 3 V?; 5. Per Olson 2; 5. Fiiskeuatn wnder sama by 
och busköjrene [jfr Buskön] ere verderath och lagd 6 1/2 sp. [46 : Busköijrne.] — Kelmanne-
marc [.Kelmanemark; —46; Germundz mark i tiondelängd 72. Källbomark i Byske. Bet.: de 
på kälen, kölen, boendes mark.] Nils Olson 7 V?; 12 . Anders Larson 6 sp. 1 sk.; 9. Claus 
Olson 7 ; 12. Teris ffiisketresk ere werderath och lagde ffor 1 sp. — Gagzmarc [Gaxmark; 
Gagzmark 52, ungefär = 46, 47, 49; Gagsmark i Byske. Jfr mansnamnet Gagnvid.) Joon 
Hemigszon 5 V2; 7 . Anders Biörson 5; 8. Östen Svenson 6; 6. Kijrstin vidua 5 V2 sp. 1 sk.; 
7. Teris ffiiskeuatn ere lagde och werderath fför 1 sp. — Kijmmingebeck [Kimmingébeck; 
Kimingebeeck 46, Kijmingébeck 49, 52; Kinnbäck i Byske. En afledning af Kim, sockennamnet 
i Österbotten?] Morthen Anderszon 3; 10. Kittiil Anderson 3; 10. Anders Larson 4; 10. Nils 
Ionson 4; 12. Teris fiiskeuatn och öijer [46: vtöijer och skeriegårder] sere recknath och lagde 
fför 2 sp. 

Swma Mantaleth wtaff Skellafftha Sockn 369 men. Swma Spanlanden 329 pl. 1 sk. 
Swma Engiislanden wtaff Skelleffta Soknn 3628 V2 las engh. Swma Skatthen wtaff Skellefftha 
Socknn 294 marc 7 öre 14 peninger. 

Jttem ffaller ther fiiskeuatn affradtzs peningar vttaflf en lithen Aå viid Kåga och annath 
åriith äff Erichsmarc by penigen 1 marc. 

Leffångher Sockn [Lefanger 1314, Löfånger.] er Bescriiffwith mantaleth, iordataletth. 
Åkerland, engiisland, fiiskenatnn. [Talens betydelse såsom i föreg. s:n.] 

Swnersth fierdingen. Westhanåtth[Weståssbyn; Vestanåtth 46,47 och fiere år; men Per Ander
son Vestanåå satt i nämnden 39; Västansbyn, eg. en del af följande by. Af västan och d.] Larrens 
Nilszon 1 pl. 1 sk.; 10 las engh. Per Anderson 9; 15. Germund 2 pl. 3 sp.; 44; [föres i a. 

1 D. v. s. Byske älf. Lisle Byske ånn i Piteå 1554, ung. — 53, 55, brukad af fiskare i Granträskmark och 
Roknäs i Piteå, måste varao den mindre betydande Åby älf, som i sitt öfre lopp rinner genom Piteå s:n och där nu 
har en by Byske. Namnet Åbyn ån 1553 afser väl åns nedre lopp. 
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b. s. å. och 47 till Kregånger, och farsnamnet är då Håkonson.] — Kregånger [= 46; Krech 
ångher 39, ungefär =^49, 52, 53; Kråkånger. Af krik, vrå, vik.] Måns Swenson 7 sp. 1 
sk.; 13, Nills Fålson 2 1/2; 3. Olaff Håkonszon 41/2 ; 6 Vs. Ioon Person 4V2; 6. Tomas 
Bålson 4  sp.  1  sk. ;  7 .  Claus s l edamestare  7 ;  8 .  Benckth Ol son 5  V 2; 8.  Per  Tom ason 4  V 2; 
6. Olaff Anderszon 5 V2; 7. Wnder sama by ere notadregth, er regnat fför itth spanland. — 
Affwan [=; Afvan. Se ofvan!] Morten Ollson 4; 4. Olaff Bagge 5; 4. löns Person 4; 4. 
Iffwar Ollson 10; 10. Teris fiiskeuathn er recknath för V> sp . — Felloni [— 43, 46; Fellem 
47, 49, Fellen 39, 53; Fällan. Af fälla, svedjeland.] Helige Larson [Helie s. å] 2 pl. 3 sp. ; 
36. Hans fiiskerij er recknath 1 skelsland. — Silium [=; Bursiljum i Burträsk vid Bure 
älf.] Erich Nilson 10; 10. [E. N. i Sileth satt i nämnden 39.] Erich Ionson 2 V?; 2 V2. Olaff 
Ionson 4 V2Î 5. Per Ionszon 4 V2; 5. Nills Person 9; 9. Erich Swenson 5; 4. Qwarner vnder 
sama by ere recknath 1 sp. — Brocktresk [=; Broctresk 47; Broträsk. Af brok, byxor; 
på grund af sjöns form?] Anders Nilson 8 l/2; 8. Olaff Hinderson 4 \/2; 5. — Hötiernen [---; 
Hogxtiemn 53; Hötjärn. Af subst. hö?\ Torkiill Månson 1 pl. 9. Håkon Mågson 6 V2Ï 7. 
Anders Tomason 7 V2 ; 9. Teris fiiskeuatn er recknath fför 1 sk. — Siletth [Siledth; Seletth 
47, 49, 52, 53; Seiet.] Olaff Nillszon 12; 15. Erich Olson 9 V2; 13 . Olaff Ionson [Grvbbe 
Olaff s. å.] 7; 8. Giord klockare 7; 7. Olaff lö nson 6; 7. Olaff Ion son 1 pl.; 8. Olaff Michelson 
14; 20. [O. M. viid Sileth satt i nämnden 39.] En haffwer han mulbetth er lagth för V? sp . 
Teris fiiskerij er recknath fför V 2 sp. 

Nordersth Triidiungen. Swartatiernen [Suartthe tiernen; Svarttjärn i Burträsk.] Olaff 
Ionson 13; 13. Olaff Ionson [Olaff Groth s. å] 8 \/2; 6. Per Håkanson 4 V2; 3. Erich Kettiilson 
12; 13.— Önsmarc [Önsmark; Öndzmark 53, Önnesmark. Af mansnamnet Önde.] Olaff 
Håkonszon 9; 14. Clemeth Ionson 5 V2; 6. Ioon Ollson 6; 6. Ioon Anderszon 4; 3. Johannes 
6 V2 ; 6. Rasmund 9 1/2 sp. 1 sk.; 13. Teris fiiskeuatn er regnath för 1 sk. — Kåsbölee 
[Kåsböie;  Kåseböle  53 ;  Kåsböle .  Af kå s ,  fån ig,  s vagsint  män niska.]  Io on N il lszon 4  sp.  1  V2  
sk.; 5. Erich Nillson 10; 13. Larrens lönson 5 V:-; 6. Nills Ollson 3 1/2; 4. Teris fiiskeuatn 
er recknat fför 1 sk. — Rijssebölee [Rysseböie; — 46, 47, 53; Risböle. Af subst. ryss.] Erich 
Nilszon 7; 8. Larrens Erson 8 V2; 8 1/2. Hindrich Erson 1 pl.; 8. Teris fiiskeuatn er recknath 
för 1 sp. — W tthersiön [Wtthersiö 39; Otthersiö 53; Uttersjön. Efter djuret Utter.~\ Swen 
Ollson 1 pl.; 9. Erich Person 6; 5. Olaff Anderszon 7 V2; 8. Clemeth Ionszon 1 pl. 3 V2 s p.; 
10. Nills Michelszon 13 1/2; 13. Olaff Villeson 3; 5. Teris fiiskeuatn er recknath fför 1 sp. — 
Lapuiken [Lappeuiken; Lappewikenn 46, 53.] Sven Ionson 10 V:; 10 . Mårten Mågson 1 pl.; 4. 
— Biuröön [Biuröbyn; Biurönn 46, 53; Bjurön. Efter någon v. n. Bjur.~\ Per Arffwitson 
6;  6.  Margi th  1  \ /2; V 2 .  Sw en Her manszon 5  1 / 2 ;  5  V2 .  O laff  Jonson 5;  5.  Joon Alffszon 4  V 2; 
4. [47 och fiere år nämnes i byn Alff i Önn.~\ Teris ffiiskeuatn er recknath för 4 sp. — Fier-
dom [^=46; Ffierdéby 39; ungefär = 43, 46, 53; Fierdom 46. Fjälbyn vid sjön Högfjärd.\ 
Sven Person 9; 10. Ioon Person 7 V2; 6. Anders Tomason 7 V2; 6. Ffåle Person 4; 3. Ioon 
Nilson 3 sp. 1 sk.: 3. Ioon Erson 10; 12. Per Anderszon 7 V 2; 8. Anders Bålson 8 \/2; 8. 
Qwarner och theris fiiskeuatn er recknath fför V2 sp.. 

Öffwersth Fierdingen. Swnnasbyn \ßunnersby; Swnnersbyn 49; Swnderby 52, 53. Af 
sunnan och å.] Per Hermanszon 10; 12. [I nämnden satt 39: P. II. swnnan åå, 53: i sunanå.] 
Nills Fålson 2; 2. Olaff Ioonson 10; 10. [=011 Jonsson vid Broenden, n. v. Broänge, som 
satt i nämnden 39; Bro mdann såsom by från 53]. Qwarner er recknath fför 1/2 sp. — 
Bodom [==; Bodan.] Anders Person 11; 11. Östen Anderson 4 1/2; 4. Bertiill Perszon 5; 5. 
Östen Person 10; 10. Erich Ollszon 1 pl. 8. — Biörnasiön [= 46; Biörnsiö 39, Biörnasiöö 
49; Biörsiö 53, Bieffziö 52, Biöffzsiön 53; Bissjön. Efter djuret björn.) Östen Nillson 6 V2; 
5. Anders Ionson 6; 4. Per Larson 5; 5. Ioon Anderson 8V2; 7. Anders Nillson 4 V2 sp. 1 
sk.; 4. Nills Olson 5; 5. Anund Nilson 4V2 sp. 1 sk.; 4. Qwarner wnder sama by ere reg-
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nath fför V 2 sp. — Wallen [=; Vallen ] lon Philpuson 14; 15. Per Philpuson 9 l/2 sp. 1 sk. ; 
11. Nills Ionson 9; 9. Teris fiiskeuatn er recknath fför 1 sp. — Höckmark [--- 46; Högmarlc 
39, 47, HögzmarJc 49, 52, Högxmarc 53, Höckmarck 46; Hökmark. Af mansnamnet Hök.] 
Anders Ionson 13; 14. Larrens Ionson 3 1/2; 4. Per Larson 2 1/2; 3. Anders Östenson 4; 4. 
[Denne och de följande Nills Östensson, Olof Nilsson och ännu en föras år 39 till en by 
Tiemen, = a. b. 43; 53. Svarttjärn.] Anders Ionson 3; 3. Olaff Nilson 2 l/2; 2. Kijrstin 
vidua 4; 4. Nills Östenszon 5 \/>; 5. Olaff Larson 2 V2; 3. Nills Ollson 4 V2 sp. 1 sk,; 5. 
Per Ionson 1 pl.; 8. Per Ollson 4; 4. Olaff Håkonszon 5; 5. Ioonn Mågson 5 sp. 1 sk.; 5. 
Anders Erson 3 \/2; 4. Nills Anderson 7; 6. Nills Mågson 3 \/2; 4. Simon Larson 4; 4. Nills 
Tomaszon 6; 6. Sigrith vidua 3; 3. Qwarner wnder sama by ere recknath fför \/2 sp. 

Medersth fierdingen. — Nordbynom [Nordby; Nohlbyn vid norra änden af Gärdesjön.] 
Kijrstin vidua 10 V2; 9. Larrens Olson 9 sp. 1 sk. 8 V2. Gunborgh vidua 1 pl.; 8. Nills Larson 
7 V 2; 7. Per Anderson 6 V2; 7. Larrens Ionson 5 l/2 sp. 1 sk.; 6. Qwarner och theris fiiskerij 
er recnath fför V2 sp. — Blackee [.Blocke; Blacka 53; Blacke. Af adj. black, svartaktig, mörk, 
och subst. ed.} Ioon Tomason 9; 13. Anders Tordszon 3 V2 ; 3. Olaff Månszon 3 V2; 4. [= Olaff 
österiby 49]. Olaff Olson 7; 8. Per Olson 3\/?; 4. j = Lule Peder 39]. Tomas Person 5 V2; 5. 
Ioon Erszon 3 \/2; 3 1/2. Theris ffiiskerij er recknath fför l/2 sp. — Böletth [Böledth; Böle.] 
Per Ollszon 5; 5. Båll Anderson 2 l/2; 2 1/2. Anders Ionson 5 V2 sp. 1 sk.; 5. — Gambiabyn 
[Gambleby; Gamblabynom 43; Gammelbyn.] Anders Iåpszon 4; 2. [= And. suaruare 39.] Ioon 
Anderszon 7 sp. 1 sk. ; 6. Ioon Swenszon 5 \/2; 6. Teris ffiiskerij er recknath fför V2 sp. — 
G er dom [= 46, 47, 49; Gier dem 43; Gierdeby 39, Gerdebyn 53, Gerde 51, 52, G er dom 46, 
47, (i) Gelom 39; Gärde.] Swarthe Önde 5 1/2; 8. Huithe Önde 4 1/2 sp. 1 sk.; 5. Per Ollson 
4; 3. Luscij vidua 2 sp. 1 sk.; 1. Cristiern Fålszon 1 V2; 1. Per Nillszon 6 V2; 8. Ioo n skred-
dare 10; 14. Liisle Olaff 4; 5. Östen Kettilson 3 sp. 1 sk.; 3. — Mångebyom [— 49, Monge-
byom 53, Mangheby 39; Mångbyn. Af Mogens, Magnus.] Larrens Clemetszon 3\/2; 3. Anders 
Kettilszon 5; 5. Anders Olson 5 V2 sp. 1 sk.; 7. [Ar 39 föras blott dessa tre till Mångbyn, 
men då följer därpå en by Suidian, Swidien 46, upptagande de 4 här följande mansnamnen.] 
Anders Larszon 5 l/2) 6. Per Nilson 6; 7. Larrens Olson 4J/2; 5. Anders Ollson 3 V2; 4V2. 
Gvnill vidua 1 sp. 1 sk.; 2. Anders Erson 6; 6. Wtbysmans iord i sama by 2 V2; 4. Qwarn 
er recknath fför V> sp . 

Swma mantaleth wtaff Leffånger Szockn a:o etc. 43 148 men. Swma spanlanden 121 
pund 3 span 1 V2 skelsland. Swma engiislanden 1055 V2 las engh. Swma Skatthen 102 
marc 7 V 2 öre. 

Wthaff Bygdha Szockn [(in) Norbygdho 1337, (in) Nordbugho 1344; af fsv. byghp, f. 
bebyggdt land, men huru? Bygdeå] är bescriiffwith mantalet Jordataleth. Åkerlandh. Engiis-
landh och Fiiskeuatn. [Talen såsom i Skellefteå.] Jffwarsbodom {Iffwarssbodom; föres 39 till 
Umeå; Ivarsboda.] Olaff Tomason 2 1/2; 4 las engh. Per Erson 1; 4. Olaff Larson 2; 5. Biörn 
Håkonszon 1 ; 4. — Nore by [=; Norom a. b. 43; Nore 46, 47, 49; Norum. Af nor, smalt 
sund.] Anders Siluetson 5; 6. Larrens Swenszon 10; 14. Olaff Olson 5; 6. Per Jonson 6; 8. 
Wtbysmens iord i sama by som Olaff Hanson i Skijnnarbynn och Oloff La rson i Iffwarsbodom 
eger 2 V2 2. Fiiskeuatn och Qwarner wnder sama by ero werderath och lagde 4 sp. — 
Rathw [=; Ratan.] Riickuith Saleszon 1 pl. 10. Anders Iåpson 1 pl. 10. Abraham 6; 12. 
Sibiörn Ionszon 3; 6. Per Siwrdson 4 V2; 8. Olaff Gwnarszon 5 1/2; 8. Jttem Per Ionszon i 
Nore haffwer och iord ther liggiandis i sama by 1 V2 sp. 1 sk.; 2. Teris Fiiskewatn och 
Quarnestedle ero werderath och lagde 2 sp. — DiegnabodJia [Diecknebode; Djäkneboda. Efter 
någon med tillnamnet Diegn, Diekn] Germund Nilson 9; 10. Gres Gwnarszon 5 \/2; 7. Gwnnill 
vidua 5; 9. Olaff Gwnnerszon 9; 14. — Bodbackee [Bodebacke; Bobacken.] *Larrens Östenson 
9;  8.  Tom as An derson 7;  7.  *E rich Pe rszon 4  V2; 4.  Rådg erd vidua och löns Anderson 4  Vi; 
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6. Olaff Anwnson 10; 12. Ligger ther iord som en piga eger som er 3 sp. 1 sk.; 3 las. 
Anders Anderszon 5 1/2; 8. Storbiörn Storbiörnszon 4 sp. 1 sk.; 4. Gwlle Person 7 V2; 6. 
Ffåle Ionszon 1 pl.; 10. Larrens Olson 6; 8. *01aff Ionszon 1 pl.; 6. Wnder thenne by ere 
Qwarnestedler och fiiskeuatn ere lagde 3. [De, som här äro utmärkta med*, samt Anders 
Tomasson, Östen Andersson och Jöns Andersson föras 39 till byn Dalakarssåå, Dalkarlså.] 
— Skijnnarbynn [Skinnarby; Skinnarbyn. Efter någon, som varit och kallats Skinnare.) 
Olaff Hanson 9; 12. Pelle Person 10; 14. Per Olson 5; 6. Per Hinderson 5 7. Michel 
Nilson 5; 6. Her loon Kyrkie herre haffwer ther iord liggiandis 4V2; 8. [Gummegård och 
Skinareby sammanslås å 53 med 29 mark och 3 öres land.] — Gwllemarc [Gtdlemark; Gull-
mark. Af det vanliga mansnamnet Gulle.] Joon Olson 2 pl.; 18. Nils Anderson 7; 10. Påll 
Siurdszon 6 sp. 1 sk. ; 10. Olaff Östenson 9 ; 14. Bijriittha vidua 4 ; 3. Anders Nilson 6 ; 7. 
Erich Rickuitszon 6 1/2; 7. Anders Olson 4; 5. Haffwer Anders Iåpson i Rathw iord ther 
liggiandis 4; 4. Wthij sama by ligger Quarnestedle er werderath för 1 sp. — Åquislee [unge
fär = 46; Aquille 39, A quisle 46; Ö. och Y. Åkulla. Af å och kvisl, gren.] Anders Heningson 
7; 10. Clemeth Ionson 7; 10. Germvnd Germunszon 1 pl.; 10. Nills Ersonn 4; 6. Olaaff 
Olson 3 V2; 6. Per Nilson 3; 4. — Öndebynn [Öndebyn; Öndebyn. Af mansnamnet Önde.] 
Joon Önsonn 14 sp. 1 sk.; 19. Per Nilson 3 1/3; 8. Nils Anderszon 15 V2 ; 36. — Jwnkebodee 
[Jwnckebode; Junkeboda; af junker, yngling af ädel börd.] Eriich Olson 7 1/2; 12. Nils Staff-
wanson 101/2; 14. Olaff skomagare 7; 12. Gres Biörson 3; 6. — Nesiith [Nees; Näs.] Håkon 
Ionson 6; 9. Tomas Olson 1 pl.; 12. Ion Larson 7; 10. Liisle Tomas 3 7a; 4. Raffwel Mågson 
4 sp. 1 sk.; 5. Karin vidua 1 sp. 1 sk.; 2. Wtbiismens iord som Olaff bersman i Wma 
eger 1V2; 2. — BEckenn [Becken; Bäck.] Anders Östenszon 10; 12. Per Olson 2; 26. Larrens 
Olson 3; 3. Qwarner wnder sabma by Beeck ere werderath och lagde fför 2 sp. — Bikalaåå 
[=; Rickleå.] Nills Stenson 6; 14. Nils Siwrdson 5; 10. Matzs Larson 4; 7. Per Ionszon 
4V2 sp. 1 sk.; 12. lon Håkonszon 3; 7. lon Person 4; 6. Jören Arffuitszon 9; 12. Hemingh 
Larson 4; 4. Ioon Larson 4; 4. Morthen Anderszon 1 72; 1. Wnder thenne by ere Qwarner. fiiskeuatn 
ero werderath och lagt 3 sp. Än ligger ther iord i sama by szom lyder tiill s:te Erichs rentho. 
Liiger fför 2 pundland och 8 las engh och giörs ther årliga stadga affrat wtaff tiil Wpsala 
gård peningar och Spikijlaxar heller och geddor når spikijlaxen icke ffåås iit pund för huar 
lax. [I denna by nämnes 47 en ödesby Bryni] — Sickåå [=; Sikeå; af fisken sik] 
Anders Nilson 4 72; 6. [Föres 39 ensam till byn Legde, Lägde.] Tomas Biörszon 1 pl.; 10. 
Håkon Olson 472; 5. Olaff Ionson 9; 12. Hans Olsonn 4 72; 5. Teris fiiskeuatn och Qvarner 
ere lagde och werderath för 2 sp, — Öffastemarc [=; Ödffasthemarc 52, 53; Edfastmark. 
Af det här brukliga mansnamnet Öffasth.j Anders Mågson 9; 9. Anders Östenszon 7 725 7. 
Olaff Östenszon 5 72; 6. Per Hanson 9; 10. Teris fiiskeuatn och Qwarner ere werderath och 
lagde for 3 sp. — Ytherklijnthen [Yterklinthen 46; Klinthen 39; Ytterklinten. Af klint, 
kulle.] Heming Östenszon 5; 6. Yialm Östenszon 5; 10. Olaff Anderszon 9; 16. Teris fiiske
uatn och Quarner ere werderath och lagde 2 sp. — Bygdatresk [=; Bygdeträsk i Burträsk 
vid den stora sjön Bygdeträsket.. Namnet af Bygda s:n.] Nills Holgerson 6; 12. Nills Östenson 
6; 12. Håbål Germunszon 1 pl. 12. Larrens Person 5 72; 12. Nills Person 5 72,' 10. Teris 
wtrymiskoger: fiiskeuatn: Qwarner ere lagde för 3 sp. — Anderswatn [ An ders watn ; Anders-
vattnet i Burträsk. Innehåller mansnamnet Anders.] Jsaach Person 7; 12. Hans Person 4; 
8. — Korsmön [=46; Korssiön 39, Korsiön(n) 49, 52, 53; Krocsiön 46, a. b. 43; Korsjön. 
Af subs, kors, på grund af krolcig form?] Joon Fålszon 9; 18. Olaff Tomaszon 4 1./2; 8. Ytbys-
mens engh 2 las. — Wltherwatnn [Wither watn; Ultervattnet. Af ulter, trädet al.] Jööns Olson 
5 72; 6. Anders Person 5 72; 12. Anders Olson 4 72; 6 . Nills Person 3; 2. Ioon Östenszon 
9; 9. Olaff Östenszon 9; 10. Nils Östenszon 6; 8. Wtrymiskoger; Quarnestedle ere werderath 
fför 1 sp. — Flarkin [=; Plarken i Nysätra. Af flark, med grästufvor öfverväxt träsk.] 
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Olaff Ionson 5; 8. Olaff Olson 3\/2; 4. Larrens Östenszon 6; 8. Olaff Olson 5 \/2; 8. Larrens 
Östenszon 4 V2; 8. Anders Larson 3; 4. Änders Anderszon 4; 8. Olaff Östenszon 5 V2; 8. 
Nills. Biörson 7 1/2; 12. Joon Yibbeson 6; 12. Wtbysmans iord som Anders Ionson eger 
1;  1 .  Ande rs  Tordson 7 ;  12.  Per  Vibbeson 2  V 2; 4 .  O laff  V ibbeson 3  V2; 4 .  lon Ol lson 2 V2; 
4. Qwarnestedle wnder sama by ere reeknath och verderath 2 sp. — Östénsmarc[Östensmark; 
Estersmark i Nysätra. Af det vanliga mansnamnet Òsten.] Jöns Anunson 6; 8. Anders 
Larson 1 pl.; 12. Staffwan Olson 6; 8. Michel Olson 6; 8. Olaff Larson 3; 6. Gwdeligh vidua 
5 \/2; 6. Håkon Tordson 5 V2; 9. — Klijntsziön [Klinsiö; — 4 6; Klintsiön a. b. 46; Klingsiö 
51, Klingxsiön 52,* 53; Klintsjö i Nysätra. Af Mint, kulle.] Anund Person 4; 8. Per lönson 
7 \/2; 13. Morthen Swenszon 6; 12. Larrens Olson 4; 6. Anders Person 21/2;6. Olaff T ollson 
[46: Tordszon] 3; 6. Ffåle Anderson 2 sp. 1 sk.; 4. Olaff Ionson 4; 8. Teris fiiskeuatn ero 
reeknath vnder Klintsiön för 1 sp. [Efter denna by följer 39 såsom by Jomark, Jomark, 
med Tore Håkonsson.] — Bijswatn [.Risswain; Risvattnet i Nysätra. Af ris, samling af kvistar 
o. dyl.] Erich Perszon 4; 6. Olaff Olson 4; 8. Hans Larson 2; 4. — Gwmbodha [Gumboda; 
G-umboda i Nysätra. Af mansnamnet Gumme.) Morthen Nilszon 15; 20. Per Larsonn 5; 8. 
Michel Chlemetszon 6; 8. Joon Perszon 6 V2; 8. Per Jonszon 5; 6. Olaff Perszon 5; 8. Joon 
Perszon 6; 8. Olaff Nilson 4; 6. Larrens Clemetszon 7 V2; 11. Larrens Hanson 5; 8. Ioon 
Anderson 6; 10. Larrens Ionson 9 1/2; 14. Inne med honwm eger en wtbiisman Per 01szons(!) 
iord 1 V2; 2. Olaff Nilson 10\/2; 16. Wtbysmans iord som Erich i Skeriom eger 4; 4. Fiiske
uatn vnder Gvmboda och Her szångerby [Hersånger] er verderath 6 sp. — Aquislee [Äkuisle 
siö; Akullsjö. Af å och Jcvisl, gren]. Siluasth Ionson 1 pl.; 16. Joon Olson 4; 8. Håkon Jonszon 
4; 6. — Herszångher [.Hersånger ; Hersånger eller Hertz—(!) i Nysätra. Af mansnamnet 
Her se.] Olaff Jonszon 6 V2 sp. 1 sk.; 10. Jon Erson 6\/2 sp. 1 sk.; 10. Iåper Ionson 7; 14. 
Larrens Perszon 7; 12. Gres Olson 5 V2; 10 . Anders Olson 5 V2; 9. Ollaff Östenszon 5; 8. 
Per Anderson 5; 8. Ioon Larson 6; 10. Per Ionszon i Nore eger och ther iord i sama by 2; 
4. [Härefter följer 53 Ânes, nu Änäset, med loan Ersson, Oluff Ersson och Oluff loansson.] 
— Öffwerklinthenn [ u. = 46, 39; Öfver Klinten.] Olaff Siluetszon 7; 12. Olaff Clemetszon 
5; 8. Lars Clemetszon 5; 8. Tomas Olson 4V2; 7. löns Siluetson 4 1/2; 8. Hans Siluetszon 
4V2; 8. Anders Olson 4; 6. Wtrymisland Fiiskeuatn Quarnestedle äre reeknath 2 sp. — 
Krockwatnn [.Krockuatn; Krogxuatnn 51, 52; Krogxsiö 53. Krokvattnet i Nysätra,] Per Ollson 
5; 10. Ioon Olson 1 sp. 1 sk.; 4. = Nyby [—; Nybyn i Nysätra; kyrkan kallas på gammal 
karta i G. L. K. Nykyrkan.] Sibiörn Erson 4; 8. Bryniolff Larszon 5; 7. Håkon Anderszon 
4\/2; 7. Morthen Erson 3V2; 5. Bijrie Morthenszon 4 V?; 7. Anders Morthenszon 4; 7. Östen 
i Rödbeeck i Wma eger och ther jord liggiandis 1/2 sp. 1 sk.; 1. Qwarnastedle wnder sama 
by ero reeknath fför 2 sp. — Skeriwm [Skerium; Skärön i Nysätra. Af skär, bar klippa, 
som sticker upp ur jorden.] Eriich Ionson 6; 8. Erich Anderszon 3; 4. Benckth Clauszon 
41/2; 5. Sibiörn Ionszon 2; 2. Olaff Person 4l/2; 6. Nills Anderson 3; 4. Marcus Larson 4; 
6. Långe löns [= 46] 3 sp. 1 sk. ; 5. Oloff Östenson i Östensmarc eger ther iord liggiandis 
5 ; 2. — Òstensmarc [Östensmark; Estersmark i Nysätra. Af mansnamnet Òsten.) Olaff 
Östenson 10; 10. lon Östenson 9; 10. Olaff lönson 5; 6. Anders Ionson 4; 4. Larrens Person 
2V2; 4. Tomas Person och lon Person 5; 6. Olaff Olson 9; 12. Morthen Larson 2; 2. Larrens 
Olson 6; 8. Anders Larson [— And. rödskegh 39] 6; 8. Olaff Person 10; 14. Haffwer han 
åkor och engh viid sina feboder i Trijhörningen [Trehörningssjön] 7 ; 6. Per Jonson 6 ; 7. 
Liissle Lasze i Wpsala haffwer ther iord liggiandis 2 sp. [ = 46.] Wnder sama by ero 6 
quarner, ere the lagde fför 1 pl. 1 sk. — Grimesmarc [Grimensmark; = 46; Grimismark 46, 
47, 49, 52; Grimanssmarc 57; Grimsmark i Nysätra. Af mansnamnet Grimund.) Olaff 
Nilson 6; 10. Anders Olson 7; 8. lon Sibiörson 5; 8. lon Ollson 5 \/2; 8. Per Ionson 2; 4. 
Erich Tomaszon 4; 6. Olaff Erson 5 V2; 10. — W ibbemarc [ Wibbemark; Vebomark i Löfånger. 
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Af mansnamnet Wibbe.] Ioon Nilson 11 1/2; 14. Olaff Larson 5 sp. 1 sk.; 6. Ioon Person 5; 
6. Anders Ionson 2 V2; 4. Olaff Östenson 3; 5. Nills lönson 1 pl.; 12. Margith vidua 2; 2. 
Håkon Nilszon 4; 3. Raffwall Person 7 V 2; 8. Anders Nilson 6 \/2; 4. Håkon Clemetszpn 1 ; 
2. Erich Ionson 2; 1. Tomas Nilson 2 1/2; 2. Anders Person 5; 6. lons [Ioonn 46] Person 5; 
6. Håkon Person 4; 6. Teris fiiskeuatn ther vnder byn ero recknath och verderath 3 1/2 sp. 
— Gwdensmarc [Gadensmark; Gwdmunsmarc a. b. 43; Gunsmark i Nysätra. Af mansnamnet 
Gudmund.} Olaff Ollson 7; 8. Iåper Ionson 6 \/2 sp. 1 sk.; 8. Ioon Anderson 4 sp. 1 sk.; 5. 
Olaff Ionson 1 pl. 8. Anders Person 4; 5. Olaff Larszon 4; 5. 

Swma mantaleth wtaaff Bygda Socknn 225 meen. Swma Spanlanden 169 pl. 3 V2 sp. 
Swma Engiislanden 1863 las engh. Swma Skatthe Peningan 151 marc 6 öre 4 pgr. 

Wthaaff Wma Sockn [(de) Vmu 1314, (in) Huum 1316, Vmv 1324, Umeå] er bescriiffwith 
mantaleth, Jordataleth, Akerlandh, Engisland; och Scattes wtaff huarth Spanland 16 peningar 
och wtaff fyre las engh och 16 peningar. [Talen ange spannland i åker och lass i äng.] 

Önn [ön\ Öffuer önn nämnes särskildt 53. Ön på en ö i Umeå älf.] Sibiörn Erson 3 V2 
sp.; 3 las engh. Iören Erson 7; 6. Nills Raffwalszon 11; 10. — Degernes [—; Degernäs. Af 
diger, stor.] Olaff Hinderson 12 V2; 10 . Ioon Siwrdson 19; 15. Knwth Olson 10 V2; 10. Aguste-
nus Ionson 1 pl.; 8. Rasmwnd [46 Rasmus] 5 1 /'2; 8. Erich Ionson 6; 8. Östen Hinderson 1 pl.; 
7. Per Jonszon 7; 8. — Theeck [Teegh; Östherteck och Vesterteck 53; Teg.] Benckth Germunszon 
4 pl.; 24. Sibiörn Griis 2 pl.; 20. Larrens Griis 13 V/a; 18, Girmund Larszon 1 V2 pl.; 12. 
Morthen Larszon 12; 10. Nills Långh [=46.] 9; 8. Joon Hinderson 5; 5. Östen Person 13; 13. 
Siiffreth Anderszon 13; 12. Erich Ångerman 2 pl.; 12. Joon Anderson 2 pl.; 17. Olaff Jonson 
11; 11. Germund Fålson 2 pl.; 16. Larrens Nilson 9; 12. Per Erson 9; 9. Larrens Erson 5; 6. 
— Böletth [=; Böle.] Jöns Larson [Jöns smed 39] IL; 12. Nills Anderszon 1 pl.; 8. Bryniolff 
Ollson 2 pl. 2 sp.; 15. Erich Hinderson 10; 9. Anders skreddare 2 pl. */2 sp .; 15. Joon tysk 
7 ; 7. [Här nämnas 43 Clemeth Östensson i Tornare ^sarnt 46 Nils skreddare i Nijpperby; Nip-
perby såsom by för sig 39.] — Biörnabergha [Biörnberga; Bjenberg. Af subst. björn.] 
Nils Michelson 2 pl. 1/2 sp.; 13. Erich Algotson 5; 7. — Heggenes [=; Häggnäs. Vid en å; 
af trädet hägg.] Biörn Ionson 7; 10. Per Ollson 10; 14. — Becken [~; Bäck.] Larrens Her
manson 18; 18. Ioon lekare 7 1 /2 ;' 1 0. — Hörnö [=; (i) Herne 1493. Hörne vid Hörne-ån. 
Af hörn.'] Erich Person 5; 6. Nills Swenson 7 1 /2 ; 14. Ioon Raffwalson 6; 6. Sigrith vidua 
2; 3. Larrens Clemetson 7; 7. Joon Person 10; 12. [== J. P. i Hörnith 51.] Staffwaann 
13; 13. — Södermiölu [—; (i) Mjœlu 1493. Sörmjöle. Jfr isl. melr, sandbacke.] Ioonnr Olson 
5 V2; 7. Anders Olson 7 \ 2; 9. Anders Hermanszon 13; 13 Olaff Erson 1 pl.; 8. Agustenus 
4; 4. — Norremiölw \Norre miöln; Norrmjöle.] Joon Person 9; 10. Gwnnar Olson 6; 8. Anders 
Swenszon 1 pl. ; 11. Klaus Erson 1 pl. 8. — Söderbölee [Sör böletth; Sörböle.] Nills Ionson 10; 8. 
Erich Mågson 1 pl.; 5V2. Hollger Ollson 6; 4 — Wbola [Wböle; Wbola, Vbola a. b. 43, 47, 
49, 51; Vpbola 53; Obbola. Af ut (mot hafvet) och bol.] Biörn Ionson 11; 9. Hindrich 
Gwnnarszon 1 1I2 pl.; 10. Hindrich Ionson 5*/2; 6. Olaff Ionson 10; 8. — Strööm [Ström; 
Ström.] Larrens Mågson 6; 7. Gwlle Person 4 1 /2; 5. Beren Vilkinson 8 1j2; 8. — Stecköö [Steckö; 
Stöcke vid smalt sund utanför Umeå älfs mynning. Af stik, förpålning?] Anders Ionson 1 pl.; 
8. Gwlle Ionson 5; 5. Ollaff Villseszon [Villesson 46] 7; 6. [Trol. = Wille Olaff skrake 39, 
Oluff skraka 53.] Olaff Olson 4; 3. [Trol. = Olaff reeff 39.] Olaff Gwnnarszon 5; 4. Esbiörn 
Gwnnarszon 4; 4. Eriich Person 11; 14. Anders Person 7 1\2\ 8. Per Yialmson 6; 6. Anders 
Siwrdson 6; 7. Larrens Anderson 9; 13. Olaff Ionson 11; 13. Olaff Anderson 12; 14. Per 
Mortenszon 7; 10. Nills Person 7 1 /2 ; 9. Hindrich Ionson 6; 6. Per Nillson 11; 14. Clemeth 
Östenszon 5; 7.] — Stecksiön [Stöcksiön; Stecsiön a. b. 43, Stecsiö 51; Stecsiön 47; Stecksiö 
53; Stöcksjö. Uppkallad efter närmast föregående.] Herman Michelson 14; 12. Halffwald Olszon 
2 pl. 1 sp.; 14. Olaff Anderson 14; 11. Per Ollson 15; 9. Larrens Mågson 121 /2; 10. Giord 
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Nilson 1 pl.; 7. Ioon Nilson 7; 6. Erich Sibiörszon öVb; 4. Östen Nilson 3; 4. Elaff Elaffson 
12 1 A; 10. Karin vidua 4; 2. Per Vibbeson 7 ; 8. Kriistiern Elaffszon 12 ; 11. Issach Ionson 13 1/2; 15. 
Herman Giördszon 4 sp. 1 sk.; 11. Nills Viallson 6 V2; 5 . Matzs Yiallszon 7 1/2; 8. Nills 
Swenszon 13; 9. Clemeth Larszon 7; 6. — Mulsiön [Mulsiö; Mullsjö i Nordmaling.] Joon 
Michelszon 2 V2 pl. 1 1 /2 sp. ; 12. Per Iörenson 5; 4. — Grasmyre [Grasmyre; Gräsmyr i 
Nordmaling. Kartan visar här en stor äng.] Eriich Michelszon 1 pl.; 11. Per Nilson 1 pl. ; 
10. Olaff Nilson 1 pl.; 10. Per Nilson 7; 10. Olaff Tomason 6; 6. Ioon Tomaszon 4 1 /2; 5. 
Per Tomaszon 3; 3. Grees Tomaszon 7 l/2; 8. Erich Ollson 2 l/2; 3. Morten Nilson 4 sp. 1 
sk.; 6. — Hösziee [Hösiön; Hössjö. Af hö och sjö.'] Per Ionson 8 1 /'2; 9. Matzs Larson [= 
Store Matz 39] 7 1/2; 8. Ioon Person 5; 4. Larrens Perszon 7; 5. Olaff Nilson 10; 9. Ioon 
Ollson 5; 5. Ioon Ollson 7 ; 7. — Kaszamarc [Kassamark; Kasamark. Af kas, hög, minnen 
efter forna strider, Hülphers s. 61.] Anders Ionson 5 V2; 7. Vne Michelson 7; 8. Ioon Olson 
7; 7. Olaff Michelszon 1 pl.; 9. Olaff Holgerson 1 pl.; 9. Per Ionson 6 V2; 8. Swen Ionszon 
4; 5. Nills skreddare 7; 6. Clemeth Holgerszon 1 pl.; 7. Hans Jonson 3; 5. Östen Olson 1 
pl. 1 2 sp.; 7. [Här följer a. b. 43: Olaff Olsson i Bostad; Böstadth såsom by 39; Bösta. 
Jfr mansnamnet Bödvarr.] — Skraffwelsiö [Skrafflesiö; Skrafvelsjö. Af skrävel, småsten.] 
Håkon Siwrdszon 10; 12. Ioon Nilson [J. smed 39] 12; 12. Anders Olson [A. kwriil 39] 10; 
4. — Klaffwebölee [Klabböle. Af mansnamnet Klaus, Cloves.] Nils Hinderson 10 1/2; 9. Hans 
Hinderson 1 pl. V2 sp. ; 6. Olaff Bentson 7; 5. Anders Person 7; 5. Joon Nilson 5; 4. Ioon 
Marcuszon 9; 7. Per Olson 7; 5. Olaff Iffwarszon 7; 4. — Hörnasiön [= 46, 47, 49; Hörnesiö 
39; Hörnsjö i Nordmaling högt uppe vid Hörne-ån, se s. 294.] Anders Ionson 4; 4. Hindrich 
Ollson 2; 1 1/2. Micheli Nilson 6; 3. Olaff Olson 7 1 /2; 4\/_>. Håkon Anderszon 1 pl.; 7. Olaff 
Larszon 7; 6. Anders Matzon 1 pl.; 7. — Rödbeck [=; Rödebeck 51; (i) Rödebcek 1493. 
Röbäck. Af adj. röd: byn har en hälsokälla.] Micheli Ionszon 4; 4. Hindrich Tomaszon 2 1j?  

pl.; 17. Isaach Anderszon 7 */2; 9. Olaff Biörszon 2 1/2 pl.; 23. Östen Anderszon 11; 13. Olaff 
Nilson 9; 9. Erich Nilson 11; 10. Anders Nilson 1 pl.; 9. Per Hinderson 1 pl.; 9. Margreth 
vidua 1 pl.; 9. Olaff Iörenszon 1 pl.; 9. Clemeth Hermanszon 1 pl.; 7. Anders Siiffretszon 
7; 6. Nills Siifretson 9; 7. Olaff Håkonszon 11; 12. Hindric Siwrdszon 15; 15. Erich Person 
11; 10. Herman Clemetszon 11; 9. Olaff Larson 1 pl.; 7. Olaff Anderszon 9; 10. Ioon Siiff
retszon 7; 5. Karin vidua 2; 1. Per Hånson [46: Hanszonn] 1 pl.; 11. [I byn namnes a. b. 
43 Michel vit broenden, Micheli vid bron 53.] 

Them [46: Ten] Öffwerste Tridiungen i Wma Socknn. Baggebölee [.Baggeböle; Bagg-
böle. Efter någon med tillnamnet Bagge.] Karils [46 Karll] Ollson 21/2 pl. 1 sp. ; 19. 
Larrens Swenszon 12 1/2; 11. Mågs Ollson blj2; 9. Ciseell piga V2 pl.; 5. Sigriith vidua 2; 
2. Clemeth Ollson 4 pl. 2 sp.; 24 1j2. — K ådiis [=; Kådis, Caadis 1324; Kodis 1493. Kåddis.] 
Nills Ionson 13; 13. Gwlle Ollson 9; 8. Anders Clemetszon 13; 8. Hans Larson 3 pl.; 20. 
Erich Matzon 2 pl. 2 sp. ; 9. — Kelamarc [=; Tielamarc 53; Tjälamark.] Larrens Anderson 
9; 12. Morten Tordson 1 pl.; 9. Anders Könson [=39] 1 pl.; 8. Anders Olson 9; 13. Än 
ligger ther i byn iord szom vtbysmen ega V2; 1/2. Sist a?b. 43: Iören på Backom. — Brenne-
landh [Brennelandth; Brännland. Af bränna, f. svedjeland.] Larrens Jonson 3 pl. ; 28. Nills 
Tordson 9; 8. Olaff Germunszon 1 pl.; 7. Önde Nilson 4; 4. Tore Staffwanszon 10; 10. Kijr-
stin vidua 9; *7. — Gicbbölee [Gubböle; Gubböle. Af mansnamnet Gubbe.] Per Tomason 1 
pl.; 9. Ioon Ollson 13; 11. — Söder Forsza [Söder fforsse; Sörfors.] Anders Olson 10; 9. 
Anders Siurdson 9; 10. Anders Håkonszon 1 pl.; 10. Tomas Ionszon 9; 8. Tomas Vialmson 
14; 15. Kriistiern Clemen[szon] 13; 13. Erich Ollson 1 V2 pl.; 16. — Bergh [—; Berg.] Olaff 
Clemetszon 9; 10. — Swalletth westra \Sualleth; Vestra Svalleth 46; Svallet. Af svall (-is) 
och ed. I dagligt tal säges: på Svâlle.] Erich Ionszon 1 V2 pl.; 8. — Norrefforsza [ungefär 
= a: b. 43, 46, 47, 49; Forssze 39; Norrfors.] Nills Larson 13; 20. Mågzs Larson 1 pl.; 15. 

4 
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— Strandh [Strandth; Strand.] Kettiill Person 7 ; 5. Tomas Ionszon, Nills Ionson och Håkon 
Gunnarszon 3 pl.; 24. — Bodom [= 46; Officer bode 39, Öfwerboda 46, 49; Öfverboda.j 
Erich Ionszon 15; 12. Nills Ollson 7; 4. Giord Ollson 7; 3. Olaff Criistofer[sson] 15; 12. — 
Brattheby [Brattheby; Brattby. Jfr det af Lundgren antagna mansnamnet Brättet] Olaff 
Jonson 9; 8. Önde Ollson 1 pl.; 8. loon Bentson 3; 4. Herman Anderszon V2 pl.; 4. Cristiern 
Nilszon 7; 6. — Bröön [Brön; Brönn 46, 47, 49, 53; Brån i Vännäs. Jfr (skogs-)&n/M, n. isl. brun, 
kant af skog, hed o. s. v.] Nills Raffwalszon 15; 8. Per Nilson 7; 7. Tomas Person 11; 10. 
Olaff Gwnarszon 6; 6. — Hiaggesiön [Hiaggesiö; Hj-oggsjö i Vännäs.] Klaus Anderson, Olaff 
Anderson och Margit vidua 14; 8. — Kaszasiöö [Kassasiö; Kassjö.] Olaff F ålson 1 \/2 pl.; 14. 
Sibiörn Person 10; 12. — Vendenes [—; kyrkbyn Vännäs i Vännäs s:n, vid Vindelälfvens 
inflöde i Umeå älf.] Per Ionson 14; 12. Gwnill vidua 3; 3. Ollaff Person 1 pl.; 6. Per Nillson 
4 1 /2; 5. Olaff Ionson 9; 7. Olaff Håkonson [=0. lekare 43] 4; 3. Olaff Kettiillszon 5 ; 4. 
Iören Nilson 4; 4. Kijrstin vidua 4; 5. Nills Erson 1 pl.; 7. — Nyby [=; Nyby i Vännäs.] 
Olaff Anderson 2 pl.; 10. Ioon Tomason 5; 4. Nills Tomason 1 pl.; 7. [Som by följer 53 
Andersäcker 3 markland.] — Pengesziö [Pengesiö; Pengsjö i Vännäs.] Olaff Ionson 1 7 2 pl.; 
12. Morthen Gwnarszon 5 1 /2 ; 6. Ioon Gwnnarszon 2 V2; 5. — Spölandh [Spölandth, Spelandh 
53; Spöland i Vännäs.] Giörd [Giordt 46] Nilson 9 1I2; 12. Axell Jonson 3; 3. Joon Jonson 
4 1 /2; 5. — Vendefors [ Wendeffors; Vännfors i Vännäs vid Vindelälfven.] Nills Larson 6 1 /2; 
9. Per Holgerson 6 1 /2; 8. Joon Holgerson 3 1 /2; 4. Nills Hinderson 6 1/2; 7- Olaff Nilson 
3 1 /2; 3. — Jemttbölee [ Jemtböle; Jemteböle i Vännäs. Efter någon v. n. Hans Biörson 
6 ; 8. Håkon Biörson 6; 8. Anders Biörsszon 6; 8. — Hiiskesziöö [Hiidzskesiö; Hissjö. Upp
kallad efter byn Hiske vid Umeå stad.] Könich Håkonszon 13; 15. Germwnd Ollson 12; 14. 
Olaff Giordson 12; 3. Anders Ffålson 10; 11. Olaff Erson 10; 12. [Här följer 53 Piparebölee 
3 mark 5 öres land.] — Håkemarc [Håkmark; Håkmark. Af mansnamnet Håkon.] Iören 
Anderson 12; 16. Benckth Ionszon 7; 8. Per Ionson 6; 5. Olaff Ionson 9; 15. Håkon Olson 
4V2Î 5. — Flurckemarc [= 46, 47, 49, 53; Flurck mar 39; Flurkmark. Af det i Finland 
brukade mansnamnet Florik?] Håkon Erson 9; 8. Per Larson 11; 8. Olaff Larson 5 sp. 1 
sk.; 4. Erich Person 7; 7. — Westra tafflesiöö [u. =46; se nedan! Tafvelsjö. TroL af sv. 
tafla; jfr Hülphers s. 65 om en "helig mans bild" vid Hötjärn, vid hvilken gudstjänst skett.] 
Per Tomason 7; 2 1/2. Larrens Ollson 5; 2 1j2. Olaff Nilson 5 V2 sp. 1 sk.; 3. Olaff A nderson 
5; 3. Asuith Hinderson 1 pl.; 2. Wnder sama by ligger eth febostedle nempth Warmvanth 
[Varmvattnet nu såsom by.] giörs ther wth mulbedtzs peninglier [46: 14 öre 8 pgr]. — 
Silletth [Siledth; V. och Ö. Seiet i Vännäs. Af sel, lugnvatten.] Hans Ollson 9; 5. — Y ther 
rödhåå [ett Rödåå 39; Ytter Bödå.] Ioonn Nilson 1 pl.; 5. Per Larson 2; 4. Olaff Clemetszon 
4; 5. Margit vidua —; 1. — Öff wer röddhåå [Öfver Rödå.] Eriich Ionson 2 1/2 pl.; 16. Anders 
Tiidzon [Tisson 39] 1 pl ; 8. — Degerfforsza [=; jfr Degerfors s:n.] Tomas Allffson 1 pl.; 
8. Per Ollson 1 pl.; 8. Larrens Ollson 1 pl. ; 8. Anders Olson 6; 6. Wnder thenna by Deger 
fforssa ligger laxa ffiiskee och giörs ther effther årliga affratzs peningai — Hiuken [= ; 
Hjuken i Degerfors vid ån Hjuktan.] Joon Erson 15; 5. Erland Nilson 13; 5. — Kwlesiöönn 
[Kulesiö; Kussjö i Degerfors vid Kussjön.] Nills Person 2; 4. — Tegesnes [Tegessnes; Tegs
näs i Degerfors. Uppkallad efter byn Teg i Umeå s:n.] Nills smedh 12; 8. [Smedsnamnet 
lefver ännu kvar i byn.] — Grannönn [Grenön; Grenö 53; Granön i Degerfors. Af trädet 
gran.] Jööns Gulleson 2 pl.; 8. Per Swenson 13; 8. — Thuaratresk [= ; Tväråträsk i Deger
fors. Af tvärå, biflod.] Olaff Larson 10; 12. Gwlle Anderson 4; 6. Margit vidua 1 pl.; 8. 
— Sterkensmarc [Sterkes mark; Sterkensmarc 46, 47, 49, 53; Sterkelsmark i Vännäs.] Joonn 
Gwlleson 10; 10. Olaff Person 5 V2; 5. — Michelstresk [Mijkelstresk 49; Mickelsträsk i 
Säfvar. Af mansnamnet Michil,] Ioon Holgerson 6; 6. Nills Ionson 4; 4. Anders Person 2; 
2. — Ösiratafflesiöö [ett Thafflesiö 39; Östratafflesiö 46; jfr Tafvelsjö ofvan!] Larrens lönson 
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15; 7. Per Hermanson 2 pl.; 9. Olaff lönson 2 pl.; 7. Guile Ollson 3 1/2; 3. Swen Person 1 
pl.; 5. Tomas Ionson 4; 3. Anders Håkonszon 7; 3. 

Then Nordesth Tridiungen i Wma Socknn. Botesmarc [1iotessmark; Bosmarc 51, 52; 
Botsmark i Säfvar. Af mansnamnet Botulf.] Håkon Ionson 2 pl.; 12. Tomas Person 7; 5. 
Knwth Håkonszon 9; 7. — Hemingzsmarc [=; Hemmesmark i Säfvar. Af mansnamnet 
Heining.] Joon Larson 13; 7. Ioon Olson 5; 3. — Ytheröönn [Òn; jfr n. v. Ön.] Tomas 
Kettilson 7; 5. Per Bentson 10; 9. Larrens Ollson 9; 4. Ioon Eskillson 3 1/2; 4. Iåper Mågson 
7 l/2; 3 V2. — Westrahiidskee [Hiidskee Hiidzske; Vestra hiske 47 ; (dë) Hiskij, 1424. Väster-
hiske.] Erich Ionson 10; 16. Larrens Ollson 1 1 /2 pl.; 16. HafFwer han iord i Rödbeck liggi-
andis  1  sp.  1  sk. ;  —. Joon Tomaszon 12 sp.  1  sk. ;  10.  Iesper  Ollson 7;  7 .  Bryniol l f f  Olson 4  V2; 
4. Ffåle Bentson 13; 16. Anders Östenszon 11; 7. Germwnd Ionson 1 pl.; 7. Erich Ollson 
2 pl. V2 sp.; 20. Jttem her boo kyrke herren haffwer ther skattha iordh 2 pl.; 24. [46: 
Vnder szama by ligger kyrke iordth, hulkenn anno 46 lades för krone heman, och Skattes 
ther aff i affradzs peninger 3 niarc, hestestådzs peninger 6 öre.] Heer Erich Capellanen 
haffwer och ther skatta iordh 1 pl. ; 8. — Grwbbee [Grubbe; Grubbe. Af grubba, grop.] 
Iacob Anderson 7 pl.; 77. Östen Anderson 9; 12. Larrens Ionson 12; 17 \/2. — Ba ckee [Backe; 
— 46, 47, 49; 49 nämnes Per Gris i Griisebacke; Grisbacka. Efter den här boende släkten 
Griis.] Olaff lönson [-- O. smed 39] 13; 14. lon Ollson 3 1/2; 3. löns Griis 9; 10. Ioon Griis 
1 pl.; 9. Nills Griis 11; 12. Per swenske 12; 11. — Ytherhiidskee [Yther Hiidzske; Ytterhiske.] 
Mågzs Nilson 10; 9. Anders Larson 10; 10. Morten Hermanszon 10 l/2; 15. Ffåle Ollson 1 
pl. ; 8. Erich Ionson 1 pl. ; 6. Mågzs Swenszon 1 pl. ; 8. [Föres 39 och flera år till en by 
Bijrkeböle.\ Tomas Ionson 5; 4. [Föres 39 jämte Olaff Niclisson och Iogan till en by Stenbeek, 
Stenbeck 46, 47.] — Sandha [Sandö; Sanda 46, 49, 53.] Morthen Håkonszon 10; 8. Per 
Koock 4 1,/2; 4 72. Olaff Håkonszon 1 pl. ; 6. — Östensmarc [Östenssmark; Ersmark. Af mans
namnet Osten.] Olaff Ionszon 12; 17. Anders Nilson 2 pl. 2 sp.; 24. Håkon Nilson 7 sp. 1 
sk.; 10. Morten Gwnnarszon 6 sp. 1 sk.; 7. Yne Jonszon 6; 6. Olaff Erson 4; 7. Olaff Ionszon 
6; 7. — Ytertaffla [ett Thaffle 39; (i) Taflce 1493. Yttertafie. Jfr ofvan!] Olaff Nilson 1 
pl.; 10. Gudeliich 2 sp. 1 sk.; 3. Ioon Anderson 5; 5. Tomas Gudmun[son] 7; 6. — Anwndmarc 
[—; Anwsmarc 49, Anunsmarc 46; Anumark. Af mansnamnet Anund.] Rasmus Ionszon 6 1 /« ; 
7. Ioon Swenszon 7; 8. — Indertafflee [Innertafle. Jfr ofvan!] Nills Hanson 1 pl.; 8. 
Larrens Hanson 3 V2 sp. 1 sk.; 3. Olaff Nilson 6; 8. Larrens Person 1 pl.; 7. Anders Hin
derson 2 pl. 3 sk.; 16. Per Anderson 11 1/2; 11. Holger Mågszon 9 sp. 1 sk.; 9. Hindrich 
Nilson 1 1 /2; 1 Va. Olaff Erson 15; 16. — Teffzebölee [Tepseböle a. b. 43; åbon här föres då 
till Tefteå; Teffzebölee 47; Täfteåböle i Säfvar.] Olaff Iåpson 6; 6. — Hiaggemarc [=; 
Hiobbemarc 53, Hiagbmarc 47, Hiabbemarc 46. Hjoggmark i Säfvar.] Iören Tomaszon 5; 5. 
Per Tomason 5 l/2; 6. — Theffthaa [Theffthe; Täfteå i Säfvar vid Täfteån.] Olaff Sibiörszon 
14 1 /2; 9. Barbro vidua 7; 5. Nills Person 11; 8. Anders Raffwalszon 6; 4 1f2. Olaff Erson 
13 x/2; 9. Liisle Ollaff Erson [Lisle Olaff 46] 7 sp. 1 sk.; 4 ll2. Olaff Ionszon 9; 8. Joon 
Håkonszon 5; 4. Joon Jonson 5 sp. 1 sk.; 3. Asuith Clemetszon 4 sp. 1 sk.; 3 1/2- Nills 
Ionson 5; 4. Per Ollson 11; 8. — Bwllemarc [Gullemark; Bwllemarc 49, ungefär = 46, 47, 
51, 53; Bullmark i Säfvar. Troligen efter någon, som hetat Bulle.] Håkon Ollson 10; 6. 
Sten Tomaszon 7; 5. Nills Tomason 9; 7. En haffwer han iord i Backe liggiandis 3; 1. 
Anders Mågszon 7; 6. Vibbe Ollson 6; 6. Ioon Person 5; 5. — Tolsmarc [=; Tålsmark i 
Säfvar. Af mansnamnet Tord.] Larrens Ionson 7 1/2; 5. Nills Tomaszon 10; 7. Per Duus 
[= 46, Erszon 39] 7 1 /2; 53/2. — Ostenees [Osteness; Òstenes 49; Ostnäs i Säfvar.] Ioon 
Håkonszon 10 1/2; 5. Anders Fållson 9; 4. Nills Ollson 3; 1. — Söderbodaa [Bodom;—- 46, 
47, 49, 53; Ytterboda i Säfvar.] Morten Ollson 8 1/2;' 5 1/2. Nills Erson 4 V2; 3. Per skinnare 
3; 1. Wtbiismans iord i sama by er 6; 4. — Gwdmunsmarc [Gudmundzmark; Gunnilsmark 
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i Säfvar. Af mansnamnet Gudmund.] Larrens Ionszon 1 pl. ; 6. Än eger siuckffolkiith [ = 
46] ther iord i sama by 4 1 /2; 4. Ioon Anderson 6; 6. Per Ionson [Per Fusonnskeegh a. b. 
48] 2V2; 2 V 2. An ders Siurdszon 5; 5. Per Siurdson 3 72; 3. — Pålbölee [Pålböle; Pålbölei Säfvar. 
Af mansnamnet Pål.~] Per Pållson 1 pl.; 4. Nills Ionson 5 72; 3. löns Ionson 5; 2 1/2. Ioon 
Gwnnarszon 4; 2. — Thuaramarc [—-; Tväråmark i Säfvar. Af tvärå biflod.] Olaff Perszon 
1 pl.; 6. Ablun 5; 2 72. Nills Ionson 5; 2 1/2; Anders Siurdszon 2 7-> pl.; 14. — Sefftrara 
[Szeuara; Seuara 53, Sefware 47, 49; Säfvar i den härefter uppkallade s:n Säfvar. Af isl. 
sœ, sjö, gen sœvar, och (möjligen) hem.] Eriich Larszon 6; 4. Larrens Vibbeszon 11 V2; 8. 
Joon Larson 10; 5. Nills Ionson 11; 7. Olaff Nilson 10; 5. Hellie Larson 9 72; 6 . OlafF Ollson 
6 72; 3. Östen Ollson 4 1 /2; 2. Per Matzon 11 V2; 7 i;2. Nills Ollson 19; 14. Criistiern Erszon 
2 pl.; 12 1/2. Anders Nilson 12; 9. Gertrvd vidua 1 1/2; 1. Biörn Ollson 2 pl.; 10. Hindrich 
Nillszon 2 pl.; 12. Olaff Ollson 13; 7 1/2. Bijrrittha vidua 1; V2. Per Anderson 4 1/2 sp. 1 
sk.; 1 7?. — Jffwarsbodom [Iffivarssbodom; Ivarsboda i Bygdeå.] Olaff Tomaszon 6; 3. Olaff 
Larson 3 V2 sp. 1 sk.; 2. Per Erson 3; 1 7?. Biörn Håkonson 4; 1 1/2. — Holmöön [Holmeön; 
Holmön.] Criistiern Erson Ioon Håkonszon Larrens Håkonszon Hans Ollson Clemeth Erson 
Olaff Clemetszon Håkon Ollson 7 pl. 6 sp. ; 20. Än giörs ther peninge wtaff theris wtöijei 
för siith fiskeuatn, Sielewon [46: 4 mark 3 öre 8 pgr.] 

Swma mennena wtaff Wma Socknn 439 men. Swma spanlanden 484 pl. 2 sp. 1 sk. 
Swma engiislanden 3579 72 la s engh. Swma Skatthen 395 marc 7 7 2 öre 10 peninger. Laxe-
fiiske affradzs peninger 3 marc 1 öre 8 pgr. Oijee peningar 4 marc 3 öre 8 pgr. Mwlbedtzs 
peninga 14 öre 8 pgr. — Jttem er en Lensman skatthaffrij i Wma Socknn fför gesningenn 
skijll, Som war Anno 43 Larrens Olson i Westra Hiiskee. Ittem er aff tagiith en lensmàn 
skotfrij ssom haffwer 13 sp. 1 sk. 16 las engh. 

Wthaff Westrabotnen : Mantaleth 2333 men. Spanlanden 2055 pl. 1 sp. 1 sk. Engiis
landen 17958 72las engh. Skatthen pening 1744 marc 47? öre. 

En blick på de här förekommande ortnamnen visar, att dessa för forskaren erbjuda 
ett tacksamt fält. Vi kunna här endast göra några antydningar. Vi fästa oss därvid först 
vid sådana namn, som äro af hög ålder. Den första märkliga iakttagelsen, som vi då göra, 
är den, att i V. b. saknas alldeles sådana byanamn, som äro sammansatta med våra hed
niska förfäders gudanamn, såsom Tor och Frö. Vi söka vidare förgäfves sådana ortnamn 
som hof och vi, ehuru båda finnas i det angränsande Ångermanland. Huruvida namnet Lunden, 
som möter oss två gånger i tydligen tidigt befolkade orter, dels i Persö i Luleå, dels i 
Skellefteå, erinrar om de gamles offerlundar eller blott utmärker en liten skog i allmänhet, 
vilja vi lämna oafgjordt. Af andra gamla namn saknas vidare alldeles de, som innehålla torp 
och tun, gård; och de på -stad, hvilka äro af samma ålder som Islands bebyggande, repre
senteras af ett enda, nämligen Bösta i Umeå s:n s. v. om staden Umeå ej långt från kusten. 
Namnen tyckas sålunda angifva, att landskapet befolkats i en ganska sen tid. Emellertid 
inträffar det märkvärdiga, att vi här, äfven vid Bottniska vikens innersta ände, möta några 
namn, som otvifvelaktigt höra till de allra äldsta i Norden. I Torneå finnes ett namn, 
som vi härvid tänka på, nämligen Nerem. Det skrifves på detta sätt 1539, 46, 47, 53 och 
är enligt vårt förmenande ett * Niöreimr, neder-hem, liksom ett norskt Utem antagas vara 
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ett gammalt * Ûtheimr, Rygh, Norske Gaardnavne XIV. Söndre Trondhjems amt s. 184. 
Jämför ock namnen Oppem i Ångermanland och Oppim i Medelpad Norrl. Sami. s. 198, 235. 
— Uti Kalix s:n ha vi vid kusten byn Sören 1539, 53, Szörin 52, Sorinn 53, Szörom 43, 
men också Szörem 47, 49, nu Sören. En fullkomlig motsvarighet härtill finna vi hos Rygh, 
a. st. s. 332 i namnet Sorem, tolkadt såsom * Sudreimr, d. v. s. Sör-gården, ett namn, som 
endast en gång förekommer i det nordanfjälska Norge, men eljest är mycket vanligt. Namnet 
" Sör-gården" beror väl på läget söder om byn Töre, som, af allt att döma, har mycket hög ålder. — 
Vi gå förbi några mindre säkra namn för att stanna vid namnen Tåme i byn Byske i Säfvars 
s:n. Vi se i det förra en sammansättning af samma hem och (fä-)tå och jämföra namnet med 
de jämtländska namnen Gröttemme och Huateme, s. 235, 236 i dessa samlingar. Det senare 
namnets äldsta kända form är Szeuara 1539 såsom rubrik, men i sammanhängande text samma 
år ändas namnet två gånger på -e och så äfven andra år allt emellanåt, då skrifvaren ej 
eftersträfvat någon "riktig" form, utan endast återgifvet uttalet. I en förteckning öfver 
träsken finner man t. ex. 1554 Store Seffuare tresk, = 53, 55, och en fiskare bor då i byn 
Seffuare. Ytther Seffare tresk nämnes 1555. Då nu sammansättningen Sœvareimr är särskildt 
vanlig, se Rygh, Norske Gaardnavne, Forord og Inledning s. 54, synes oss enklast att också 
i namnet Säfvar se en sådan. Förra leden är gen. af scer, sjö. 

Anmärkningsvärda genom sin talrikhet äro namnen på -mark} d. v. s. skog. Före
kommande högst sparsamt i södra Ångermanland, uppenbarar sig detta ord allt oftare, ju 
längre norrut man kommer i detta landskap, och ingår i fyra byanamn i Grundsunda s:n. 
Enligt längden af år 1539 uppgå de västerbottniska namn, som höra till denna grupp, till ett 
antal af 38 och öfverträffas endast af By-namnen, som äro 47. "Böle" och "Boda", ensamma 
för sig eller såsom andra leden i sammansättningar, utgöra resp. 21 och 8. Jämför man 
dessa grupper med hvarandra med afseende på ålder, så visar det sig, att Mark-mmneu 
äro äldst. Så vidt man kan se, är det af denna grupps 38 namn endast 1, som är kristet, 
nämligen Biesemark (Blasius). By-namnen äro tydligen något yngre, ty af de 47 äro följande 
af kristet ursprung: Gregersbyn, Bensabyn, Mangheby och Seffasteby. Af Boda- och Bole-
namnen har hvarje grupp ett kristet namn: Djäkneboda och Pålsböle. Följande schema 
visar, huru dessa namn år 1539 fördelade sig på landskapets 8 socknar. 

Byarnes antal 2ty-namn 2?o7(?-namn /?oc?a-namn ii/ar&-namn Urgamla namn. 

T o r n e å  . . . .  31 1 — — — Nerem. 
Kalix 31 9 1 — — Sören, Kamlunghe. 
Luleå 46 14 1 — 1 Lunden(?), Belingh. 
Piteå 30 4 2 — 5 
Skellefteå . . 54 4 2 1 9 Kimingebeck, Lunden(?), Tkåme. 

Löfånger .c. . 29 8 3 1 2 
B y g d e å  . . . .  36 4 3 3 7 
Umeå 83 3 9 3 14 Böstadb, Szeuara, -e. 

Anmärkningsvärd är Boda^namnens fåtalighet: de äro ej flera än i det lilla Medelpad. 
Detta synes tyda därpå, att fäbodväsendet i V. b. haft mindre betydelse för odlingens ut
bredning än i det södra Norrland. 

Af namnen på -setr, bostad, som af Rygh hänföras till vikingatiden eller närmast 
föregående tid, ha vi funnit blott ett enda och det, egendomligt nog, längst upp i Bottnen. 
När år 1553 Luleå prästgårds afvel uppräknas, nämnes, att till prestebolet ligger ett torp, 
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ben. Finnesetther, 3 spann sedes i åker och 6 lass äng. Namnets förra del är naturligtvis 
mansnamnet Finne. 

Det vore frestande att underkasta det här föreliggande namnförrådet en fullständigare 
behandling; men med tanken på den blifvande tryckeriräkningen måste vi afstå därifrån. 
Endast i några punkter, hvarom i dessa dagar olika meningar förfäktats, vilja vi se, h vad 
de västerbottniska ortnamnen ha att säga. 

Man har tvistat, se Finsk Tidskrift år 1902, om den rätta uppfattningen af bestäm
ningsordet (första leden) uti sådana namn som Tors-böle, -kulla, -örbacka och -by. D:r Saxen 
anser personnamn här föreligga, under det att D:r Norrby håller före, att i ett Torsby ur
sprungligen ingått gudanamnet Tor, ehuru skrifvaren sedan kan hafva missuppfattat det och 
tänkt på mansnamnet Tord. I ett ungdomsarbete har förf. häraf framställt samma åsikt och 
hänfört det medelpadska byanamnet Torsboda till guden Tor, men tror ej längre därpå, 
emedan namn på -boda så ofta obestridligen innehållla personnamn. Norrby går t. o. m. 
så långt, att han säger sig ej hafva funnit ett enda %-namn, sammansatt med personnamn i 
genitiv. Detta landskaps ortnamn erbjuda dock exempel därpå och det t. o. m. i stor mängd. 
Endast ifrån Kalix s:n anföra vi följande från 1539 års längd: Byrilsbyn, Gregersbyn, Inge
marsbyn, Karmansbyn (Karlman) och Rålffsbyn. Ungefär detsamma är förhållandet med ort
namnen i Medelpad, hvarifrån man har sådana namn som Hermansbyn 1543, Gudemundzby 
1548, Krijsbyn 1543, jfr det i landskapet fordom brukliga mansnamnet Crisman. Se Norr!. 
Samlingar s. 248. — Ett "Torso" torde däremot ej sällan erinra om guden Tor. Landna-
maboken berättar, att Torulf, en ifrig hedning, utanför Islands kust kastade högsätespelarna 
med Tors bild på i sjön med föresats att bygga och bo, där bilden flöte i land, att vidare 
helga Tor allt sitt landnam och uppkalla det efter guden. Han återfann dennes bild, "drifven 
på ett näs; det heter nu fiórsnes." Samma namn utsträckte han till hela det tagna området 
"frâ Stafâ inn til fiórsàr." — I likhet härmed innehåller helt visst sjönamnet Frössiön G. L. 
K. i Bygdeå och äfven annorstädes i V. b. ett minne af guden Frö. Talar åter grund
ordet om en eller annan yttring af mänsklig kultur, lär väl ett gudanamn ej så lätt förenas 
därmed. 

Det har vidare förmenats, att de namn som sluta på -backe, -dal, -holm, -näs och -ö 
eller i allmänhet sådana, som syfta på ställets naturliga läge eller beskaffenhet, ej skulle 
ingå sammansättning med personnamn i genitiv. Hvad V. b. beträffar, slår detta alls icke 
in. Backe i Umeå 1539 med tre åbor med tillnamnet Griis, Griisebacke redan 49, nu Gris
backa, Erichsnes i Luleå 39, Hakonssön i Piteå 39 och Persöön i Luleå 39, Trondaffwan i 
Luleå 43, Anders watn Bygdeå 39, Bembersuatn Skellefteå 39; Michelstresk Umeå 53 och 
Raffwalstresk Skellefteå 39 — dessa alla bevisa motsatsen. Se vi ändtligen på mängden af 
namn på -mark, så torde åtminstone halfva antalet till bestämningord hafva ett person
namn i genitiv. 

De ofvan nämnda forskarne ha vidare behandlat den frågan, huru växelformer, sådana 
som Vikom och Vikeby, rätteligen böra uppfattas. D:r Saxen ser i ett Sundom ett person
namn Sund + by, hvaremot D:r Norrby fattar namnet såsom dat. pl. af sund, liksom Vikom 
af vik. Såsom ett förtydligande tillägg har härtill fogats by, så att man i st. f. Vikom fått 
Vika by, där Vika är gen. pl. Exempel på samma växling förekomma i våra namn. I 
Löfånger har man Fierdom och FJierdeby samt Gerdom och Gierdeby och i Bygdeå Norom 
med växelformerna Nore by och Nore. I detta fall ställa vi oss gifvet på den senare förf:s 
sida. Hvad särskildt beträffar tillägget af by, visar det sig, att detta ord oftare tillfogas, 
när namnet står såsom rubrik i jordeboken, än när det förekommer i löpande text. Och den 
senare form är utan tvifvel den, som kom uttalet närmast. Samma jordebok, hvilken har 
Nore by som rubrik, har helt nära i sammanhängande text formen Nore utan tillfogadt by. 



ÅTERBLICK. 301 

Af den här aftryckta jordeboken väntar man upplysning rörande finnarnes utbredning 
i nordligaste Sverige vid nyare tidens början. Då böndernas namn i Kalix och Tornea med 
få undantag äro rent svenska, synes man ha rätt att däraf draga den slutsatsen, att så äfven 
var fallet med namnens bärare. Man kan invända, att fogdar och präster såsom svenskar, 
kanske icke Synnerligen mäktiga det finska språket, skrifvit namnen på svenskt vis, ehuru 
personerna i själfva verket varit af finsk härstamning. Möjligheten häraf vilja vi icke bestrida, 
men åtskilligt talar däremot. Bågaskattelängden för år 1539 angifver någras finska börd, 
nämligen Nils Huskij i Juxenghe, Olloff Pettare i Kuiuekyla, Jöns Kyrw i Peckella (äfven i 
Wonwm) samt Jöns eijapoijka och Nils Orffwaij i Woijkala. Om nu de andra också varit 
finnar — och såsom sådana böra de haft tillnamn — hvarför ha dessa ej återgifvits? Att 
finnarne voro en ringa minoritet vid denna tid, framgår ock af 1553 års hjälpgärdslängd. I Ealix 
s:n upptagas där dels finne Margit i Tore, dels Hans finne i Karmansbyn. Om finnar funnits 
där i större mängd, hade en sådan beteckning varit omöjlig. Nu var det något utmärkande 
för dessa personer, att de voro finnar, och därför skrifvas de i boken på detta sätt. Finsk 
nationalitet hörde alltså till undantagen. Men de finska namnen äro stadda i stark tillväxt. 
År 1566 finner man i Raumo i Torneå dels Hans, Lasse och Oleff, alla med tillnamnet Drvcken, 
och Jöns Drvckens Enckia. dels ock Erich Mar öm, Oleff Älcko samt Nils och Jöns Saline. 
Nio år senare finna vi i samma by ytterligen två finska namn, Erich Kuliu och Erich Ma-
roinen. 

Samtidigt därmed, att vi för olika ändamål genomgått 1500-talets fogderäkenskaper 
för V. b., ha vi antecknat ett ock annat, som synts oss vara af intresse för landskapets 
inre historia, helst som denna är ett nära nog okändt område, väl värdt ett grundligare och 
allsidigare studium. H vad vi här meddela, vilja vi ha betraktadt såsom början till framdeles 
kommande bidrag af större omfång, för hvilka förarbetena redan till stor del äro undanstö
kade. Så hafva vi en utförlig redogörelse för birkarlaväsendet i tryckfärdigt skick, men 
måste låta anstå med dess offentliggörande, tills någon mecenat förhjälper oss till nödiga 
penningar. På samma sätt måste vi uppskjuta med redogörelsen af år 1554 för de väster
bottniska böndernas fiske i fjällträsken i Cronones allmänning och en teckning af lappfogden 
och birkarlen Nils Orauainen i Vojakala, en nordsvensk Jösse Eriksson. 

Förökade och affallna år 1546. Till räk. för år 1546 är fogad en längd å "de män, 
som förökede ere anno 46, hvilke ere unge drenger, nyssworne (nyblifne) bönder, som ingen 
skatt tillförne gjort hafva. Desslikest ock de, där döde heller affallne ärou. Äfven upptagas 
de, som voro * fördolde åren tillförne." Vi anteckna ur längden ett och annat, som synes 
oss upplysande för tiden. 

Tornö s:n. Hans Larson i Katam varit fördold. Två Olaff beltares bröder i Woijkala 
varit fördolde. Nils hukij i Juxenge hade fördolt två sina söner. Bland de affallne äro 
de fleste döde. Anders Olson i Peckela är aflagder; så var ock fallet med Mats Michelsson 

Till Västerbottens äldre kulturhistoria. 
Af Johan Nordländer. 
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i Korpekyla. Michel Persson i Karwnge är gammal. — Kalix s:n. Jöns Persson i Gamble-
gårdenn vardt fördold. Jöns Larson i Rolffz hade varit i tjänst, och Lasse Persson i Yter 
bynn hade tjänt länsmannen. Bland affallna voro Olaff Nilsson i Byrilsbynn och Nils önsonn 
i Böleetth, som rymde söder. Nils Hansons son i Wendenes är farin till tjänst hos länsmannen, 
och Anders Olsson i Wendenes är farin till Tornö i Alkulaby. Olaff Persson i Suartebynn 
tjänar mester Matz. Gudmund Tomasson i Pulinge är för åldrig. Claus lönssons son i Töre 
och löns Olssons son i samma by äro farne söder, och om Olaff Nilsson på Heden antecknas, 
att han "rymde söder ifrå sine hustru". — Råne tinglag. Siffrith Olszonn i Huittånn är 
kommen ifrå Presteholm. Bland affallne märkas: Nils Erssons broder i Huitthånn är farin 
söder. Lasse Persons son i Presteholm är farin till Kaliix i tienist. Lasse Hindersson i 
Iemptönn är för gamul. Per Torkelson i Iemptönn var utnämnder [uttagen till krigstjänst] 
söder a:o 45. Om Olaff Tidzons son i Sundom antecknas, att han var "vit willingh", samt 
om Nils Olsson i Höxön och Lasse Olsson i Skatamarc, att de hade ödes hemann. — Lula 
s:n. Förökte äro mestadels unga "drängar". Om affallne antecknas, att Lasse Person i 
Bredåker rymde söder, Anders Olsson i Boddeby är afrymder söder, Per Anderson i Wikerff 
er afrynider, Iåper lönssons son i Antenes er farin söder, Nils Nilsons broder i Brendönn ut
nämnder och Nils Nilsson i Alwiick likaså. — Pitha s:n. Bland förökta märkes Silwasth 
Persons broder i Håkonszönn, som er kommin sunnan efter. Affallne: Per Svensson i Rodz 
wick tjänar Nils Jönsson i Ersnes. Nils Person i Sandönn är farin söder i utnämpden, Nils 
Person i Sickforssen likaså. Erik Jonsson i Mandierff är farin söder; [gården] ligger öde. 
Anders Olsson i Muscus är ock afrymder söder. Erik Person i Suensby er gamul och vanför. 
Om Per Trastes son, Anders Olsson, Anders Persson och Anders Perssons son, alla i Öijebynn, 
antecknas "affallen". — Skelleftha s:n. Affallne: Per Tomasons broder i Gagxmarc tienar 
Gunnar i Drengxmarc. Nils Michelsson vnder bergitth [Bergsbyn] er farin söder till tienist, 
så ock Per Jonson vidt bygdatresk. Olaff Östenson er rymder söder. — Lefånger s:n. Nils 
Olsson i Siletth farin tell Upsala at boo. Szuarthe Önde i Gelom [Gärde] vanför och ga[mul]. 
— Bijgda s:n. Måns Boszonn i Skinnarreby er rymder söder. Sibiörnn i Rathu er afrymder 
tell Finnelandt. — Vma s:n. Siffreth Helgeszon åbodom [Ytterboda i Säfvar] nybonde. 
Matzs styreman i Stecksiönn er döder. Sten Tomasson ibullemarc er farin till Skel-
leffta. 

Antalet af förökta och affallna i de särskilda socknarne var följande: Torneå 27, 12; 
Kalix 11, 13; Råneå tingslag 3, 9; Luleå 18, 11; Piteå 13, 11; Skellefteå 33, 10; Löfånger 
13, 4; Bygdeå 5, 7; Umeå 29, 21. Tillväxten utgjorde sålunda 54. 

Kronobodar i V. b. Räkenskaperna för 1549 omtala 2 kongens bode i Tornö s:n och 
3 sådana i Uma s:n. Afsikten med dessa blir tydlig, då man ser, att de alla voro försedda 
med kar för laxens förvaring. De förra hade tre inventane laxakar om 10 t:r hvartdera. 
Bodarna voro också behöfliga, ty det var ej litet fisk, som konungen inhöstade i Torneå s:n. 
År 1544 erhöll han följande poster: stadgalax af socknen 2 lester, tiondelax 13 t:r ("hvar 
10:de lax om årit, så länge laxen tages"); stadgalax af prästen 4 t:r; prästen i Tornö ut
gjorde vidare af prosteriet, som K. M:t honom förlänt hade l, efter en årlig stadga: stadga
gäddor l skeppund ocli stadga-berenfisk 100 st., vog 11 U, d. v. s. lispund. 

Hvarest dessa bodar voro belägna nämnes ej, men utan tvifvel voro de i den ofta 
omnämnda Tornö hampn. — Af kungens bodar i Umeå s:n låg den ena i Sörfors med två 
inventario laxakar, ett om V2 lest och ett om 4 t:r, den andra i Norrfors med 4 inventario 

1 Enligt räk. för 1539 gaf kyrkoherden i Tornöö detta för prosteaaker (1. biskopens sakören), som föllo i hans 
s:n. Prästen hade samma förlämng 1547, dock ålåg honom då att salta all tiondelax, som föll utaf Torne, och att 
hå-Ua allt tunneträ därtill. 
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laxakar om V2 lest hvartdera, den tredje i Klabböle med ett laxakar om V2 lest. I kongens 
bod i Wma funnos vidare 3 inventarietunnor om 1 lest samt 2 inventariebåtar. Äfven här 
var fisket mycket inbringande. Af Sörfors utgjordes årligen stadgelax 7 t:r, och Norrfors 
var konungens eget fiske, hvaraf utgjordes "så mycken lax, som där blifver tagen om året", 
år 1544 4V2 lest och 60 st. spickelaxar. Klabböle var ock konungens eget fiske, och ut
gjordes "all den lax, där blifver tagen om året"; 1544 fick kronan 8 t:r. I dessa bodar 
förvarades helt säkert och t. v. dels 5 t:r stadgelax, som årligen utgjordes af prästen i sock
nen, dels de 30 spikilaxar, som i årlig stadga utgjordes af byn Brändland, dels ock 15 st. stadga-
spickelaxar, som årligen utgjordes af Baggböle. — Konungsboden i Umeå hamn omtalas allt 
emellanåt i räkenskaperna. Anders Eriksson i Rödebäck samt hans skeppslag hade för fog
dens räkning vid Stockholms slott uttagit salt för år 1579, men på hemfärden råkade de i 
stor lifsfara och sjönöd på S:t Mikels dag, så att sjön och stormen gick öfver skeppet. 
Genom Guds milda försyn kommo de dock samma dag i behåll till Umeå hamn och läto strax 
uppkasta och utbreda på bodegofvet i konungz Bodenn det salt, som de hade i frakt. Några 
dagar därefter, när det något torkades, blef det i gode mäns närvaro uppmätt, och därvid 
befanns, att af de 3 lester, som skepparen tagit ombord, hade 2 t:r 3 fj. försmält. Fogden, 
som då hette Bertil Andersson, fordrade af skeppslaget ersättning härför, men nämnden i 
Umeå s:n lade sig ut för de af olyckan drabbade. Den hade granneligen rannsakat, huru 
härmed tillgått, och intygar den 22 febr. 1580, att det syntes orätt vara, att Anders Eriksson 
och hans skeppslag skulle betala det, som i så måtto försmält icke af någon vanskötslo, 
utan af Guds väderlek. År 1596 gjorde tjufvar här inbrott, och bortstals därvid en t:a lax. 
Samma år hälsade tjufvar på äfven på Vmå konungz gård, och det om vintern, medan fog
den var borta norr i landet. Af lappeskatten, som då var bevarad under lås, bortstals 1 
skepp:d 4 mark lappegäddor. Ännu på 1600-talets början fanns kongz Boden i Ymo hampn 
kvar och användes till förvaring af kronans salt. År 1617 fördärfvades detta genom vår-
eller fjällfloden. Af denna flödde älfven så hastigt upp samt steg i kongzboden och skämde 
bort 7 t:r salt, så att därutaf intet slapp kvart. 

Prästerna i Västerbotten på 1500-talet. 

Uti räkenskaperna möta oss ofta prästernas namn, och vi upptaga här dem, som vi 
antecknat på 1500-talet och början af 1600-talet. Hvad kaplanerna beträffar, kunna vi ej 
vara säkra på att alla finnas här upptagna, då de mindre ofta nämnas. Hellre än att med
dela blotta namnen anföra vi om de fleste någira notiser, helst som dessa i allmänhet äro 
belysande for tiden och orten. 

Torneå. År 1539 gifver her Olluff årligen för prostesaker, som falla i hans s:n 1 
skepp:d gäddor och 100 berenfisk, och 1546 nämnes, att prästen äfven hade att salta all v: 
n: h: (vår nådige herres) tiende lax, som där faller, och att låta (lämna) tunneträ därtill. 
1542 var her Oluff i Törne s:n prost, men hade blott sin s:n att svara till och intet mera; 
han gaf då prostpgr 6 mark 6 öre. År 1543 var han död; fogden redovisar då för testa-
mentsguld efter honom, näml. 6 ungerska gyllen. Se vidare saköreslängden. — Her Michel, 
capellanen i Torno, blef 1547 saker till mökränkning och gaf 40 mark. Denne är pastor, då 
"gårdsens afvel och oppbörd" 1553 beskrifves. Han hade i åker 20 sp. och i äng 15 lass 
samt 30 kor ; vidare all den tiondelax, som faller före Eskilsmesso ; en helan kalk i Sue[n]sara, 
renta på det året 1 lest lax, och ein helan not, som han brukar åri(?) och dagh. Ändtligen 
har han lappetiende : 1 skeppid gäddor och 15 st. renskinn. Utaf prestebolit taxerer han (ger 
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i taxa) 4 t:r lax och 2 skepp:d borgarlegxgedder. Her Micheli presten utgör 1553, h : n : 
[hans nåd, konungen] till hjälp, 1 björnskinnfäll, 1 reckebolster med fìedra, 1 hufvudbolster 
och 1 vepa samt till Salabergshjälpen 1 t:a smör. År 1559 blef Nils Reku i Vonom saker 
till 40 mark för det han hafver logit på her Michel inför K: M: I räk. för 1560 namnes han 
såsom död; fogden redovisar nämligen för hans testamente till konungen, hvilket utgjordes 
af 6 ungerska gyllen och 1 dubbeldukat, hvilket den 20 sept. 1560 levererades hertig Magnus 
uti egen person. — Her Anders i Tornö nämnes 1564. — Her Eskill 1566, 68. Eskillus 
Andrae, pastor i Tornö, kvitterar 1586 4 pund korn, som han, efter K. M:ts nåd. bref och 
tillåtelse d. 10 sept. 1581, uppburit af Per Hård på sitt underhåll, i enlighet med hvad som 
förut skett. Några år förut hade man i kammaren till fogdens räk. gjort följande anmärk
ning: "Her Eskill i Tornöö kan väl hjälpa sig förutan de 4 pund korn, honom är förlänt." 
Indragning hade sålunda varit ifrågasatt. Ännu d. 18 aug. 1591 kvitterar församlingens 
tjenare i Tornnöö s:n Eskill Andersson 4 t:r malt efter välbördig Per Bagges tillsägelse och 
befallning prästen till hjälp för den gästning, "jag är alltid undergifven af krigsfolket." Ar 
1598 omtalas framlidne her Eskils efterlåtne änka Barbra Hachons dotter, som kvitterar be
talning för det hon och hennes sal. man hade försträckt till Cronones bästa. Fordran var 
ursprungligen 300 daler och hade uppstått genom hennes mans leveranser till det tåg, som 
sal. Hans Larsson och Henrik Franklin hade gjort till Kollensou. 1594 och 95 hade hon be
kommit 153 daler; nu fick hon resten af taxan och kvitterar denna på sin son Anders Eskils
sons vägnar. 

Vid denna tid omtalas her Jacob i Tornöö. Enligt ärkebiskopens bref d. 25 juni 1585 
hade han för sin stora fattigdom skull och store nöd till skänks bekommit 2 t:r korn. Om 
honom finnes också antecknadt: "Var förr kyrkoherde i Kim i Österbotten och sitter nu på 
landsbygden och lider stor fattigdom." — Simon Nicolai, Guds ords tjänare i Tornö s:n, in
tygar 1596, att ädel och välbördig Mauris Jorensson gifvit den, som omak haft för hans skull, 
9 t:r bröd, 1 t:a V2 spann kokemjöl och gryn m. m. — Her Knut i Tornöö erlägger taxan 
1600. Själf skref han sig Canutus Martinus Carelius. Här Knutt, kyrkoherden, kom 1612 
för rätta och berättade, att han några år därförut uti sitt stolpehärbärg i Öffuersochn (Ö. 
Torneå) blifvit bestulen på 6 1. 7 t:r korn. och att Oluf Solmij var kommen i rykte därför. 
Denne hade begärt en nafvar till låns af sin granne, och denna var lika stor som den, som 
hålet var uppborradt med, där kornet utstals. Då inga andra skäl eller liknelser funnos, 
gjorde de 12 edsvurne honom fri i denna sak. — Her Jören cappelan nämnes här 1596, 1601. 
Gregorius Henriciy församlingens ringe tjänare i Ö. Tornö s:n, intygar 1596, att bönder i 
Joxinge och Pello lämnat saker till knektar och andra, som dragit till Lappland "i vinter." 
Enligt kungl. bref af 1604, 07 och 08 och andra K. Maj:ts ordningar, som Baizar Beck och 
mester Daniel (Hjort) hade haft, hade lappeprästerna bekommit till den gästning, som de 
lapperna hålla skola, när de af fjällen nederkomma, så ock till sin förtäring 64 t:r korn, 
eller 16 t:r hvar. För Tornö lappmark uppbars detta af her Iörenn. Efter her Jören, 
lappeprästen, hade intet att föda sig, sin fattiga hustru och barn med, hade Anders Henriks
son, tiondefogde i Norrland, på K. Maj:ts nådiga behag och efter dess bref efterlåtit honom 
16 t:r af kyrkohärbärget därstädes. Efter han till fjälls dragen är att göra sin tjänst, in
tygas detta af Henricus Michaelis, kyrkoherde i Ö. Tornå, d. 12 nov. -1610. — Henricus 
Michaelis, Guds församlings tjenare i Öfre Tornå, intygar d. 19 juli 1609, att Jöns Nilsson, 
en fattig, skattskyldig bonde, hade i sin hemfärd från träsken mist allt, det Gud honom 
gifvit, så att han själf med stor nöd slapp med lifvet därifrån. Äfven eljest var han kom
men uti en stor fattigdom med hustru och många små fattiga barn, h varför han bad om 
försköning med utlagorna. Brefvet är dateradt Tornå Hampn. Året därpå d. 24 juni in
tygar han, att Mågns Mågnsson och Erich Nilsson i Juxenge genom vådeld mist allt, det de 
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ägde, h varför de bådo att blifva förskonade med deras årliga utlagor, så länge de kunde sig 
upprätta och förkomma. Han kallar sig bär kyrkoherde i Torna. — Her Lars i Suensara fanns 
i s:n 1571. Genom bref, dat. Torno d. 7 mars 1614, skänker konung Gustaf Adolf "denne 
gamble prästmannen her Lars" 2 t:r spanmål till hjälp och förskonar honom med Elfsborgs 
lösen. När Daniel Th. Hiort såsom konungens kommissarie d. 11, 12 och 13 febr. 1606 
förhandlade med lappar och birkarlar i Jochumuki lappeby, gällde första frågan val af präst 
uti Jochumuki "lappstad". Konungen hade därtill förordnat denne Her Lars, men menigheten 
var ej belåten därmed. Man hade förstått, att mannen af flera anledningar ej var lämplig. 
Dels var han en sjuklig och obruklig man, den mycket otjänlig vore till att resa till fjälls, 
dels kunde han ej lapsk, dels ock vore han "mycket svag uti lärdomen, den lapparne och 
birkarlarne icke vela känne god för deras kyrkioherre". — Marcus Amunti, verbi minister 
in Torno Superiori, intygar d. 22 juli 1613, att den fattige mannen Michil Nilsson i Quifua-
kangas kommit för vådeld s. å. och mist allt, det han åtte, hvarför han bad om någon 
försköning med sine utlagor. Här Marcus caplan och Jöran i Pottan hade kommit i träta 
hos Lasse Kore i Svensare, och här Marcus kastade Jöran med en taller (tallrik) i hufvadet 
samt tog honom i skägget och slog hans hufvud i väggen. Sedan slog Jöran prästen med 
en knif i halsen snedt bak för örat; blef därför 1614 saker sex mark. 

Kalix. Efter her Pàli i Calix redovisar fogden 1548 för testamentssölfver, nämligen 
ett stop, förgylldt ofvantill och vägande 11 lod. — Her Erich nämnes här 1549; hans dräng 
Pedher blef nämligen då sakfälld för lönskaläge och gaf 1 mark. År 1557 pliktar hans 
dräng Vme Jonn för samma brott 3 mark och likaså Jonn, her Eriks dräng, den andre. 
Ar 1553 utgöres af her Erich presten Salabergshjälp med 1 t:a smör och hjälp till h: n: behof 
1 reckebolster, 1 hufvudbolster, 1 vepa och 1 ryie. Ännu 1561 var Erich Olsson kyrkioherde 
i Calix. Prästens afvel 1553: i åker 4 pl., i äng 80 lass, kor 23; ein not; uppburit i tiende 
utaf Kyngis fors V2 t:a lax. Gör prästen borgarlegsgedder 1 skepp:d 4 #. — Her Oluff 
nämnes 1570—1591 och lier Birgitt, her Birie, her Biriel, h: Bijriel 1592—1600. Såsom fattig 
och "nybolet" får herr Byrill 1592 frihet på sin taxa. På K: m: n: behag hade fogden 
1596 förskonat her Birell med sin taxa, efter han miste alla sine ägedelar och prästegården 
af vådeld. Desslikes brann ock kyrkan med. Her Borii kyrkioherden hade 1611 en dräng 
och tre pigor. 

Luleå. Ar 1539 uppbars i Stockholm från m [ester] Mats i Lula med Michel Jonsson 
af Uppsala från Konungens eget och Cronones fiske i Lula ben.Laxaholman 2 t:r blanklax 
["härsken" antecknas det] och 4 t:r 1 fj. graa lax. Her Matz i Lula är 1542 prost i norra 
prosteriet. I hans hus synes det hafva gått mindre ärbart till. År 1546 blefvo 4 mestar 
Mattzes drängar sake för lönskaläge och likaså Hans Larrensson "i Lu a prestegård". Två 
år därefter plikta åter tre hans drängar för samma sak och året därpå äfven en. Ture i 
Rutvik, en birkarl, hade tagit ett kottha Legre (plats för lapp-kåtan?) utaf mester Matz dräng 
och vardt därför saker till 3 mark. Denna uppgift ur 1549 års saköreslängd tyder på att 
pastorn bedref renskötsel i Lappmarken, hvilket äfven bestyrkes på annat sätt. För konungens 
räkning uppbar fogden 1550 af honom 2 testamentsguldringar, vog 3 lod, 4 sölfstop, vogo 
5 löden mark 6V2 lod, 1 sölfskål, vog l1/* löden mark, 1 förgylld dart med bladet, vog 30 
lod, samt järfskinns- och ulfskinnsfällar. Minst värdefulla voro säkerligen icke de 51 testa-
mentsrenarna. Han var dock icke död: af mester Matzs presten utgjordes 1553 Salabergshjälp 
med 2 t:r smör. 

Her Hans Laurentij, capelian i Lule, finnes omnämnd 1545. Genom denne levererades 
då i Stockholm utaf Laxaholmens kungsfiske 8 t:r saltgrön ål, 3 t:r blanklax och 4 t:r spikelax. 
Troligen är denne identisk med den 1546 bötfallde Hans Larrensson i s:ns prästgård. När 
gårdsens afvel beskrifves år 1553, nämnes ber Hans s^soip innehafvare. Gården var ansenlig; 
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13 pl. i åker, 200 lass i äng, 50 kor och ein not. Till prestebolet låg ock ett torp Finne-
setther 3 sp. i åker och 6 lass äng. Vidare hörde därtill ett laxefiske ben. leffuar Skatan, 
som brukades med stakar och kroknät. Utgift: taxere her Hans 2 skepp:d gedder. Her Hans, 
cappellanen, och her Erich, likaledes capellan, uppburo 1561 lön på Lula gård med 10 mark 
hvardera. — Her Matz, cappellan på samma gård 1558, hade årslön af 20 mark. — Mester 
Aaren erlägger taxan 1554. Erik Persson i Sönderbyn blef 1558 saker till 3 mark för det 
han hade gått uti mester Arnes skog och Erik Nilsson i samma by till 40 mark "för det 
han hafver brutit mester Arnes kvarn". — Her Engelbricht 1. Engelbricht Olson kyrkoherde 
här 1561, 62. I räk. för 1564 antecknas, att resterande taxesmör, 4 t:r, skall kräfvas af 
denne "för det året, han var kyrkeherre i Lula, år 62". Se nedan! — 1563: Här Peder 
Matthei. Genom bref den 17 nov. 1563 förlänade konungen honom frihet på den taxa, som 
han af Lule prästgäld göra skulle, för hans välvilliga, hulle trotjenist, som han gjort och 
bevisat och vidare bevisa skulle. Mot fogdens räkenskap för år 1564 anmärktes, att han 
själf skrifvit tionderegistret för året och endast låtit prästen besegla detta. Saken förkla
rades så, att "her Per i Lule ville icke skrifva register på socknen". Kallas kyrkoherde i 
Lula 1564. Fanns 1569. — Her Anders nämnes här 1571; var prost 1586. Den 4 nov. 1602 
intygar Andreas Petri, Guds ords tjänare i Lula, att det året blef all säd så uti denna socken 
som uti de andre i norra prosteriet (äre Pita, Calis och Torne), både råg och korn, genom 
köld så platt fördärfvad, att ingen, vare sig fattig eller rik, hade något att i kyrkohärbärget 
införa. Var pastor ännu 1609. Se nedan! — Her Hendrich i Lula får 1585 2 t:r af tiondekornet 
i s:ns kyrkohärbärge. I kanten af fogdens räk. står antecknadt: "Hafver förr varit her 
Anders kaplan i Lule och sitter på bygden och hafver intet hjälpe sig med". I kvittot kallar 
han sig Hindricus Jone och begär her Erichs sigill. Understödet lämnas på grund af ärke
biskopens bref, i hvilket talas om "den fattige och sjuklige prästen". — Mester Nils Olszon 
nämnes här 1586, och till underhåll hade han korn af tionden i s:n. — På det ofvan nämnda 
tinget in. v. Jockmock 1606 begärde alla endräkteligen att därefter såsom dittills få njuta 
gudstjänst under Lule församling och behålla her Andream Petri, kyrkoherde därsammastädes. 
Men ville konungen ändtligen, att de skulle hafva egen präst uppe i lappstaden, så bådo de, 
likaledes endräkteligen, att få behålla her Laurentium Olai, capellan uti Lulå, helst som denne 
tillförene hade låtit sig bruka uppe i Lappmarken och her Anders själf icke kunde komma 
ifrån socknekyrkan på de tider, som lapparne skola församlas. Se under Piteå ! — Cristopher 
var 1610 lappepräst i Lulå lappmark och fick till lapparnes gästning 16 t:r spannmål. Christo-
phorus Nicolaj, pastor i Lulå lappmark, samt Nils Jönsson i Erichznäs och Jöns Larsson i 
Antenäs intyga, att 1613 års mantal af nämnda lappmark är rätt; dock hade fogden tillgifvit 
någrom utfattigom lappom i hvar by, så framt de icke skulle svälta ihjäl. Kvitterar 1624 
8 t:r korn ur Lula kyrkohärbärge och kallar sig därvid "fordom predikant" öfver Lula lapp
mark. 1609 års hjonelagslängd upptager såsom skilda personer her Christopher lapprest och 
Christopherus cappellan. 

Her Oluff Nicolaj, caplan uti Luleå församling 1614. Kiörkieherden her Ingelbricht 
hade budit Carl Bärgz tjänare Oluf Olsson till middagsmåltid, och omsider mot aftonen kom 
denne dit neder i prästegården och bar två kannor mjöd med sig och sade sig vilja förresa 
till Tornö att uträtta sin husbondes ärende. Han bad herr I. läna sig en häst, efter det där 
var inga hållhästar för handen, och fick hans lof. När han sadlat hästen och då denna syntes 
honom kvick och skön, gick han åter in i stufvan och bad kyrkoherden och hans fru om lof 
att för lusts skull rida in i stufvan, hvilket för hans trägna böns skull blef honom efterlåtet 
och lofgifvet. När han då språng på hästen och red in i stufvan, blef her Oluff det varse, 
gick ur caplansstufvan hasteligen och in i den andra, dit mannen red, samt talade honom till 
och sporde, hvarför han så red oçh gjorde hästestaU af prästestufvan, Olqf svarade: "Det 
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komer tigh intet weder så hårdt spörja therefter", och språng utaf hästen. Kommo så till 
fångs tillhopa och begynte pärlamenta, och med detsamma ryckte Oluf något skägg af caplanen 
och sade sig vilja låta slå det på kåken. Mannen erkände sig hafva gjort detta uti öluillo och 
hastige mode. Efter menigheten blef däraf förargad, att skägget blef ryckt af deras predicant, 
bief Oluf saker att böta till kyrkan 40 mark, hvarjämte han lofvade att framdeles, när hans 
råd och ämne kunde så blifva, gifva her Oluf en äreskänk", därmed her Oluf lät sig väl 
åtnöja och gaf honom handeband och vänskap. 

Piteå. Her Augustinus var död 1536, då fogden i testamente efter honom uppbar dels 
2 sölfskålar, den ena med s:te Oloffs belete, den andra en liten stämplad skål, dels ock 2 
små gullringar. — Om her Laurens, capellan, se saköresregistr. för 1539. — Her Anders 
1546. Påuell, her Anderses dräng, nämnes gång efter annan. 1546 pliktar han för lönskaläge 
3 mark och 2 år senare lika mycket för en blånad. 1549 erlägger Påll Larsson, her Anderssas 
dräng, köpmanspgr för byteshandel med ryssarne, hvarjämte han då af Morthen i Öijebyn 
blef bestulen till 10 marks värde. Tjufven blef benådad med lifvet, men gaf 40 mark. 
Prästens afvel 1553: 7 V2 pund säd i åker, äng — (ej utsatt), 30 kor, ein hel not; 
utgift: taxere her Anders 1 V2 skepp:d gäddor. Her Anders, presten, utgör 1553 Sala-
bergshjälp med 1 t:a smör samt h: n: till hjälp 1 björnskinnsfäll, 1 sengebolster, 1 hufvud-
bolster och 1 vepa. Uti 1559 års kyrkekornsregister finnes i byn Pitholm D: [ominus] Andreas 
Johannis, pastor, hvilken gaf 1 V2 spann. Namnet skrifves ock Anders Johannis och Anders 
Hansson. Her Anders Johannis, kyrkopräst uti Pitha, hade för konungen låtit berätta, att han 
16 år därförut levererat konungens herr fader 20 ungerska gyllen för ett halft hemman uti 
Pite kyrkoby, hvilket han hade aktat att betala, bruka och behålla för sina barn och efter
kommande. Men någon tid därefter blef samma halfva hemman honom ifråntaget och öfver-
antvardadt åt en bonde v. n. Olof Nilsson till att bruka och besitta. Då prästen därigenom 
intet bekommit för sitt guld, begärde han, att detta måtte räknas för det testamente, som han 
tillämnat åt konungen, när Gud täcktes taga honom själf af denna världen. Detta bifölls år 
1561. Anders Hansson, kyrkoherde i Pitho, var med om inventering på Lule gård s. å. efter 
Jöns Trulsson. 

Efterträdaren hette ock u H e r  A n d e r s 1 1 . På grund däraf kunna vi ej angifva tiden för den 
förres bortgång och den senares hitkomst. Dennes fullständiga namn var Andreas Nicolai, och 
1585 kallar han sig pastor pitensis prepositusque partis septentrionalis Botnie. Ar 1553 fanns 
under Öijebyn birkarlen Nils Olsson i Hampnen, som med sina 18 kor hörde till de burgnare. 
Då nu vår präst 1559 uti kyrkekornsregistret återfinnes i Öieby såsom Dominus Andre: Nicol: 
[ai], — 1591 får her Anders i Pithå frihet på ett hemman i Öijebyn — ä r det högst sannolikt, 
att han är birkarlens son. I Hampnen funnos vid denna tid äfven Olof Nilsson och Erik Nilsson. 
Man skulle kunna tro, att dessa voro hans bröder. Kif och strid rådde emellertid emellan 
männen. Den förre hade förbrutit ett vite, som lades emellan her Anders och honom på en 
förlikning, som var lagd dem emellan vid deras 40 mark, den där afbryta skulle; gaf han 
1546 20 mark. Den senare hade gjort hemgång i her Anderses gård och blef 1548 saker till 
40 mark. År 1593 efterlåter konung Sigismund her Anders att njuta hans hemman, Hampne 
gården ben., fritt för alla utlagor, både vissa och ovissa, emedan han hade haft omak med 
att rannsaka om rå och rör emellan Sverige och Ryssland och de lappar, "som äro vane att 
göra oss och Cronone sina rättigheter och sin skatt". Det.k. bref år 1583, hvarigenom han 
förordnades till prost i norra prosteriet, är ett vackert vittnesbörd om öfverhetens förtroende 
till honom. I prosteriet ginge ej så skickligt till med tionden, heter det, och eljest annat, 
som kommer kyrkiotjänsten till, mest därför, att där en lång tid ej varit någon prost. Nu 
förordnas And. Nicolai därtill, och skulle han hafva omvårdnad om de saker, som landspros-
tarne akta pläga, såsom oçk hafva flitigt inseende med prästerna, att de sig ärligen och väl 
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föreställa måtte. Särskildt skulle han hafva noga akt därpå, att prosteriets präster förskaffade 
sig de gamle kyrkans lärfäders skrifter och dem uti sina predikningar troligen efterföljde, 
så ock hölle den nya mässeordningen och den efterkomme icke med orden allenast, såsom 
en stor part därtill gjort, utan ock med själfva gärningen. I brefvet nämnes äfven, att 
han förstår lapparnes tungomål. Prosten skulle ock akta därpå, att tionden rätt utgjordes af 
allehanda slags säd, som utsås på åker och svidjer, så ock af fisk, fogel och djur, och på det 
att sådant dess bättre måtte blifva efterkommet, skulle han årligen i rättan tid hålla proste
ting uti domarens och fogdens närvaro, hvilka hvar på sitt håll skulle förhjälpa därtill, och 
sedan fordra ed af hvar och en, att de gjort rätt tionde och icke orätt. Till ersättning härför 
tillförsäkrades herr Anders prostetunnan vid hvar kyrka i prosteriet, såsom af ålder varit 
vanligt, hvaremot fogdarne ej längre skulle få denna, "såsom nu i någre år skett är". 
Kyrkorna i prosteriet voro 1584: 2 i Törnöö, Calix kyrkia med ett Cappelle samt Luleå 
och Pijteå kyrkior. När han år 1587 kvitterar prostetunnan under fem kyrkor, nämner han 
ock, att han försörjde Pithe och Lule lappar med Guds ord; "och är i Lappmarken 2 Capell", 
heter det. 

I tidens politiska frågor i denna landsända tog herr Andreas en verksam del, och hans 
medverkan i gränsfrågor är redan antydd. Maur. Jöransson, öfverste commissarius, intygar 
13 nov. 1596, att her Anders, själf annan, på hans kallelse varit med upp på landsryggen på 
sin egen omkostnad och med sina egna renar och att han var af den största och bästa rättelse 
och undervisning om gränsen och rågången genom lappmarken. Han frigaf honom därför 
att behålla sin taxa, 1 t:a smör och 10 & gäddor, värderadt till 18 daler. I fråga om svenska 
kronans rätt till Titisfjorden intygar herr Andreas, att han såsom kung Gustafs tjänare och 
capilan, åren 1555—60 höll (förde) lappfogdarnes uti Tyetz Fierden räkenskap rörande 
skatten af sjöfinnarne därstädes, såsom Sven Persson, lagman utöfver V. b., och Bergkarlerne 
(d. v. s. birkarlarne) uti Lappmarken nogsamt kunnigt vore. Ännu sommaren 1599 utfärdar 
han ett intyg om samma sak och om huruledes konung Gustaf kendes Lappmarken från 
birkarlarne, som då öfver henne rådande voro, och under Sveriges krona. Hertig Karl hade 
begärt dels att se en lagbok, dels att få vittnesbörd om gränsen mellan Sverige och Kyssland 
af den gamle Nils Hansson(?) i Pacula i Kimj, hvilken ensam var i lifvet af de 42 bönder, 
som omkring år 1551 gingo rå, dels ock besked om det sätt, hvarpå de lappar, som bodde 
närmast ryssen, sin skatt göra. Andreas' svar härpå är af den 8 maj 1593. — Ändtligen 
bör till mannens karaktäristik antecknas, att han, såsom det synes, äfven förstått sig på att 
sköta sina affärer. Förut är nämndt, att företrädaren år 1549 erlade köpmanspgr med 3 mark; 
dennes handel var icke heller obetydlig. Af socknens 11 köpmän erlade då endast en mera eller 
4 mark, fyra skattade lika mycket som kyrkoherden och de fem återstående mindre. Ett 
år på 1570-talet förtullade her Anders i Pitha s:n i Stockholm 10 skepp:d törfisk, 27 timber 
8 st. gråskinn, 176 st. getskinn och 16 t:r korn. År 1571 ägde her Anders Nicolai jämte sin 
brorsdotter 28 kor, 40 får, 22 getter, 15 svin och 4 hästar. I Lappland synes han, såsom 
också var fallet med flera präster, hafva hållit renar, hvilket bland birkarlarna var regel. 
En förteckning å birkarlar i Piteå lappmark år 1580 och deras taxepenningar börjar med 
"her Anders 2 daler*; alla de öfriga 16 gåfvo tillhopa 10 daler. Framför oss ligger ock en 
förteckning å de birkarlar i Pithe lappmark, som år 1590 uppköpt skinn till K: M: behof, 
emedan fogden (Olof Andersson Burman) icke hade råd att till fullo nöje betala lapparne 
därför, och bland dessa finnes äfven här Änders med 2 ottrar och 1 bäfver. Uti räk. 
för 1592 omtalas, att Her Anders i Pijta underhållit i Lappmarken 4 personer i 4 må
nader (från Kindermesse till Pingesdage tid), medan de aktade de 18 renar, som blifvit 
uppfordrade till K. Maj:ts i Påland behof, hvarjämte han hade bestått vaktarne med kost 
därifrån och till Stockholm, För omkostnaden fick han 4 pund spannmål. Men dessförutan 
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hade han sändt och förärat H: K: M:t 11 renar af sitt egit. Denna prästens handel och 
vandel i Lappland ger stöd åt antagandet, att han var af birkarlasläkt ; äfven som präst 
behöll och utöfvade han sina rättigheter såsom sådan. — Vår man blef död år 1600. Aret 
därpå besatt hans son Anders Andersson hans hemman på de gamla villkoren, efter han var 
Cronones lappfogde öfver Pita lappmark. 

Nicolaus Andrœ fanns här 1596, då han intygar, att nästförlidne vår hade påkommit 
honom den olyckan, att han genom vådeld miste sin hus, det han uti bodde, hvarvid ock 
längden på kyrketornet förbrändes, så att han ej med önsklig noggrannhet kunde redogöra 
därför. På det året funnos där gråskinn, näml. af Lappmarken 2 1/2 timber 4 st. och af 
socknene 12 st. Dessa hade hans fader, här Anders, behållit kvar, efter välb. junkareMaur. 
Jörenssons bref, för omak och kostnad, som han hade på rågången. I redogörelsen för prä
sternas stadga för år 1600 nämnes i en bok her Anders i Pittå, men i en annan her Nilz i 
Pithå; den förre dog nämligen under år*et. Liksom sin fader var herr Nils kunnig i lapska 
språket. Enligt riksens råds bref d. 6 okt. 1615 erhöll her Nills, kyrkioherde i Pijthå och 
nu äfven förordnad till predikant uti Pijthå lappmark, 24 t:r spannmål till underhåll, emedan 
han icke allenast skulle vara lapparnes kyrkoherde, utan ock förvända Chatechesi Lutheri samt 
de förnämsta psalmer och evangelia på deras tungomål, efter han kan deras språk, och dem 
fliteligen öfva uti Guds heliga ord. Ett kungl. bref d. 26 sept. 1617 omtalar, att han reno
verat lapska ABCboken och med stor flit författat hela mässan samt utlofvart att taga i tu 
med katekesen ; därför och emedan han äfven hade lofvat att taga till sig 6 lappesöner samt 
dem uti bokeliga konster instruera och lära samt äfven med föda och kläder till nödtorft 
uppehålla, efterläts honom all behållen kyrkotionde af Pito kyrkiehärbärge. Se härom cEn 
visitation i Piteå trivialskola år 1683" i Pedagogisk Tidskrift för 1904. Äfven denne synes 
ha varit birkarl: en förteckning år 1613 å tullen af birkarlarne upptager her Nils i Pitå. — 

Laurentius Olai; förut nämnd såsom kaplan i Luleå, kallas kyrkherre i pitha lappmark 
1608 och 13. I ett bref af det förra året intygar han, att sonen Lasse Larsson, som varit 
lappfogde i Lulå lappmark, men nu var uti Ryssland, af välb. Arvid Hindersson, befallnings
man i södra prosteriet i V. b., till lapphandelns inköp uppburit 300 alnar vadmal, hvilket 
förut ej var kvitteradt. Det senare året intygar han jämte birkarlarne Nils Jönsson i Erickz-
näss och Oluf Olsson på Granen samt länsmannen uti Pitå s:n, att där hos lapparne fanns 
en stor fattigdom, hvilken outsägligen stor var, hvarför också fogden för Guds och hela 
menighetens förbön samt för deras gråt och tiggende skull tillgifvit några lappar i hvar by 
något litet af deras skatt, så framt de icke skulle svälta ihjäl. — Till lapparnes gästning och 
egen förtäring erhöll her Lars 1610 16 t:r spannmål, men året därpå 33 1/4 t:a. Kallas ock 
her Lars Olaij. 

Skellefteå, Her Lårens i Skellete var död 1512. Enligt Stockholms stads tänkebok 
1511—14 s. 187 antvardade två stadens borgare från sig 70 mark penningar, som de voro 
framlidne her L. pliktuge och gäldskyldiga för någet gods, de af honom köpt hade. Her L. 
torde hafva varit från Rogsta s:n i Helsingland; där bodde nämligen alla hans arfvingar, 
däribland hans systrar Karin i Löninge (nu Lönnånger) och Sigrid i Aakre (nu Åkre), och 
en af testamentets exekutorer var ock brodern Erich Helsingh, Öfver den nämnda summan 
fanns ett litet belopp (20 öre), hvilket arfvingarne gåfvo till själagagn för her Lårens själ. — 
Her Jon i Skaellette nämnes i bref af konung Gustaf d. 27 april 1525. Brefvisaren Olof Cle-
metsson och her Jon, som hade kungens fisk i värje, hade klagat, att de, som däromkring 
bodde, olagliga igenbyggt fisket. Konungen befaller därför Jöran Heising tillse, att forine 
O. Cl. och her Jon ingen del sker mera, än som lagen utvisar, d. v. s. att ån ej mera ingen
täpptes, än lagen tillät. — Her Biörn var socknepräst här 1539, då sakörespenningar af 
södra prosteriet, 68 mark 3 öre, redovisas af honom. — Her Erich Swenonis i Skelleta är 
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prost i södra prosteriet 1542, 43. Det senare året hade han inga penningar inlevererat, 
emedan konungen unt honom all bisperis del i sitt fögderi och kirkioner hafva behållit 
all kirkiedelen till byggning och annat, hvad dem behof är. Kallas ock Swensson. — Her 
Anders i Skelleffta nämnes 1544, då han med Simon scrifvare till Stockholm sänder 6 opac
kade t:r lax från konungens eget fiske Bomane fors i samma s:n, och 1549, då hans dräng 
Pål Larsson erlägger köpmanspenningar. Enligt Hülphers född i socknen, tillhörde han 
antagligen någon köpmanssläkt. Her Anders' dräng pliktar år 1553 för lönskaläge och för 
frändsämjospell. Erich Kelson i prestegården bötar året därpå för lönskeläge. Her Anders 
var proest i södra prosteriet 1558. Han skrifves Andreas Olavi 1562 och kallas kyrkieprest 
i S —å; han nämnes ännu 1568. Prästens afvel 1553: i åker 10 pund, hemäng 40 lass, kor 
40; utäng: af Anteholmen 10 lass, Auiken 6, Tuffuann 2, Smedzmyrenn 3, Kågeholm 2, Ste-
mesgordhen 2, allt lass. Enn orligh en Laxe noth rentat 1 t:a, item i Anteholmen eth littit 
vore fiske, tagx abbor och morther. Utgift: görs "ut borgarlegx geddor vtaf prestebolith 2 
skepp:d. Her Anders presten ger 1553 till Salabergshjälpen 2 t:r smör och h: n : till hjälp 1 
reckebolster, 1 hufvudbolster och 1 vepa. Yar enligt Hülphers morfar till Johannes Bureus. 
Denne berättar: Morfar var svåra yr, medan han var ung och var kapellan i Skelletta, men sedan, 
när han var kyrkoherre, var han svåra allvarsam och gifmild: gaf allom gästom nog, hvar 
sitt stop, men själf drack han intet. Han gick ofta utom porten i Skellet och satte sig på 
bänken och väntade efter främmande till att herbergera och somt för tidenders skull. Morfar 
var mycket sträng med lagen. Det tycktes honom ångra, när han skulle dö. Han sparde 
intet hänga tjufvarna. En gång hängdes på Tjufholman, som i Skellefteå ligger, 3 tjufvar. 
Her Erich erlägger taxan 1570, har 1571 16 kor, 20 getter, 16 får, 8 svin, 4 hästar och för
tullar året därpå i Stockholm 64 *t& törfis k, 16 bock- och lika många getskinn. Finnes 
här 1580. 

Her Gerdh 1584, erlägger taxan. Prästerna her Gärdh här samt her Joen i Bygdå 
och her Erich i Wmå hade varit tillstädes vid drottning Katharinas begrafning [i Upsala 1584] 
och hade därför genom k. bref fått frihet för kostgärden; räk. för 1585. Fick 1591 frihet 
på ett hemman i Wrswiken. G er ardus Jonce, kyrkoherde här, intygar d. 10 nov. 1602, att 
när H: F: N: förreste här igenom landet i vintras, tillsade han socknemännen Jacob Larsson 
i Drengzmark och Moses Östensson i Wijken, som genom vådeld mist allt, det de åtte, några 
års frihet. * Ändock, för mycket bekymmer och beställande skull, kunne de intet frihetsbref 
af kansliet bekomma", hvarför prästen nu bad de gode männen i räkningekammaren så 
beställa, att de fattige männen kunde få åtnjuta denna frihet. Lön skulle dem då vederfaras 
af Gudhi. Under samma namn kvitterar han d. 28 aug. 1620 2 t:r korn af kyrkohärbärget, 
som K. Maj:t efterlåtit dem fattigom, her i siwkstugune ligga, till uppehälle. — Tomas Jöns
son i Gumarck hade utan lof tjudrat sin häst på kyrkoherdens ägor, hvarför här Gärtt lät 
upptaga hästen. När bonden det förnam, sökte han med vredsmod till prästegården och hade 
en yxa i handen. Strax sporde han efter,hvar prästen var; och när han förnam, att här G. 
var utgåendes neder till älfven, gick han med vredsmod efter och fann prästen sittande vid 
sin sjöbod. När han fick se honom, brukade han månge skamlige, försmädlige ord. Och 
lopp så till prästgården igen. Råkade så prästens son och ville slå honom, men när drängen 
förnam, att han var vred, flydde han åt stufvan. Bonden lopp fluck efter och ville göra 
skada, men hindrades af några kvinnfolk. För hemgång blef han saker till 40 mark. Detta 
skedde år 1621. 

Löfånger. Her Håkons dräng pliktar 1543 för stöld af en spann korn ifrån sin hus
bonde och 1546 för lönskeläge. 1549 d. 23 sept anammade konung Gustaf uti egen kunglig 
person en dubbeldukat och två renska gyllen, hvilket guld framlidne her Hokon i L—r 
honom i testamente gifvit hade. — Her Peder Bagge(?) saker för hor, blef benådad, gaf 6 
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mark. Titeln "her" tyder på att han var präst. — Gårdens afvel beskrifves 1553: 4 pund i 
åker, 40 lass äng och 20 kor. Item gör Jöns Håkonsson för sin borgelegespenninger salt 
ströming årliga 3 t:r. Präst? Den förstnämndes son? — Her Erich 1555, 56. — Peder 
Jonsson, herde i L—r 1562, vanligen kallad her Peder 1. her Per. Her Peer i Leffånger får 
1591 frihet för alle utlagor på ett hemman i Blacke. 

Petrus Aestonis, kyrkoherde i L —r och landsprost i södra kontraktet, intygar, att i 
hans prosteri bief pro anno 1601 icke något korn heller råg så voxen, att det kunde utgöras 
i kyrkohärbärget, utan allt sammans frös bort. Landsskrifvaren hade därför icke så mycket 
till att leverera, som kunde vara ett stop. — Denne här Päders hustru, som hette Anna, 
var kommen ifrån sitt sinne och blef åuetta (vansinnig), hvarvid mer och mer förvärrades 
med henne. Så begynte hon, fattiga kvinna, åstunda sin måg, Nils Svensson, och sin dotter, 
som boendes voro i Skellefteå s:n, att de skulle komma till henne. Emellertid sade den 
affuetta för gårdsfolket: "Sattan giffue migh sådanne tanker Inn, att jag blifver bätter, om 
jag ville slå min måg ihäll". Hvilket ord blef hennes måg kungjordt och fliteliga varnadt, 
att han skulle akta sig för henne. Men han, fattige man, slog det af med skämt och sade: 
"Jag vill väl akta mig, att en kiäringh ickie skall slå mig!" Var ock lyst och budit i 
predikstolen för henne. Hon var likväl icke i häktom förvarad för den orsak, att hennes 
man och släkt mente, att hon dess snarare skulle komma till sin skiäll (förstånd). Dock, 
Gud bättre, hustru Anna hafver hemligen tagit en knif i sin barm, och där hon såt och 
talade med sin måg och dotter, slog hon honom i halsen, så att han strax blef död. Och 
strax, som hon hafver honom slagit, lopp hon till en sjö och ville förgöra sig, men hon blef 
strax igen tagen och förvarad och instängd. Dock sökte hon all medel att förgöra sig; på 
det sista förtog hon sig all mat och blef så död, förrän den gärning blef lagföljd och böter 
utfästade. — När H: F: N: (d. v. s. Carl IX på återresan ifrån Est- och Livland) nu anno 
1602 här igenom landet förreste, blef samma ärende honom till känna gifvet. Han förord
nade därvid om noggrann rannsakning först och främst med här Päder, vidare med den dödes 
hustru och alla hans barn, så ock med både drängar oclv pigor samt hvart och ett barn, som 
var i samma prästegård, när mordet skedde, för att få utrönt, om någon, den dödes hustru 
eller någon annan, hade varit i råd med den vansinniga. Skäl eller liknelse fanns dock ej därtill, 
utan den affuetta hade allena gjort dråpet. Här Pär och hans dotter Karin friades ock icke 
blott af deras 12 värningsmän, utan äfven af hela menigheten och de 12 edsvurne i nämnden. 
Vid sådant förhållande gåfvo ock målsägandena, Ambrosius i Bure och hans medparter ifrån 
Skellefteå, saken upp och sköto den Gudi i händer. 

Rygdeå. Mestar Matz 1543. Hans dräng pliktar då 20 mark för mökränkning. — 
Ioon, kyrkieherre, har år 1543 jord i Skinnarbyn. Presten her Iogan skattar år 1557 för en 
utjord Neffuerbacka 6 öresland. Erik Jonsson i Dalakarså hade stulit något mjöl utaf her 
lons kvarn; vardt 1549 benådad, gaf 8 mark. S. å. plikta: her Anders dräng i Bäck för 
mökränkning 40 mark och her Bencktz hustru för hor 4 mark. Gårdens afvel 1553: 20 spann 
i åker, 30 lass äng, 25 kor, en half not. Gör presten för sin borgarlegxspenningar 3 t:r 
strömming. Her Ionn presten utgör 1553 till Salabergshjälp 1 t:a smör och h: n: till hjälp 
1 reckebolster, 1 vepa och 1 ryie. — Her Joenn 1562. Här Joen i Bygde fick 1581 frihet 
på sin taxa för den stora skada, som han hade fått af vådeld, och 1592 frihet för preste-
gerden och för ett hemman i Backa i Umå s:n. Ett k. bref 15 mars 1590 till fogden Carl 
Nilsson omtalar, att her Joen Jonce, kyrkoherde i Bygda s:n, hade lidit stor skada till sjös 
icke allenast på sitt eget gods, utan ock på den taxa, som han för 88 och 89 skyldig blef, 
den han också miste. För hans oförmögenhets skull blef honom efterlåtet att åtnjuta tu 
års frihet för taxa och gärd. Nämnes sista gången i räk. år 94. — Her Nils, caplan, fick 
1591 frihet på ett hemman i Gulmarck, skrifves 1601 Nicolaus Bygdensis. — Her Olof capilan 

6 
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1616. Detta år kom för rätta Anders Larsson i Kellmomarck (= Källbomark i Byske) och 
klagade, att her Olof hade begärt leja hans häst till Tåme i samma s:n. Anders svarade 
därvid: "Jag ser, tu hafver sådana åketyg; min häst är så liten, han urkar icke långt". 
Och begynte så träta tillsammans. Her Olof fick så till sin Pålas (jfr tyska Pallasch, lång 
värja, pai®p) med bäljor (svärdskidor) och allt samt högg honom i hufvudet. Blef her Olof 
därför saker till sex mark. 

Umeå. Mester Gerlac, kyrkoherde här 1525. Allmogen hade genom skrifvelse och 
sändebud klagat, att denne ej uppfört sig fulleliga så, som honom borde, men konungen ber 
i bref 2 4 s. å., att de denna resan skulle öfverse med honom. Men ville han sig ej bättra, 
skulle konungen, när han därom finge allmogens skrifvelse, skicka en annan i hans stad. — 
Heer Boo, kyrkeherre här 1539, utger årligen stadgelax 5 t:r. Har 1543 jord i V. Hiske, 
liksom ock her Erich capellanen. 1546 pliktar Håkon, her Boos dräng, för lönskelege, likaså 
Per Nilsson i her Boss gård och lisle Peder, her Booss dräng, hvarjämte her Boos legkone 
för bolsdräkt blir saker till 3 mark. I räk. för 1548 redovisas för testamentssölfver efter 
her Boo i Urna: ett litet oförgylldt stop, vog 11 lod. — Gårdsens afvel 1553: 10 pund i 
åker, 24 lass i äng, kör (kor) 18, ströming 7 t:r fijlle; utäng: i Hijske myrenn 5 lass, i 
Preste myrenn 4, i Rodebecken 3, i Grendhen 1, i Suallith 4, allt lass. Utgift: stadgelax 5 
t:r, borgarlegx gedder 2 skepp:d. Ar 1553 utgöres Salabergshjälp af lier Iacop med 2 t:r 
smör. Finns här 1556. — Ingilbrijdt Oloffsson, cappelan på Yme gård 1557 med 20 marks 
lön; sedan pastor i Luleå. — Här Peder, cappelan på Umo gård 1560. — Andreas Laurentij, 
pastor i Wma 1562—71, vanligen her Anders kallad. Denne och her Anders i Skellefteå 
hade för konungen klagat, att de en lång tid ingen tionde fått af konungens fiskare i de 
socknar, där de besuttne voro. I bref 2V« 1567 yttrar konungen sin stora förvåning häröfver 
och befaller fogden att därefter, så i detta som eljest, rätta sig efter konungens instruktion 
och sådan tionde dem ingalunda förhålla. — Här Per 1575, 78. Hustrun hette Sigrid och 
var änka 1579. Den 10 dec. d. å. skrifver konungen till fogden, att ehuru prästerna där
efter endast skulle få tredingen (Va), m en tvådelarne (2ls) behållas konungen, så skulle dock 
hustru Sigrid, framlidne her Peers efterlefverska i Umo, på grund af hennes anhållan det 
året få behålla halfparten af tionden i socknen. Aret därpå fick hon samma förmån. 1582 
får her Per Jones efterlefverska frihet på ett skattehemman i Backa och ett halft hemman i 
Tafle. Två år senare lämnar fogden om änkan den underrättelsen, att hon dels intet gör 
för sitt underhåll — i detta fall lik Per Hård — dels att hon intet hade förtjänt friheten, 
utan "är beryktad för en annan präst". Alla förläningar hade vid denna tid igenkallats, 
och däraf hade äfven hustru Sigre träffats, men ett k. bref 1584 skänkte henne åter skatte
frihet. — Her Christian utgör taxan 1580; farsnamnet var Hendrici, men fyra år senare skrif
ver han sig själf Christianus Winter, olim pastor Wmoensis. Den 22 juli 1580 utfärdas 
ett k. bref till fogden i V. b. af innehåll, att konungen affärdat sin cappelan och hofpredi-
kant her Cristian Hendrici utaf riket till att uträtta konungens värf och till tärepenningar 
därunder efterlåtit honom 80 daler, hvilket belopp fogden skulle lämna honom i reda pennin
gar eller smör, lax och andra varor, som han strax kunde vända uti penningar. Han uppbar 
d. 26 aug. s. å. 2 t:r smör, 4 t:r korn, 1 t:a lax och 45 daler kontant. Ar 1582 säges han 
vara nyss kommen till sitt gäll och får lindring i sina utgifter till kronan. Mannen synes 
hafva varit om sig. Enl. räk. för 1584 hade han bl. a. gifvit här Oluff cappelanen 2 t:r 
korn för det denne skref tionderegistret pro a:o 83 och 84, det her Ch. betala borde. Han 
åberopade konungens öppna bref om frihet för alla utlagor i s:n. Det var på grund af detta 
och icke af någon tredska, som han hade hållit inne med sig dessa rättigheter. Blefve 
samma bref aktadt, såsom han alldeles trodde, så vore det väl, "men hvar ock icke, så 
måste jag finna råd", skrifver han. 
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Her Erich betalar taxan 1584, 93. Var prost i södra prosteriet och anammade 1587 
prostetunnan vid 4 kyrkor för det omak, han hade med prostetungan och tionde-rannsak-
ningen. Enligt räk. för 1589 hade af prestebordet (1. Preste Akeren) någon åker och igen
lagda linder ( 4 t :r 1 1/-> sp.) samt 10 lass äng tagits till den plats, där köpstaden i Wmå 
hampn bygges uppå. Kyrkoherden därstädes her Erich Laurentii förmådde därför ej längre 
hålla så många kor som tillförene, hvarför han genom k. bref d. 20 juni 1589 befriades från 
taxesmöret, 4 t:r, men laxen och gäddorna skulle han årligen utgöra. (I anmärkningar i 
nämnda räkenskap antecknas, att mantalet uppå Umå stadz inbyggare skulle med det första 
skickas till räknekammaren). 1598 omtalas, att sal. her Erich hade ägt ett skattehemman 
i Bulmark om 15 mark 12 pgr, hvilket sedan blifvit öde. Fogden mäster Diderich hade där
för låtit bärga hö däraf detta år. Om her Eriks strid med Per Hård ses nedan. 1594 
omtalas hans efterlefverska Wenndella, emedan hon och her Nils i Bygda såsom vederlag för 
gästning (borgläger) af gerden behållit inne hos sig kött, gäddor och torrfisk. — Mester Per 
1594; Petrus Olaui, pastor umensium 1602. — Her Joen capellan i Bagbölet år 1600. Jonn 
Östensson, Guds ords ringe tjänare och kyrkioherde i Vmå lappmark, kvitterar 13 nov. 1609 
sitt underhåll, 16 t:r, af tiondefogden, d. v. s. anslaget till lapparnes gästning och hans för
täring. Hade länge ett hemman i Baggböle fritt. I räk. 1611 antecknas, att det var preste-
stompe, och som han därförutan hade stompe och underhåll af cronan, skulle det ej längre 
bestås. Jonas Aestonis, kyrkoherde i Vma, Angermanna och Laijs lappmark, intygar i 
Umå d. 8 april 1614, att lappfogden Carl Uneson gjort sitt bästa för att af lapparne utkräfva 
skatten. — Här Måns, capelan i Umo, nämnes i räk. för 1612. I s in ölvillo hade han beläg
rat en kona, som var hans tienestekvinna, och hade han sig högeligen ursäktat, att han icke 
kunde minnas sig sådan gärning bedrifvit hafva. Kvinnan fulltidde och vittnade full gärning 
på honom, så att han icke kunde undkomma. Han bad att blifva benånad för nådelig böter 
och sakfälldes till 30 daler. "Och är han mycket fattig och hafver många små barn; hans 
hustru tiggde och bad om försköning". Han slapp med 60 marks böter. 

Marknaden i Torneå. 
Tomö hampn vid Torneå älfs mynning var på 1500-talet en viktig handelsplats. När 

Olaus Magnus vid midsommaren år 1519 var i Torneå, iakttog han, utom laxfisket, handels-
lifvet därstädes och fäste sig vid de moskovitiska handelsmännen, som i stort antal kommo 
österifrån, bärande sina båtar på skuldrorna. För handelsmännens bekvämlighet funnos här 
bodar uppförda, hvilka ständigt återkomma i räkenskaperna, emedan kronan för dem uppbar 
"lega." De omnämnas redan i räk. för år 1539, då af 51 bod, "som äro i Tornö Hampnen", 

'uppbars bodheleghe med 25 V2 mark eller \/2 mark af hvar. I räk. för år 1544 upptagas 
bodelegispenningar. Bodarna voro då 60, och då för hvarje erlades \/2 mark, uppgick hela 
beloppet till 30 mark. Såsom häraf ses, växlar antalet. Ar 1549 skattades för 42 st. med 
21 mark, och året därpå nämnes, att bodarna voro 69, ehuru endast 50 voro utlegda, och 
uppbars därför 24 \/2 mark. Ar 1566 säges det uttryckligen, att det var bönderna, som 
voro ägare af dessa bodar. De, som hyrde bodarna, voro till att börja med bönder i 
V. b. Käk. för 1549 innehåller "Register vpå bodheleges penningar och tullpenningar vtaf 
bönderne i V. b. för the handla med Ryserne i Torne Hampn." Aret därförut erlades bode
legispenningar af 66 bönder udhi Tornöö Hampn. Ar 1549 pliktade också Erich Paccani i 
n. v. Yojakala för det han hade vellat (med våld tagit) it bodrum af Nils Olsson. Själfva 
handeln bestod i byte med ryssarne, och för de bortbytta skinnen erlade bönderna i tull 
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Vs öre eller 12 pgr. Skinnen voro till största parten, enl. uppgift 1549, utter- och hara-
skinn, men räfskinnen blott några. Här följer listan på dem, som detta år erlade tullpen
ningar, och efter hvarje namn anges antalet skinn. 

[Calix och Luleå socknar]: Jören innann beckenn 2 V2 st., hustru Margret i Calix 
3 st., Nils i Gresbynn 2 st., Nils Hindersson i Calixmarc 6 V 2 st. [se not s. 276] Anders 
Persson i Pulinghe 2 st., Per Gunnarsson i Rijssepelth 3 st. « [Denne P. G. upptages s. å. 
i n. v. Grelsbyn.] Oluf Olausson i Ytterbynn 2 st., Anders Yialmsson i Biörbersnes 1 V2  

st., «Jöns Olufsson i Töre 2 st., Jacob Jåpsson i Bensabynn 6 st., Erik Jåpsson ibid. 3 st., 
Jonsson (sic!) i Hinderssönn 3 st., Herman Nilsson i Perssönn 2 st., David i Iemptönn 4 
st., Per Jonsson i Rånne 15 st., Jacob Hansson i Eengellsbynn 7 st., Nils Jonsson i Ersnes 
10 st., Ture i Måtthesundha 6 st., Nils Ingevalsson i Sunderbynn 7 st., Nils i gedde Vick 
7 \ /2 st., Jöns Gullesson på Hedhenn 6 st., Anders Jönsson ibid. 6 st., Anders Larsson i 
Swnderbynn 1 st., Nils Andersson i Anthenes 12 st., Oluf Jonsson i Aluick 6 st., Ingel i 
Brobynn 7 st., Lasse Persson i Perssönn 2 st., Måns Olsson i Rutheuick 6 st., Ture i Rutuick 
1 V2 st., Hans Jönsson i Biörsbynn 5 st., Måns skornare i Motthesundha 2 st., Dag i 
Ersnes 2 \/2 st., Nils smedt i Aluickfiellenn 3 st. [Denne Nils namnes s. å. i byn Alwick. | 
— Pite s:n: Oluf Jonsson i Lagnes 5 st., Nils Nilsson i Pithaholm 3 V2 st., Anders Olsson i 
Lagnes 3 st. [= Långnäs.] Anders i Hellom 4 st. [Under Öjebyn.J Lasse Ersson i Hurthelax 
5 st., Erik Nilsson i Hampnen 6 st. [Under Öjebyn. j Oluf Ersson i Kopparnes 2 V2 st., Per 
Nilsson i Kopernes 2 st., Lasse Hindersson i Porthessnes 1 st., Anders Hindersson ibid. 2 st., 
— V ma s:n : Måns Olsson i Steckssiönn 16 st. Summan af skinnen var 205 st:r och summan 
på penningarna däraf 12 mark 6 1/2 öre. 

Längre fram erlägges denna bodlega af borgare. Redan 1553 års saköreslängd för 
Torneå omtalar en borgare v. n. Erik Larsson i Uppsala. Han hade nämligen blifvit be
slagen med att sälja flär och blef* d ärför saker till 40 mark. Det nämnes ej, att detta skett 
1 denna hamn, men utan tvifvel var så fallet. I räk. för 1578 heter det, att borgerne, som 
ärlige pläga ligga i Törnö hampn, af hvar bod utgöra \/2 mark. Af 30 bodar blef det 15 
mark. Räk. för 1680 upptager 16 V2 bodrum såsom uthyrdt, hvarvid antecknas, att där ere 
väl fiere bodar, men thetta året blefve inge fiere legde. Vid denna tid fanns här ock en 
hampn fougte. En sådan v. n. Joen Håkonsson nämnes i räk. för 1596 bland fougtetienarne. 
Han hade i lön 4 daler och 3 t:r korn; Jacob, hampn Fougthe i Vmå, hade samtidigt blank
penningar 6 daler. — Detta års räk. nämner, att borgarena äfven hade att erlägga lega till 
bönderna, som ega bodarna. Dessa voro troligen de i Torneå-dalen. 

Ett "register på bodepenningarna pro anno 80" visar oss, hvilka de handlande dä 
voro. Först nämnas Tomes Tomesson i Biörbor (säkerligen Björneborg i Finland) och Tomes 
Masson ibid. samt Markus Sindergeltt, hvilka alla erlade 4 öre. Den sistnämndes hemort 
angifves ej, men var nog "Biörbor." Därefter följa köpmän i A boo, nämligen Seffren Tomes
son, Mas Jönsson och Jacob Olsson, som alla erlade 4 öre, samt Påuell Brund, som erlade 
2 öre. Från Upsala voro: Per Wlff, Lasse Olufson, Lasse Persson, Mas Hansson, Mas Pålsson 
och Erik Larsson, som alla gåfvo 4 öre. Från Stockholm hade infunnit sig: Anders Mickielsson, 
Grels Andersson och Hendrich Persson, som gåfvo 4 öre hvar, samt Erich Seffueesson, hvars 
belopp ej angifves. Summan var 8 mark 2 öre. — Samma år kallas köpmännen för borgare, 
och om dem heter det, att de årligen pläga lega bodar i Tornö hampn. Äfven upplyses det, 
att där voro väl fiere bodar, men det året blefvo inga fiere legde. — Ar 1602 erlägges Bode 
lego med 4 öre för hvar bod, "där som 2 dörrar äro på boden", eller 2 öre af hvar dörr. 
Ännu 1616 omtalas Bodalegorne, som af köpemännen utgjorts för 22 bodar, "som dör är före"; 
af hvar dörr 2 öre "efter gammal ordning", heter det. — De skattande år 1602 voro följande: 
Stockholms köpmän: Simon N: (Nilsson) 4, lille Henrik 4, Tomas N: (Nilsson) 2, Mickel 



MARKNADEN I TORNEA. 315 

Olsson 4, Bertil Tomasson 4, Hans Larsson 4, Markus Siffridsson 2 ; Siffrid Matsson och Erik 
Mickelsson (dessa två voro såsom Cronones styremän fria), Henrik Persson 2, Hans Larsson 
2 och Mats Månsson 4. Upsala köpmän: Per Olsson 2, Nils Olsson fri, Lasse Hindersson 4, 
rike Tomas dräng 4, Anders Olsson 2, Per Mårtensson fri, Per Simonsson 4, Mickel Simons
son 4, Henrik Simonsson 4, Hans Olsson 2, Markus Olsson 2, Mickel Biur 4, Tomas Nilsson 
4. köpmän: Axel Jönsson, Påvel Tomasson tillhopa 4, Jören Grelsson 4, Knut Örians-
son 2, Mats Jönsson 2, Sabolos Johansson 4, Frans Tomasson 6, Tomas Fransson 2, Markus 
Jönsson 2, Mats Persson 2, Påvel Hendriksson 2, Mickel Hendriksson 6. Strängenäs köpmän: 
Hans Nilsson 4, Timan Mickelsson 4. Samma 14 mark af 28 bodar. 

Att en och samma köpman ofta besökte denna marknad, är helt naturligt och fram
går äfven af handlingarna. Den här nämnde Uppsala-köpmannen Mickel Bjur skattade ock 
för sådan handel år 1589. Och borgaren Henrik Simonsson från samma stad, här nämnd år 
1602, var där äfven sommaren 1605. På hans skuta inskeppade detta år d. v. fogden öfver 
V. b. välb. Arue Hindersson 27 t:r af Cronones lax, som köpmannen skulle föra till Stock
holm. Men af storm och oväder hände handelsmannen den stora olyckan, sorg och stora ve
dermödan, att han, "fattig man", utanför Tornö älf miste sin skuta och mest allt godset, 
därvid ock af Cronones lax half åttonde tunna blef borta, hvaremot återstående 19 \/2 t:a 
med stor mödo blef bärgad. Intyg härom utfärdade han i Uppsala d. 9 maj 1606. — Enligt 
1610 års bodepenningelängd af Tornö s:n skattades då af 10 Stockholmsborgare, af hvilka 
fyra återkommo året därpå, nämligen Efuert Christophersson, Tomas Sigfridsson, Hendrich 
Persson, nämnd 1602, och Hendrich Nyman (tillnamnet 1611 skrifvet Neumann). Hvar och 
en af dessa erlade båda åren 4 öre. Af 1610 års män erlades samma belopp ytterligare af 
Oluf Larsson och Jacob Långz drängar, men blott hälften af Hans Larsson, nämnd 1602, 
Erich Nilsson, Oluff Jönsson och Hans Jacobsson. Det är sålunda de mindre betalande, som 
företrädesvis uteblifva. Ifrån Uppsala voro år 1610: Jöns Jönsson, Oluf Persson och Jöns 
Olsson med resp. 2, 2, 4 öre, hvilka äfven infinna sig 1611, men inga andra; legans belopp 
är ock detsamma. Från Norrköping nämnes Bertil Persson och ifrån Söderköping Per Anders
son, Bastian och Per Jönsson, alla erläggande 4 öre. Alla fyra saknas 1611, då ingen in
funnit sig från dessa städer. Med köpmännen ifrån Åbo inträffar det egendomliga, att precis 
desamma båda åren deltogo i marknaden. De voro: Jon Joensson och Geronimus Kastens 
med 4 öre h vardera samt Matz Skreddare, Hindrich Simonsson, Matz Hindersson, Eskil Mas
son, Knut Jöransson, nämnd 1602, Gabriel Mickelsson, Mickel Masson, Lasse Masson och Knut 
Hindersson, som alla erlade 2 öre båda åren. Slutligen hade år 1611 Strengnäs represen
terats af Josep Jonsson och Björneborg af Mas Hindersson, båda skattande 4 öre. Ännu 1616 
redovisas för bodalegorne, nämligen af 22 boder, som dör är före", af hvar dör 2 öre, "efter 
gammal ordning"; löper 11 mark. Ar 1618 uppbär kronan bodalego för 22 bodar i Tornö 
Hamn, som 2 dörer äre före, och af hvar dör 2 öre "efter gamla ordningen". 

Hvilka varor soni här afyttrades, specificeras aldrig, men saköreslängderna lämna 
emellanåt antydningar. Ar 1572 blef Nils Andersson i Raunanemij för rätten dömd till galge 
och gren för det han i denna hamn stulit en t:a salt af en köpsven och vardt i handom 
taget. Han slapp dock med 72 marks böter. 

De långväga handelsmännen och deras biträden nämnas emellanåt i Tornea s:ns saköres-
längder. Den i 1617 års räkenskap talar om två Norrköpingsbor, Hans Håkensson och en 
hans medfölje Matz Mijchelson. Dessa kommo i träta om någon gäld sinsemellan, och Hans 
Åkenson slog den andre med ett pass glass (~?) blodvite uti hufvudet. Blef därför saker 
3 mark. — Bland köpmän från Åbo, som på början af 1600-talet plägade infinna sig här, 
var Hindrich Sijmonsson en. I räk. för 1618 och saköreslängden för Törnåå nämnes denne 
med anledning af en hos honom oçh i hans bod begången stöld, Då man här får en inblick 
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i lifvet på marknadsplatsen, återgifva vi i korthet förloppet. Två unga drängar, Mickil 
Eriksson i Kauliranda och Jöns Hindersson i Hälsingbyn hade druckit sig "öfverfulla druckna" 
och gingo så till den nämnde borgaren från Åbo, hvilken ock öfverst drucken var, samt 
köpte af honom i hans bod ett stop mjöd. Därefter gingo de till sina föräldrars bod med 
mjöden och drucko där upp honom. Åter gingo de till samme köpman och hade i sinnet att 
köpa mera mjöd; men när de kommo till köpmanneboden, var dörren "igenränt". De stötte 
så på dörren och gingo in, men köpmannen var då i säng gådt. Uti sin ölvillo tappade de 
nu ett stop mjöd ur hans tunna, och den ene af dem tog en lärftsbult af Åbo-lärft. Härpå 
gingo de båda ur boden, h varvid den ene hade mjödstopet i handen och den andre lärfts-
bulten på armen. Detta buro de uppenbarliga och gingo så gatun fram, tills de mötte vakten. 
När denna talade dem till och frågade, hvarest de hade fått lärftet, svarade de, allt i sin 
ölvillo, så, att vakten kunde sig intet därpå förstå, utan togo lärftet i förvaring till sig. Om 
morgonen uppenbarade vakten detta inför rätta, och förhör hölls. Man tillsporde drängarnes 
grannar, någrannar och nämnden, om de någonsin hade förstått, att dessa tillförene hade 
något stulit eller snattat, hvartill nämnden och gemene man svarade nej. Därför sluppo de 
anklagade med 9 marks böter. 

Lika lätt undsluppo ej her Knutz, d. v. s. prästens, två drängar Mattes och Jacob 
Jacobsson och en annan dräng, som enligt samma saköreslängd hade stulit något gods ifrån 
en Hernösandsbo v. n. Oluf Mårtensson, hvilken med herr Knuts lof och tillstånd hade varor 
insatta i prästens härbärge. Med en yxa hade de enligt egen bekännelse genom ett litet 
fönster uppkrökt fällebommen, som var fälld uppå förstugudörren, och när de kommo in, 
funno de där härbärgs- och källarsnyckeln. Två gånger utstulo de öl och franskt vin till 
åtta kannor och uppdrucko det. Vidare hade de uppskurit tre vadmalsbultar och lika många 
lärftsbultar, som ock tillhörde samme man, hvaraf hvardera tog tre alnar vadmal och sex 
alnar blaggarn, Sedan sömmade de igen bultarna, likasom de intet hade varit uppskurne. 
Ä Efter flitig och noga rannsakning med fängelse och järnpining kunde man dem till ingen 
annan bekännelse komma", och blefvo de hvardera saker till 40 mark. 

Först på 1600-talets början finner man benämningen marknaden i Torne hamp. Det 
hade länge i räntekammaren varit ett ämne för undran, hvarför fogden ej hade någon taxa 
af birkarlarne i Törnö lappmark, helst som sådan utgick af dem i Lula och Pita lappmark. 
Uti 1601 års räk. förklaras detta förhållande på det viset, att lapparne i förstnämnda lapp
mark, enligt fogdens uppgift, själfva droge neder i marknaden i Törne hampn och köpsla-
gade där, hvaremot lapparne i Lula och Pita lappmarker aldrig fore neder i marknaden i 
Lula och Pita s: nar. 

De här handlande ryssarne beskattade man naturligtvis ock. Detta skedde efter an
talet af deras båtar, oskör kallade. Af 47 Rysse oskör, thet är håpar (båt, forsbåt) erlades 
år 1548 47 mark i tullpenningarj men året därpå uppbar fogden af 20 rysse håper hampa, 
nämligen 1 V2 # af hvar håp. År 1552 "voro ryssarne förbotne", men a:o 54 uppbars tull
hampa på vanligt vis af 37 ryssehåpar. Detta år hade birkarlen Olof Anundsson i Armasaar 
i förbodh (trots förbud) till ryssarne sålt två svarta bäfverskinn. Men detta var förbjudna 
varor, och skinnen blefvo därför tagna ifrån "ryssan". År 1566 uppbars af hvar oskö 2 
mark penningar eller 1 $ hampa. — Ännu år 1696 köpslaga ryssarne här ; de erlägga nu 
1 V2 timber gråskinn. — Vid 1600-talets början nöjde sig de ryske köpmännen ej längre 
med att handla i Torneå hamn, utan uppträdde, såsom det vill synas, i stort tal såsom skinn
köpare äfven i södra delen af V. b. Lappräkenskaperna för denna tid innehålla ett memo
rial af lappfogden Jöns Karlsson, hvilket lämnar intressant upplysning i detta afseende. 
Uti konung Göstafs tid kommo rysse-köpmännen, säger han, aldrig till att handla längre 
Söder frn i Tornöö, men nu på några år hade sådana dragit fram från gård till gård genom 
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Torno, Calix, Lula och intill Pita eller 28 miler, och därunder hade de uppköpt och upp
handlat, livad de öfverkommit i skinnvaror och annat. De plägade leomma ned vid Kim 
eller Via samt draga genom hela Österbotten och tvärt öfver hafvet till Umo eller 70 miler 
söder om Törnöö; "där liggie the hela sommaren att handla". Fogden klagade ock, att de 
ryska köpmännen drogo genom Kim och Törna lappmarker, hvarvid de togo bort de bästa 
skinnen. 

Landsköpmännen. 

Här såsom i andra norrländska landskap voro köpmanspenningarna en stående skatte
titel och erlades af bönder, hvilka såsom binäring idkade handel. För ^ryssa-köpslagningen" 
eller "af de bönder, som pläga byta med ryssemen hampo och valmar till deras nödtorft", 
erlades år 1539 30 ^2 mark; näml. af 13 bönder i Piteå med 12 mark 2 öre, af 20 i Luleå 
med 15 1/2 mark 1 öre samt af 8 i Kalix med 2 V2 mark 1 öre. Senare upplyses, att skatten 
utgick med l/2 mark "af hvarje 10 mark", d. v. s. att för 10 marks omsättning erlades */2 

mark, för 20 marks omsättning 1 mark o. s. v. För år 1543 uppräknas de, som erlade köp
manspenningar, och förteckningen å dem aftryckes här med ska.ttesiffran, allt i öre, efter 
namnet. 

Calix s:n: Jöns Persson i Pulinge 3, Jöns 6udmu[n]dsson ibid. 2, Jöns Olsson i Töre 
1, Lårens Gudmundsson i Rij skepelth (Ryssbält) 2, Jöns Clauson i Töre 2, Erich Wialmsson 
i Yter bynn 2, Anders Vialmsson ibid. 2, Olof Hindersson i Mortenson (Måttsund) 2. 

Lula s:n: Lårens Nilsson i Iemtön 3, Nils Vialmsson i Arby (Orrby) 2, Nils Jönsson 
1 Nimesiil 3, Jöns Vialmsson 2, Nils Jåpsson i Bensabynn 3, Nils Jönsson i Ersnes 16, Olaf 
Persson i Ersnes 2, Nils smedh i Aluick 3, hustru Bijrgitta i Ersnes 2, Lårens Jåpsson i 
Anttenes 4, Jöns Gullesson i Swartelå 4, Anders Jonson på Heden 3, Jöns Nilsson på Heden 
4, Anders Larson i Swnderbyn 3, Hans Ingelson i Biörsbynn 2, Jacob Olson ibid. 8, Ture 
Erson i Rutuick 1, Erik Jåpson i Bensabynn 3, unge Nils i Geddeuiick 3, Anders Nilsson 
ibid. 3, Jon i Mottesunda 3, Nils Olsson ibid. 2, Håkon Nilsson ibid 2, Ture Nilsson 2, Hind
rik Jåpsson i Aluick 3, Lårens Persson 1, Ingel i Brobynn 8, Olaf Jönsson i Presteholm 2, 
Anders Nilsson i Swnderbynn 2. 

Pitha s:n: Olaf Erson i Kopernäs 2, Olaf Björsson ibid. 2, Per Nilsson ibid. 2, Nils 
Olsson 3, Per Siurdsson i Siurdsnes 2, Tomas i edee [== T. Ersson s. å. i Svensbyn] 3, Hans 
Olsson i Rocknes 2, Nils Olsson i Blåsemarc 2, Olof Mårtensson i Kopernes 2, Hindrik Jöns
son i Ieffre 3, Lårens Nilsson ibid. 4, Erik Olsson i Swensbynn 1, Anders Jönsson i Hellom 
[= A. J. i Öjebyn s. å.] 2. 

Skellefta s:n: Jöns i Aifwanom 2, Lårens Persson i Ersmarc 8, Per Tomason i Kåge 
8, Olaf Jonsson i Bure 16, Mågzs Håkonsson 16, Rasmund i Onsmarc (Onnesmark i Löf-
ånger) 8. 

Bygdha s:n: Jon Olson i Gullemarc 8, Per Persson i Skinnarbynom 8. 
Wma s:n: Olaf Hindersson i Degernäs 12, Hindrik Tomason i Rödbeecken 8. 
Antalet af dem, som erlade köpmanspenningar, var mycket olika olika år. Så skattade 

år 1544 i Calix endast en bonde, som brukat köpmanshandling med ryssarne, med 1 öre, 
under det att däremot i Luleå icke färre än 25 utgöra köpmanspenningar med 12 mark 2 l/2 

öre. Samma år skatta i Piteå 5 bönder, i Skellefteå 1 och i Umeå 4 med resp. 13 l/2 öre, 
2 öre och 3 mark 3 öre. — Egendomligt nog finnas inga Torneå-bor bland de skattande köp
männen. Någon förklaring härtill ha vi ej funnit. 

Den 4 april 1546 utfärdades — se härom E. W. B. i Historisk Tidskrift 1890 — ett 
påbud, hvarigenom allt landsköp blef förbjudet. Utskickade sändebud från V. b. klagade 
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hos konungen häröfver. Allt landsköp kunde ej där, såsom annorstädes, platt förbjudas och 
aflysas, emedan inga köpstäder funnes där. De bådo därför, att det måtte tillstädjas några 
i hvar socken att fara med köpenskap, på det den menige man måtte blifva nödtorfteligen 
försörjd. Detta bifölls. Dock skulle köpmännen ej få föra något ur riket; de finge köpa 
den del, där (i V. b.) falla kunde, och dit föra nödvändiga saker, såsom humla, salt, vadmal, 
lärft, hampa, spannmål, kött och andra nödtorftiga varor, men intet annat "onyttigt kramgods 
eller söta drycker, där den menige man hafver mera skada än gagn utaf". 

Ur räk. för 1549 afskrifva vi här "Register upå köpmanspenningar af V. b., som the 
utgöra för theres handel, the bruke". Lulct s:n: Anders Ionsson på Hedenn för sin handel 
gaf 6 mark, löns Gullesson ibid. 4, Nils Andersson i Anthenes 3, Nils Iåpsson i Benssabynn 
med sin broder 5, Hans Nilsson i Eengilsbynn 10, ïngel i Brobynn 3, Iacob i Biörsbynn med 
Anders Ingelsson 4, Oluf Ionsson i Aluick 2 V2, Hans lönsson i Biörsbynn 3, Anders Olsson 
i Bensabynn 2, Måns Olsson i Rwthuick 5, Herman Nilsson i Perssönn 3 7>, Knut iMotthe-
sundha 2, Nils lönsson i Erixnes 3 och hermelin 1 timber. — Pitha s:n: Anders Olsson i 
Rocknes 3, Lasse Nilsson i Ieffre 4, [Erich Nilsson i Hampnen 2 1 / a [ se s. 307!], Oluff Bi örsson i 
Kopernes 2 'A, Tomas i Eedhe 3 trol. — T. Ersson i Svensbyn, se s. 283], Hans Ionsson 
i Hellom 2 l/2, Hindrich i Ieffre 3, Pål Larsson, her Anders' (d. ä. kyrkoherdens) dräng 3, 
Oluf Nilsson vestansundth 2 V2» Anders Olsson i Lagnes 2 l/2, Oluf Nilsson i Kyrkebynn 3. 
— Skelleftha s:n : Anders Olsson i Bure 3 l/3 mark, Hans Hansson ibid. 3, Karl Moijsson 
ibid. 2 V2, Håkon i Nore 3 [ = ?], Per Tomasson i Kåghe 3, Oluf Nilsson i Fällemarc 3, 
Clemet Öensson ibid. 2 V2, Lasse Persson i Ersmarc 3, Nils Nilsson i Fållemarc 3 V?, Lasse 
Andersson i Vikenn 3, Sven Olsson i Beck 3, Oluf Persson i Osteuick 2 V2, allt mark. — 
Löffångher s:n : Nils Michelsson i Vttersiönn 5, Per Hermansson 2, Rasmus i Onsmarc 2, 
Nils Germundsson i Krecgånger 2. — Bygda s:n: Per Olsson i Beck 2\/2 mark, lon Önsson 
3, Pelle Persson i Skinarebynn 2, Oluf Nilsson i Gumboda 21/2, Morthen ibid. 2 1/2, lon i 
Gullemarc 3, Iören Arfuetsson 2 V2, Nils Siurdsson i Ricklaå 2V2, Morten Ionsson 2 \/2.— 
Vma s:n: Oluf Ersson i Taffla 3 mark, Cristiern i Sefïuare 3, Habåål [Hagbard] ibid. 3, 
Jacob Andersson i Grubbe 6, Lasse Giordsson i Hiskesiö 3, lon Persson i Kelamarc 3, Lasse 
Suensson i Baggebölle 2, Könik Olsson ibid. 3, Anders skreddare 2 V?, Östen i Grubbe 2, 
Lasse Ionsson 2, Per Hansson i Kådis 3, Per Larsson i Brennelandth samt med sin broder 
4, Iohan i Grisebacke 2, Clemet i Forsa 3, allt mark. Summa 201 V2 mark. 

Köpmanspenningarne utgingo senare endast hvart tredje år, enligt uppgifter i räken
skaperna för åren 1550 och 52. Sådana hade utgjorts år 1549 och skulle därför hafva utgått 
år 1552, men så skedde ej, emedan bönderna då höllo borgelägersknekt. Samma år sägas 
de utgå på det sättet, att de, som handla med ryssarne, utgöra af hvarje 10 mark en V2 

mark. Längre fram, år 1566, erlades af hvarje 100 mark 3 mark. Vid denna tid var köp
männens ställning allvarsamt hotad. Genom ett kungl. bref den 9 aug. 1566 blef det lands-
köpmännen ålagdt att bosätta sig i — Kalmar. Men bönderna i V. b. bådo och bönföllo att 
få behålla sina köpmän. Till svar härpå sade konungen i bref den 11 dec. s. å., att de 
käre dannemännen väl själfva visste, att allt landsköp vore förbjudet i Sveriges rikes lag; 
nu kunde det ej heller blifva tillstadt, emedan därmed skulle följa stor skada dels och 
synnerligen för dem, som bodde i städerna, dels ock för hela landet, som för sådana lands
köpmäns egennytta och girighet blefve fördärfvadt och förarmadt. De, som ville bruka köpen
skap, borde därför flytta dit, där de kunde hafva köpmanshandel och vandel. Med afse-
ende på västerbottningarnes farhåga, att de, om de miste landsköpmännen, ej skulle bekomma 
tillförning nog, lugnade konungen dem och lofvar att låta så beställa, att undersåter både 
i Stockholm, Uppsala, Gefle, Öregrund och fiere uppstäder skulle årligen segla till Norrland 
och föra dem till handa, hvad de hade af nöden. Valet af Kalmar motiverades — smick
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rande nog för köpmännen — därmed, att staden låge nära danska gränsen och att där be-
höfdes trogna och pålitliga borgare. Emellertid blef det ingen flyttning af. I räk. för 1568 
är antecknadt, att fogden pro anno 67 ej hade uppburit några köpmanspenningar af de köp
män, som haft sin handling i Bottnen. Orsaken därtill var, enligt fogdens uppgift, den, att 
om uppbörd skett, så kunde köpmännen haft någon ursäkt att förebära för att afsitta K: 
M: skrifvelse. A:o 68 uppbar fogden af hvar köpman 2 mark tenn för 1 mark pgr och 
detta "för byssegjutningens behof". Rustningen stod utan tvifvel i sammanhang med det 
nu pågående kriget med Danmark. Mot fogdens räk. för 1564 anmärktes, att han det året 
hade 112 personer mindre i bågamantalet, än han hade a:o 63; "och säger han", heter det, 
att the blefve alle utnämde till Jempteland". 

Ännu så sent som år 1589 hade regeringen ej glömt befallningen om köpmännens för
flyttning, utan begagnade deras ohörsamhet till förevändning för extra beskattning. Ett k. 
bref den 23 okt. d. å. innehåller, huruledes konungen låtit beställa om borglägret. Lands
köpmännen uti Bygda skulle underhålla tre personer, "medan the nu icke hafva flytt", och 
de i Leffånger 4. Samme män tillika med birkarlarne skulle i Skelleftå underhålla 6 krigare, 
i Pita likaledes 6, i Lulo 8, Calix 2 och Tornö 5. 

Till sist meddela vi en förteckning å köpmännen ur räk. för år 1590 och angifva på 
samma gång, hvilka af dem som voro birkarlar, jämte deras skatt i denna senare egenskap. 
Köpmans peninger som utgjorde äre i westre bottnen pro anno 90. Calix s:n: Jöns Carlsson 
i Nynäss 4 mark, Oluf Nilsson i Wånefierden 3 mark, ss birk. 4 mark, Biörn i Bredwiken 
3 mark, ss birk. 6 mark, Lasse Nilsson i Ytter bynn 2 mark, ss birk. 3 mark, Jacob på Bac
kan 2 mark, ss birk. 3 mark, Hindrich Ersson i Ruatwich 2 mark. — Lwlå s:n: Nils Lars
son i Muttsunda 2 mark, Hendrich Ersson i Rutwich 2 mark, Knut i Muttsunda 1 mark, 
Hans Jönsson ibid. 1 V? m ark, ss birk. 4 mark, Nils Larsson i Pedersöre 14 öre, ss birk. 3 
mark, Jacob Hendersson [ibid.] 10 öre, ss birk. 3 mark, Herman Spielsson 1 mark, Per 
Ersson i Wibbynn 10 öre, ss birk. 4 mark, Hans Nilsson i Smidzbynn 1 V 2 mark, Anders 
Persson i Bijrielslandett 1 mark, Hans Ersson i Sundom 1 x/2 mark, ss birk. 2 mark, Jöns 
Dagersson i Råne 10 öre, Anders Olsson i Råne 1 mark, Hans Andersson i Huithå 10 öre, 
Olof Dafvidsson i Jamptön 10 öre. Olof Jönsson i Brendöö 1 mark, Gilbert ibid. 1 mark, 
Lasse Hansson i Biorsbynn 1 mark, Per Nilsson i Arebynn 1 mark, ss birk. 2 mark, Ingeval 
Olsson i Sunderbynn 1 \/2 mark, ss birk. 5 mark, Jöns Jönsson ibid. 1 mark, Nils Kråcka 
1 mark, ss birk. i Sunderbyn 1 V2 mark, Jacob Andersson 1 mark, Joen Andersson i Suart-
byn 1 V2 mark, Anders Jönsson i Heeden 1 mark 6 öre, ss birk. 8 \/2 mark, Jöns Olsson i 
Alewijch 1 V2 mark, ss birk. 8 mark, Hans Larsson i Anthenäss 1 mark. — Pijtthå s:n : Oluf 
Nilsson uestan sundett 2 mark, ss birk. kallas han O. N. i Öijebynn och erlägger 2 mark, 
Lasse Larsson i Suens bynn 3 mark, ss birk. 3 mark, Oluf Andersson ibid. 2 mark, ss birk. 
2 mark, Oluf Olsson i Hortelax 2 V2 mark, ss birk. 2 \/2 mark, Oluf Mårtensson i Portes-
näss 2 V2 mark, Måns Jorensson i Lijlle Pijtha 2 mark, ss birk. 2 mark, Anders Olsson i 
Siulznäs 2 mark, ss birk. 1 \/2 mark, Joen Stark i Bergzwijch 2 mark, ss birk. 2 mark, 
Staffan i Kiörkebynn 1 mark, ss birk. St. Olsson 1 mark, Anders Andersson i Hampnen 1 
mark, ss birk. 1 mark. — Skellotffha s:n: Nils Hansson i Ostwijch 5 mark, ss birk. 8 mark, 
Oluf Andersson i Tåme 2 mark, Oluf Larsson i Kåge 3 mark, Joen Olsson ibid. 2 mark, ss 
birk. Jöran Olsson 2 mark, Joen Olsson i Budwijch 1 mark, Sven Nilsson i bkråme träsk 3 
mark, Östen Clemetsson i Fålmark 5 mark, ss birk. 9 mark, Oluf Hansson ibid. 2 mark, ss 
birk. 3 mark, Ambrotius i Bure 3 mark, Oluf Ersson i Lapwattnet 3 mark, ss birk. 3 mark. 
Summa pro a:o 90 köpmanspeninger 24 daler 3 mark 6 öre. 

Utom de här nämnda birkarlarna funnos s. å. i Luleå 7, nämligen Pål Nilsson i Aleuick 
2 mark, Hans Nilsson i Anthe Näs 1 1/2 mark, Per Larsson ibid. 2 V2 mark, Nils Ingevals-

7 
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son i Sunderbynn 3 mark, Nils Bagge i Ale vick 1 mark, Olof Persson i Suarttbynn 10 öre 
och Jacop Jönsson i Hedenn 1 mark. I Piteå tillkomma enclast två: Olof Mortensson i 
Kopper Näs 2 l,/2 mark och Nils Larsson i Jeffre 1 mark. Skellefteå har äfven ytterligare 2, 
nämligen Per Matsson i Fåll mark 1 mark och Olof Jonsson i Inder vicken 2 mark. Bir-
karlarne i Leffånger voro: Olof Larsson i Föllan (nu Fällan) 7 mark, Erik Larsson i Bro-
enden 7 mark, Jon Rasmusson i Öndzmark 3 V2 mark, Östen Hålgersson i Kåsböleth 6 mark, 
Anders Persson i Bölett 5 mark, Anders Jönsson i Affuan 5 mark och Jacop Hermansson 2 
mark. Torneå har icke mindre än 24 birkarlar; dessa äro : Nils Vruain i Weijchala 6 daler 
[en mäktig och tyrannisk lappfogde], Jöns Olsson i Nemisiil 2 V2 daler, Jusep Hendersson 
[i] Weijchealla 1 daler, Lasse Hendersson ibid 2 mark, Hendrik Packann ibid. 1 daler, Nils 
Olsson i Vattsar 4 mark, Jöns Jönsson i Armesar 2 mark, Oluf Anundsson ibid. 2 daler, Oluf 
Olsson ibid. 2 mark, Hendrik Jönsson 1 Joxenge 3 mark, Hindrik i Rustkula 2 mark, Per 
Eriksson i Alkula 2 mark, Hendrik i Bierkiö 4 mark, Jöns Markusson 2 mark, Erik Jönsson 
i Quiffuakengas 2 mark, Erik Nilsson 2 mark, Mikel Larsson i Mather Engett 2 mark, Hend
rik Jönsson i Nemis 1 mark, Oluf i Pello 2 mark, Frantz i Helsingeby 1 mark, Jöns Nilsson 
i Sueisare 1 V2 mark, Oluf Iuarsson i Hapakyla 1 mark, Oluff Ersson i Kuckula 1 mark, 
Tornö Nils 2 mark. Hela birkarlaskatten utgjorde detta år 60 daler 14 öre. — När de väster
bottniska städerna anlades omkring år 1620, erhöllo landsköpmän och birkarlar befallning att 
bosätta sig i dessa. 

Till Västerbottens personalhistoria. 

Många märkliga personer uppträda i de räkenskaper, som vi för dessa anteckningar 
begagnat. Vi lämna här några notiser om en par släkter, hvaraf medlemmar ofta nämnas, 
samt om några personer i olika ställningar och på skilda orter i landskapet. Vi hoppas, att 
dessa meddelanden skola kunna bilda utgångspunkten för vidare forskningar på de särskilda 
orterna. Af synnerligt intresse borde det vara att undersöka, om icke några af de här 
nämnda personerna lämnat några minnen efter sig i folktraditionen och kanske äfven i ort
namnen. 

Drucken-släkten i Raumo i Torneå s:n blomstrade från år 1539, då den omnämnes 
under detta namn, och ända in på följande århundrade. Den man, som först bar det be
synnerliga och ovanliga namnet, var Olaflf Drucken, hvilken 1539 och 1546 bor i Raumo, 
hvarest ock hans namnar under den följande tiden ha sitt hemvist. Tillnamnet tyder på 
mindre nyktert lefverne. Huruvida Olof varit svårare än andra i detta afseende, framgår 
dock ej af saköreslängderna. Men af andra anledningar hade mannen ofta något otalt med 
rättvisan. 1546 blef han för olydno saker till 3 mark. Året därpå pliktar han för ketteri 
25 mark. År 1548 hade han och en af hans byamän, birkarlen Hindrik Laffwenn, gjort för
fiske emot konungsbrefvet, hvarför de blefvo sake till 40 mark. Räk. för år 1556 omtalar 
både denne Oluf och hans son Jöns. Den förre blef saker till 80 mark för våldsverke, han 
gjorde Håkon i Vonem, och den senare blef halshuggen för han slog oärliga ihjäl Hindrich 
Åreuan. En son af en Jöns Drucken hade en gång varit uttagen till krigstjänst, men åter 
på nytt blifvit kallad därtill. Sockenboarne lade sig då ut för honom och bådo, troligen 
med framgång, om hans befrielse. "De fattige män, som bygga och bo i Tornå s:n", intyga 
i bref af d. 29 maj 1561, att den unge mannen nyss hade gifvit sig uti äktenskap och var 
sin faders enda, hjälp, emedan i huset funnos inga flera söner, som "till mans" vore komne, 
vtom thenne herana. Då nu fogden ej tordes gifva honom lös emot konungens befallning, 
bådo de, att karlen måtte få vara hos sin fader, efter denne storliga behöfde honom, tills 
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den andre sonen komme till mans och stege i hans ställe. Jöns' namn namnes emellanåt af 
olika anledning. Så satt han, liksom Oluff Drockin, flera gånger såsom nämndeman i rätten. 
Om detta ej betyder så mycket, få vi dock en viss aktning för mannen, då vi i räk. för år 
1566 finna, att en bonde i Tornö s:n nämligen Jöns Drucken hade skänkt K. Maj:t en half 
del uti ett skepp. Denna halfpart såldes sedan af fogden och inbragte den ansenliga summan 
af 200 mark. Detta var troligen ett testamente, ty samma år upptages i byn Raumo utom 
Hans, Lasse och Oleff, alla med tillnamnet Drucken, äfven Jöns Druckens änka. — En annan 
man med samma tillnamn var Per Drucken, likaledes i Raumo. Han hade gjort hor med 
sin legekona och blef 1586 sakfälld till 40 mark, men för fattigdom blef han benådad till K. 
Maj:ts goda behag och gaf 10 daler. Ar 1589 omtalas Anders Drvcken. Han blef då för 
rätten dömd till galga och gren för det han hade stolit några får i skärgården och slaktat 
dem; "efter han var en fattig man och gode män bådo för honom, är han på K. Maj:ts 
nådiga och gunstiga behag blifven benådad och utgaf 1 t:a lax, uppburen för 7 daler". — 
Ar 1590 funnos, fortfarande i Raumo, af samma släkt: Jöns, Oluff, Per, Anders och Erik. 
Oluff Drucken med 3 sine bröder plägade bruka [fisket] vid Polotw, men hade enligt 94 års 
räk. blifvit skyldig 1 1 / 2 t:a lax. Undersökning hölls vid laga ting i Tornö s:n i juli 1595, 
hvarvid de bekände, att de för stor fattigdom och tidens besvärliga lägenheters skull (fiendt-
ligheter med Ryssland) icke kunde betala restantierna. 

I räk. för 1600 finner man ett uppträde skildradt, hvari en man af denna släkt var 
med. Lasse Kok i Lafua Näs kom en söndagsmorgon till Nils Drucken i Raumå och be-
gynte köpa brendevin och drack sig drucken och begynte träta med en sin dryckesbroder i 
samma by, Påfvel Olofsson benämnd. Bet så för:te Lasse och slog honom med ett rysse-
betsel; blef Påfvel fördenskull en stund därefter funnen i förstugan halfdöder och hemförder 
till sin gård. Och när han uti sin sjukdom blef tillfrågad, så vittnade han, att de, som slogo 
honom, voro vållande till hans död. Och blef så efter några dagar död. Inför laga ting 
hade forine Lasse Kok med sina dyckesbröder, Nils Drucken i Raumo och Anund Olofs
son i Lafue Näs, blifvit tillfrågad, och bekände L. K., att han hade slagit honom med 
ryssebetslet sammanvirkadt i sin hand, hvaremot de andra två icke hade honom vider-
kommit med sitt minsta finger. Han blef sedan dömd till saken. Men efter för:ne Påfvel 
svåra mycket druckit hade samma dag, hade rätten samt med målsäganden uppskjutit uti 
öfverhetens nådiga behag, att han måtte komma till rätta och behålla lifvet. Och till dess 
var han nu uti borne händer. Nils blef saker till 40 mark för det han sålde brendevinet om 
söndagsmorgonen, däraf manslaget sig förorsakat hade, och Anund blef saker till 2 daler för 
det han om söndagsmorgonen var i samma dryckeslag. — Afven år 1601 nämnes denne Nils. 
Han blef då saker till 40 mark för fridsbrott, som han gjorde på dem, som skulle hålla ett 
rätt byte på Ramo ängie, item till 9 mark för det han ville slå skjutsrättaren ; blef på öfver
hetens behag benådd för båda sakerna och gaf 30 mark. I Koutokejno lappby fanns 1603 
en man med samma namn. Då han ej erlade någon skatt, kan man antaga, att han var 
mycket fattig. Räk. för 1619 omnämner Erich Drucken bland dem, som året därförut hade 
byggt olaglige laxbyggning öfver konungsådern, och 1633 pliktar Lasse Erichsson Druken i 
Öffuer Ramo 6 mark för dombrott. 

Griis-släkten i Umeå förtjänade en utförligare behandling, men vi måste inskränka 
oss till några korta notiser. År 1539 funnos i denna s:n i byn Backe utom Olaf Smed och 
Per Swenske åborna Nils, Jöns och Jon, alla tre. med tillnamnet Griis. Tämligen burgen 
var släkten, ty Jöns hade 1553 8 kor och Joan 6. Byn har också uppkallats efter dem, ty 
han heter nu Grisbacka, och redan 1549 omtalas Per Gris i Griisebacke. En Lasse Gris var 
1556 krigsman och nämnes bland de 7 rotar knektar, som då lågo i Tornö. Ar 1559 fanns 
i Grisbacka Johan Griis, som då hade 15 kor, medan de andra bönderna i byn hade mellan 
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12 och 4 st. Denne man var 1562 länsman och hade såsom sådan fritt för 5 mark 2 öres
land jord. På Umo gård fanns 1565 en Östen Gris, ehuru i en lagedrängs oansenliga ställ
ning. Bland västre bottnekarlar, som år 1596 hade brukat sin köpenskap och handel vid 
Hernösands marknad, märkes Per Griss i Degernes i Urna s:n, som jämte Erich Stensson 
där förtullade 3 t:r 1 fj. strömming och 1 $ törfisk. På 1600-talets första början fanns ock 
en Johan Grijs i Umeå s:n, hvilken af stallmästaren Herman v. Biwren var förordnad 
till stodvaktare i V. b. För kronans räkning hade nämligen "stodgångar" eller stuterier in
rättats i Norrland, och den nämnda stallmästaren erhöll 1607 af konungen fullmakt att draga 
till Norrland och efterse dessa. I hvarje gäll skulle allmogen uppbygga en lada och ett stall 
för fölen samt ett hus därintill för stona, men af små gäll kunde två förena sig om en sådan 
byggnad. Till stonas och fölens underhåll skulle bönderna anskaffa hö och fogdarna till hvarje 
föl lämna en spann korn eller hafra i månaden. Till sommarbete skulle vissa holmar an
visas. I Angml. var stodgången på Hemsön nära Hernösand. Den 26 jan. 1608 var v. 
Biuren i Ymeå och utfärdade förordnande för cronones tjänare Johan Griis att vara stodvak
tare i V. b. Denne ålåg det att hafva ett nöge, flitigt och grant inseende med stodgången 
både vinter och sommar, så att både hästarne, stodhen och folarne icke fore illa, utan om 
sommaren hade god bet uppå de öijer och holmar, "som jag hafver [ut]sett." Om vintern 
skulle de blifva väl födda och framfodrade med godt hö och halm, och skulle landsfogden 
framdeles bekomma en viss ordning, huru mycket hö och halm bönderna därefter årligen 
skulle utgöra till stodgången. Lönen bestämdes till 5 daler i penningar, 6 alnar halft engelskt 
[kläde], 16 alnar läreft till två skjortor samt en barkad hud till stöflar och skor; till kost 
och täring skulle han därtill ha 2 mark penningar för hvar vecka, d. v. s. 26 daler för året. 
I räk. för år 1612 upptages stådvaktaren Johan Griis med denna aflöning "lika som till-
förende", hvarvid det dock tillfogas: "men her efter intet mere." — Längre ha vi ej följt 
släkten, utan öfverlämna åt andra att utreda, huruvida vi här hafva att göra med stamfä
derna till den ännu blomstrande Umeå-släkten Glas. 

Per Hård. På fogdarna var det här såsom i andra landskap rask omsättning. De, 
som på 1500-talet längst innehade befattningen, voro Jöns Håkansson, fogde 1545 — 54, och 
Lasse Jonsson, fogde 1566 —74. Fiere försvinna efter ett eller ett par år. En, som lät rätt 
mycket tala om ^sig, var Peder Hårdh, fogde 1585—1587. Ursprungligen krigare, upptages 
han 1545 bland lansknektar i Angml. och kallas i ett k. bref d. 14 juli 1578 för krigshöf-
vitsman, då han till underhåll och årlig lön fick 30 daler i penningar, 4 pund spannmål och 
12 alnar engelskt (kläde). I Ångermanlands räkenskap för 1580 nämnes han såsom knekt-
höfvitsman öfver en fenika Norrlands knektar. Af detta landskaps fogde uppbar han då 
dels 4 pund spannmål, som K: M: honom förlänt till uppehälle, dels ock 6 pund spannmål, 
som K: M: honom unt "for then skada mig skedde af fienderna anno 79 vid NarfFuen." 
Kvittot är dateradt Soletta (Sollefteå) den 18 mars 1580. Genom ett annat k. bref den 4 
juni 1581 — äfven här kallas han knektehöfvitsman — förunnades honom till underhåll 6 
pund spannmål af tionden, som fölle i Umeå, emedan han "hade bekommit skada af fien
derna". Några år senare får man upplysning därom, att det var på sin hälso, som han af 
fienden bekommit skado. I öfverensstämmelse med ett k. bref om indragning af gjorda för-
läningar hade fogden igenkallat denna tiondespannmål. Kanske berodde detta ock på per
sonlig ovänskap. I räkenskapen för 1584 förekommer nämligen en anteckning, som tyckes 
visa, att fogden ej var honom riktigt bevågen. "Desse berättar fogden att de intet göra för 
deras underhåll", heter det, h varefter det tillägges: "Per Hård far och köpslager där i 
landet." Den andra var prästänkan Segrid. Missnöjd öfver denna indragning, begaf sig 
krigshöfvitsmannen till konungen och klagade. Det lyckades honom ock att utverka en 
skrifvelse till fogden, hvari dennes åtgärd förklarades bero på missuppfattning. Konungen 
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hade aldrig så befallt, heter det, att man skulle igenkalla af dem, som alltid skola vara 
veder redhe och dagliga göra tjänst, hvarför Hårdh skulle få åter, hvad fogden hade anam
mat. Och ej nog härmed: Lasse Jonsson upphör samtidigt att vara fogde och efterträdes 
just af Hård. — Så särdeles lycklig i förvaltningen af sitt fögderi synes denne dock icke 
hafva varit. Ett år fick han i Cammaren en hel mängd anmärkningar çà sin räkenskap. 
På köpmanspenningarna hade han ingen längd, utan allenast en summa af hvarje socken. 
1 st. f. 4 V2 t:a 2 $ 14 mark lax hade han uppburit 7 t:r salt kött, h vilken förby tning ock 
ogillades. För hvarje tunna lax hade han bort uppbära 2 t:r kött, hvarför han blef skyldig 
2 t:r salt kött; "är satt till Rest uti 87 års räkenskap", heter det härom. Vidare hade här 
Erich, pastor i Umeå, låtit sin cappelan uppbära prostetunnan i samma socken, utan att 
därpå hafva något K: M: bref; "blifver intet bestådt; härefter korn 1 t:a", anmärkes det i 
kammaren. Fogden hade ock sett sig själf till godo. Utom honom förlänade 6 pund af 
kyrkotionden hade han anammat 1 läst korn utan att därpå hafva något K. Maj:ts bref. 
Vidare hade han på sin lön för 85 anammat och uppburit 3 daler mera, än Lasse Joensson, 
fordom fogde, hade i sin lön. Åt Östen skrifvare hade han ock ökat lönen med 1 V2 daler 
till det, som han hade haft anno 84. — I saköresregistren från denna tid förekommer Per 
Hård ej så sällan. År 1587 blef Håkan Uneson i Bölet saker till 40 marker, "för det han 
hade skällt Per Hård för en tjuf och kunde det intet sedan bevisa. En man v. n. Könich 
Anderssen hade haft några skamlig ord på fogden, häradshöfdingen och de 12, det han inte 
kunde bevisa. Han blef benådad och gaf 8 mark penningar. Saken förehades på Umeå ting 
år 1586 \ Fogdens dotter Sigridh Persdotter var kommen i rykte för Jakob Andersson i Grubba 
(sedan underlagman i V. b.) att han skulle hafva belägrat henne, hvilket han ock själf till
mätte henne. Men hon nekade därtill och fäste lag på vintertinget med 12 dannekvinnor, 
hvilken lag hon sedan på sommartinget gick. Samma år kom her Erich, pastor i Umeå, för 
rätta och klagade på Per Hård, att denne hade gjort honom öfvervåld. Herr Erik hade lejt 
en dräng v. n. Håkan Christiersson, hvilken dräng hade tjänat P. H. tillförene, för hvilket 
P. H. ville mäta honom något tjuf veri uppå. Då tog herr Erik fyra bofaste män och satte 
i löfte för drängen till lag och rätta. Men något därefter ville herr Erik skicka samma 
dräng till Stockholm med några sina ärenden, men när han sände drängen åstad, fick P. H. 
det veta och sände två sina tjänare efter honom och lät fånga honom samt sade, att han 
skulle blifva tillstädes till laga ting. Och när de kommo för rätta, kunde P. H. intet vinna 
på drängen. Men efter han intet kunde vinna på honom och han (drängen) hade löfte för 
sig till lag och rätta och han (fogden) lät fängsla honom olagvunnen, däröfver blef P. H. 
efter lagen saker att hafva brutit edsöre, hvilket står till de gode herrers betänkande. — 
På samma tid kom Karl Uneson för rätten och klagade på P. H., att han hade sköfflet 
(skuffat) honom på kyrkvallen om 3-dag jul för den orsak, att Karl Uneson hade wädz på P. 
Hårds dotter med hustru Wendela, så att Jacob Andersson skulle hafva belägrat henne. 
Desslikes hade ock herr Erik i predikstolen utropat henne för en hora, och för den orsak 
slog P. H. efter Call Wneson, och därför blef P. H. saker att hafva brutit kyrkofrid och 
för blodvite. Och är han för desse två saker af de gode herrar i Stockholm blifven benådt 
till K: M:ts goda behag, efter han ock hafver varit en gammal krigsman, och hafver utgifvit 
för samma saker ödsöresbrott 20 daler. 

På grund af sin "stora fattigdom" nämnes Per Hård allt emellanåt i räkenskaperna. 
Med anledning af denna förskonades han år 1598 genom ett kungl. bref för alla årliga ut-
skylder af sitt hemman i Umeå s:n, ben. Södermiöhlu, skattejord 3 mark och 1 öresland. 
Men med fattigdomen torde emellertid ej hafva varit så farligt. År 1599 hade han näm-

1 "Olof Hård, Per Hårda broder", blef samma år saker 3 mark för det han "löctade" Hans Nilsson för 
ratten. 
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ligen på sitt hemman 7 kor, 2 kvigor, 8 getter, 8 gamla och 2 unga får, hvarjämte han ägde 
15 lod sifver. Genom kungl. bref den 28 mars 1600 efterläts honom vidare till underhåll 
24 t:r spannmål af tionden. Sista gången, som jag sett mannen i fråga omnämnd, är år 
1602. Han kallas då "fordum gamble höfvitsman öfver Västerbottens knektar" och var nu 
"capten på skeppen". Fortfarande hade han skattefrihet på sitt hemman. 

Olirf Andersson Burman. Sedan hertig Karl under Sigismunds tid fått regeringen i 
sina händer, ser man tidt och ofta svåra klagomål öfver de lappländska fogdarnes förvalt
ning, och den 9 jan. 1599 skrifver han, att det intill den tiden var fast otroligen och oskicke-
ligen handladt med den uppbörd, som årligen plägade utgå af lapparne. Dels hade den "del", 
som af lapparne utgjorts, blifvit förvandlad och ej så till kronan levererad, som den var ut-
gifven, dels hade fogdarne mycken rättighet undandolt, hvarjämte de brukat sin stora handel 
och köpslagan utan rätt utgift och räkenskap. Ändtligen hade ock lapparne själfva haft 
mycken annan klagan och besväring öfver sina fogdar. Dessa anklagèlser torde närmast ha 
gällt Nils Nilsson Orauainen, på 1500-talets senare del fogde öfver Törne och Kimi lappar 
samt Västersjö finnar. En man af annat slag var hans ämbetsbroder och samtida, h vars 
namn här står såsom rubrik. Denne var troligen son af birkarlen Anders Olsson, som 1553 
fanns i Bure i Skellefteå s:n. Därpå tyder ock tillnamnet, hvilket, nu rätt vanligt i Norr
land, här möter oss för första gången samt då och då skrifves Bureman. Sedan midten af 
1580-talet fogde öfver Pijta och Lula lappmarker, var han i förvaltningen af sitt fögderi 
raka motsatsen till den nyssnämnde kamraten. Äfven hans räkenskaper utmärka sig framför 
dennes genom noggrannhet och snygghet. Också är det endast en gång, som vi sett klago
mål framställas emot honom af hans underlydande. Bland hans räk. för 1594—96 finnes en 
liten papperslapp, som vittnar därom. Denna ger vid handen, att tvenne lappar, Anders 
Olsson och Lasse Mårtensson, hade anhållit om en rannsakning rörande fogdens räkenskap i 
tvenne punkter. Den förre hade till fogden för kronans räkning sålt en svart räf och därför 
bekommit 3 lod sölfver, 2 & järn och 7 skell eller 7 fjärdingar mjöl, tillhopa värderadt till 
12 mark 3 öre. För en likadan räf hade den andre fått 3 lod sölfver och 7 alnar vadmal 
eller ett värde af 9V2 mark. Härmed stämde emellertid icke räkenskaperna. Enligt dessa 
skulle den förre lappen hafva bekommit 10 ß smör, som efter 20 öre för $ gör 25 mark, 
och den senare 8 lod sölfver, i värde lika med 16 mark penningar. I det förra fallet hade 
fogden sålunda sett sig till godo med 12 mark 5 öre och i det senare med 6 V2 mark. Att 
för kronans räkning inköpa skinn var ett af fogdarnes viktigaste åligganden. Ju större 
mängd som erhölls, dess bättre stod man anskrifven i kammaren. Men penningarna härför 
måste fogden förskottera, och det kunde dröja ett år eller därutöfver, innan han fick betalt, 
vanligen in natura, af fogden i kustlandet. För att ej förlora på skinnköpet måste lapp
fogden därför af kronan taga litet mera, än han i verkligheten utgifvit; men i det här an
förda fallet hade han tydligen tagit till oskäligt. Huru pass omfattande denna handel kunde 
vara, kan man se af O. Burmans räk. för 1589. Af sitt egit, hvarmed han uppköpt skinn, 
hade han utlagt: 10 t:r mjöl, 5 t:r 83/2 # smör och 61 alnar valmar. För detta allt till-
bytte han sig skinn, t. ex. 6 st. björnskinn för lika många t:r mjöl, 18 st. vargskinn för 
34 # smör, 1 st. dito för 12 alnar valmar och 2 st. bäfrar för 24 alnar valmar. 

I allmänhet synes emellertid O. B. hafva stått på kronans bästa och tillvaratagit 
hennes intressen. Här ett exempel från räk. för år 1584. I Laijs by, jfr nu Lais älf i 
Piteå lappmark, kom för rätta en man v. n. Torkil Olofsson, hvilken af våda hade bedrifvit 
dråp på sin måg och uti 4 år hade varit gripen och fången af de norske, bland hvilka han 
ock hade bött och svarat sin sak både konungen och målsäganden. Nu hade han begifvit 
sig hem samt tiggde och begärde nåda och frid att här utgöra sin skatt och skuld samt, sig 
till nödtorft, bruka sin handel och vandel, så nu som tillförende. Det beviljades, men i kungs 
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sak fick han dock utgifva sölfver 11/2 daler. En lapp v. n. Anders Persson i Turpenierf 
hade ett år gjort hor med (X Burmans tieneste lappequinna, och därför fick han böta icke 
mindre än 10 lod silfver. — Åtskilligt tyder på att Burman till lapparne stod i bättre för
hållande än hans ämbetsbroder i norr. Uti B:s räk. för år 1594 finner man antecknadt, att 
några lappar, som lydde till Orauains fögderi, hade kommit till B. i Piteå lappmark och be
gärt, att han måtte af dem uppbära deras skatt. Lapparne, som voro från Tingawere by 
och hette Påuel Tomosson och Ioen Nielsson, utgjorde i skatt en renshud och en mård livar-
dera, men den senares mård var "otidig." Hvarför lapparne framställde denna begäran, 
upplyses ej nu, men det är lätt gissadt. Afven året därpå uppbar B. skatten, gråverk 2 
timber, af lappen Ioen Amundson i Segeuare lappby uti Torne lappmark, och nu angifves or
saken, som, betecknande nog, var den, att lappen "icke ville möta N. O." 

Mycken svårighet hade såväl Burman som Oravainen, när det gällde att utkräfva 
skatten af Västersjö-lapparne i det nordliga Norge. Medan de norske på denna tid ville 
betrakta fjällryggen som rå, ansåg man på den svenska sidan, att Luleå och Torneå lapp
marker sträckte sig ända till Ishafvet. "Gamla Sveriges rår räcka", heter det, "intill Sker-
bergith(=?) och Leikesnés", troligen n. v. Leines vid Västfjorden litet nordligare än Suli-
telma. Att fastland därifrån till och med Varanger ansågs för svenskt område. "Allt, så 
mycket som landfast är, kommer Sveriges rå till; yttersta udden är Sveriges rå." Men "alla 
öar, som liggia innanför yttersta uddarne, som äro landfasta, skatta till Sverige och Norge." 

En viktig ort på detta område var det innerst vid Västfjorden belägna Tysfjord, 
hvarest voro vid pass 40 eller 50 lappar. Uti Burmans räk. för 1588 fattades skatt för 
Tiuftisfierden med alla de lappar, som däruti bo. Orsaken säges vara den, att de norske 
förvara dem under konungen i Danmark. Uti räk. för det därpå följande året finner man 
en hel del uppgifter härom. Lapparne på den nämnda sträckan hade gjort sin skatt till 
Sverige sedan hedenhös, heter det på ett ställe, och på ett annat, att de hade gjort sin årlige 
skatt till alle gamle Sveriges regerande konungar och Sveriges crone. Redan under det 
sjuåriga kriget hade emellertid många lappar blifvit borta, och fogden hade låtit dem blifva 
under Norge "med samma besked som Jämtland"; men de hade aldrig legat till detta land
skap, "icke uti tusen år." Nu hade den danske konungens fogdar förbjudit dessa lappar 
att gifva skatt till Sverige, och särskildt nämnes Per Hansson, lagman i Stägs lagsaga i 
Norge, om hvilken det ett år heter, att han gör orätt och hafver lugit för konung Fredrik i 
Danmark. När den svenske fogden nu söker utkräfva skatt af dessa lappar, vägra de, heter 
det, men utbjuda sådan skatt, som är ludh (lod) och kruth, hijsk (?) och pil, och svara samma 
sjöfinner: "När du kommer med konungens bref i Sverige, wele vi svare eder med all den 
del, oss är mögeligit och Gud gifver oss råden till. Där må I fullkomligen förlåta eder 
uppå. Sedan vele vi hålla, hvad utaf gammal ålder varit hafver." Ar 1584 hade ock Oluff 
Bwreman fått K. Maj:ts öppne bref och fullmakt att kräfva skatten utaf dem; men när han 
kom till dem, fick han tvärt emot deras löften "all ond svar", efter han icke därtill hade 
med sig danska konungens tillåtelse, att så ske skulle. — Den vanliga benämningen "Väs-
tersjö-lappar" var lapparne icke till lags: de ville heta Västersjö-finnar. Nils Oravains 
skrifvare har i den delen berättat ett betecknande drag. När så händer, heter det, att det 
skrifves ifrån K. Maj:t eller ifrån ståthållarne och [man] kallar dem Västersjö-lappar, så 
svara de så: aDrager effter dem, hvarest som 1 hunnen finne någre lapper7 och kreffuer dem 
och icke oss!" Under öfverskriften "Till minnes" antecknas därför ock i räknekammaren: 
"Skall därföre skrifvas Västersjö-finner och intet lap per." — Till slut meddela vi inne
hållet af ett litet löst papper, som har öfverskriften "Oluff Burmans bref om lappernes 
bevis." Här nämnes ett bref af lagmannen Christoffer till länsmännen i Tiutisffier denn, att 
de skulle hjälpa O. Burman till rätte. Vidare ett annat af skrifvaren Niels på Grijthe, 
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häradshöfding i Tord Bännchestoches, lagmans på Stegen, frånvaro, hvari intygas, att lap
parne icke ville komma till rätte och svara O. Burman. Sedan heter det: "Länsmannens i 
Tiutkfierden [bref] vittnar, att, när Oluff Andresson Burman hade stämpt lapparne till tings, 
framkommo Lass Person och Oluff Steffensson, sjöfinnar; de skemde kongen och sade, de 
[den svenske fogden och hans följe] komme med skämde bref och röfveri. Desse två för
hindrade skatten. Bekänner ock, att den lapp, som sköt Jöns Karsson (på 1570- och 80-
talen fogde i Tornö och Vestersiö lappmarker) är skattfri för samma gärning." Till sist 
står antecknadt, att i Tiutisfierden är mer än 100 lappar; stå tillbaka (restera), allt sedan 
freden blef. 

Från slutet af Burmans fogdetid vilja vi ändtligen meddela ett k. bref, dat. Stock
holm d. 9 dec. 1593 och ställdt dels till B., dels till Östen Nilsson, landsfogde i Y. b. För 
det främmande folks skull, heter det, som vore hos konung Sigismund och tillkomma kunde, 
ville konungen med det allerförsta ha en hop renar. B. fick därför befallning att, strax 
brefvet komme honom till handa, uppköpa af lapparne till 16 eller 20 st. af båda slagen, 
dem som hafva både stora och små horn; och skulle Östen Nilsson lämna betalning af tionde
spannmålen. Vidare skulle fogden sända med några cumiskor och ackior; såsom ock någre 
lappar, som förde dessa renar "hit upp", och skulle dessa vara klädda i sådan klädbonad, 
som de alltid pläga gå uti. Fogden skulle ock köpa 2 1. 3 sådana ludna klädningar, både 
koftor och annat, som därtill hörde, och sända dem till Stockholm. Dessa lappar borde 
fogden fullkomligen förtrösta därmed, att de strax skulle få lof att draga hem tillbaka, när 
de framfört renarne, och ville konungen äfven låta gifva dem något till föräring. 

På högre ort var Burman tydligen väl anskrifven. Ar 1590 fick han för sin lifstid 
Ieffreholm i Piteå och 1594 frihet på sitt hemman Biörsby i Luleå s:n med därunder hörande 
notfiske. Mot en stadga af 7 t:r lax innehade han ock kronofisket Krächenn i Luleå s:n, 
som brukades med ett nät om 15 famnar. Enl. räk. för 1595 hade han ock frihet på sitt 
hemman Öijebyn i Lula s:n. Det därpå följande årets räk. omtalar B. såsom länsman i Pitå. 
Fördenskull hade han sitt ena hemman fritt och det andra därför, att han varit med på 
rågången. Ett hjälpgärdsregister i räk. för 1599 upptager i Öijebyn först lagmannen Sven 
Persson med 14 kor, 2 kvigor och 1 tjur och i andra rummet Oluf Burman med 22 kor, 4 
stutar och 4 kvigor. Båda hade 3 hästar, men af silfver hade den förre 150 lod, den senare 
75 lod. 

På början af 1600-talet nämnas i räk. två män med tillnamnet Burman. Den ene, 
Johan, upptages 1609 bland birkarlar i Piteå lappmark, och d. 24 febr. 1611 kvitterar han i 
Pito jämte Olof Matsson (se nedan) och Jöns Persson bekommen kost och täring, den tid han 
jämte desse enl. k. bref voro förskickade till Lappemarkerna och Västersiön. Samma dag 
erkänner han sig ha bekommit 20 daler, den tid han med synnerligt värf och ärender var 
sänd genom Lappmarken och åt Norge. Äfven hade han af konungen varit utskickad efter 
perlor och ädelstenar och intygar i Pita d. 13 aug. 1611, att han ifrån Pita och Urna be
kommit 2 daler 2 öre till täre- och skjutsfärdspenningar, den tid han förreste från V. b. till 
k. m:t med perlor och ädelstenar. — Jacob Burman omtalas i räk. för 1612 såsom tillförende 
musterskrifvare under Peder Clementsson fänika och nu sedan förordnad till landsfogde i 
Jämtland. Sitt hemman i Budewijken om 43/64 mantal Skellefteå hade han fritt. Sex år 
senare var han fogde öfver Tornö och Kemi lappmarker. År 1611 var han munsterskrifvare. 
Han kallas då äfven Jacob Olsson och säges hafva sin faders jord om 1 Vs mantal i Burå 
i Skellefteå fritt, uppå hvilken två hans bröder Carl Olsson och Biörn Olsson då sutto. — 
Huruvida de här nämnda Burmännerna voro befryndade med hvarandra, framgår ej af rä
kenskaperna. 
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Per och Thomas syltekock. De män, som då benämndes, voro säkert ej från V. b., 
men må dock här med några ord omnämnas. Den förres egentliga namn var Per Arvidsson, 
och till yrket var han kunglig kock. Han nämnes ej så sällan i de af oss genomgångna 
räkenskaperna och det af den anledningen, att han af konung Johan III skickades till V. b. 
för att, såsom det hette, insylta villebråd för hofvets räkning. Ar 1583 var Thomas Kåck i 
detta ärende i Torneå lappmark, hvarest han lät slakta 13 renar, som fördes till konungens 
skafferi. Enligt räk. för år 1584 hade Thomas syltekock i samma ärende varit i V. b. och 
"till villebråds insyltning" af fogden uppburit 1 t:a l1/? ÏÏ salt och 1 U 12 mark smör. 
Ar 1586 hade Per haft samma uppdrag. Ett k. bref, dat. Kalmar den 21 nov. 85, till fogden 
Per Hård omtalar, att konungen plägade årligen hafva sin kock i Finland och Norland till 
att insylta en hop fåglar och harar, och nu var Per Arvidsson kock med samma befallning 
sänd åstad. Fogden förständigades allvarligen att på konungens vägnar förhandla med under-
såtarne i V. b., att de måtte åtaga sig att skjuta och utgöra villebråd på det sätt, att två 
bönder skulle utgöra en tjäderhöna eller en hare, men en bonde ensam utgöra ett par järpar 
eller ett orrehöns. De fåglar och harar, som på detta sätt erhållits, skulle fogden låta Per 
Kock bekomma till att insylta dem. Vidare skulle fogden förskaffa honom 20 gode, fete 
renar antingen af birkarlarne eller eljest, dem han ock skulle insylta till konungens och 
hofvets förtäring. Dessutom skulle fogden förhjälpa kocken till hvad han behöfde och på
fordrade till dessa fåglars och harars " tillpyntning". Till villebrådets insyltning uppbar 
kocken af fogden 3 # 3 mark smör, 23 # salt och 1 t:a ättika. Året därpå var Tomas kock 
(i kanten: syltekock) åter utsänd. För insyltning för K. Maj:ts skafferi anammade han orre
höns till ett antal af 1859 1I2 st. Af dessa bortkastade han dock 95 st., "som intet dugde". 
Detta gillades dock ej i kammaren, utan den antecknade i kanten: "Ar satt till rest". — 
Ar 1605 erhöll Hans jägare befallning af kungen att draga till Lappmarken och där dels 
jaga med de nya näten, som konungen låtit dit sända, dels ock låta insalta både något af 
konungens och Cronones egna renar och fåglar det mesta, han kunde bekomma. Fogden 
skulle under tiden låta honom få kost och tärning. I kanten står antecknadt: "Men dit äro 
inga nät komna ännu." 

Oluf Matsson Häf är ett namn, som ofta råkar en i räk. från början af 1600-talet. 
Namnet skrifves äfven Oluf Häf lap, hvarvid tillägget angifver hans lapska börd. Själf 
kallar sig han h. k. maj:ts perlefogde i Nordlanden, och en följd af år användes han också 
till att för hofvets räkning i Norrland samla pärlor och ädla stenar. Redan tidigt hade 
pärlor samlats i Norrland för hofvets behof. Af Knut Ingesson, 1560 fogde öfver Tornö och 
Calix s:nar, hade Erik XIV fått pärlor sig tillskickade. Ändock dessa voro till intet nyttiga 
— de voro ej klara — var det likväl konungen behagligt, att sådana funnes i den lands
änden, och i bref till fogden 1561 sade han sig gärna se, att denne kunde fiska dem uti 
rättan tid, när de vore mogne och klare. Längre fram samlades pärlor med större ifver. 
Ett k. bref 12 okt. 1609 uppdrar åt konungens tjänare O. Matsson och Jöns Pedersson att 
söka och uppleta åtskilliga slags duglige stenar och metall uti Norrland. Därvid tilldelas 
dessa hvardera till underhåll årligen 6 daler penningar, 8 t:r spannmål och 8 alnar salt-
welsk kläde, hvilket tullnären uti Hernösand dem skulle leverera. Af fogden i norra pro-
steriet i V. b. skulle de bekomma 60 alnar vadmal till tielder, som de kunde bruka, när de 
vore på deras resor. Och efter de där uppe i Lappmarken icke hade annat till att dricka 
än vatten, så skulle tiondefogden Anders Henriksson leverera dem 4 t:r korn till brännvin. 
Landsfogden i V. b. skulle låta dem få penningar, hvarmed de kunde leja dem, som , skulle 
föra veden till att bränna berget med, där de taga stenarna, och äfven gifva dem tärepen-
ningar, när de efter konungens befallning reste ifrån Lappmarken till Stockholm eller annor
städes, där konungen kunde vara, till att göra sin leverering. Den 23 jan, 1610 var Oluf 

a 
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Matsson, K: M:ts utskickade efter perlor och ädla stenar, i Arffuis Jerf marknas stad ech 
utfärdar där kvitto å 2 t:r mjöl och 2 U smör, som han anammat af Per Eriksson, 
lappfogde i Piteå lappmark, till uppehälle för sig och den lapp, som var honom följaktig 
och vägvisare till det berget, "där jag tager de stenar, som h. k. Maj:t begerer". Den 9 
febr. 1610 bekommo samme män af fogden i V. b. 16 t:r 6 fj. spannmål, och när detta an
tecknas i räkenskapen, kallas vår man för en lapp, ben. Oluf Matsson. Själf nämnes han här 
såsom alltid i första rummet och kamraten eller "stallbrodern" i det andra. Här uppgifves 
deras verksamhet såsom inskränkt till Lappmarken. — Den 20 jan. 1610 bekommo de åter 
samma uppdrag, och troligen företogo de resor till Lappmarken hvarje år. Den 4 aug. 1617 
kvittera de i Piteå följande af landsfogden uppburna poster, nämligen 6 daler, 24 t:r spann
mål, 3 få smör, 2 t:r salt, 8 U kött och fläsk samt 60 alnar valmar. — Genom ett k. bref 
den 20 okt. 1612 fick Oluf Masson, perle och ädelstens hemptare, frihet på en gård i Rook-
näs i Piteå s:n, och enligt räk. för 1615 hade de frihet på årliga räntan för hvar sin gård 
i samma s:n. Finnas månne några traditioner om dessa på orten? 

I helg och socken. 
Här meddelas några bilder ur lifvet pä den tid, livarmed vi här sysselsätta oss, och börja 

vi med 

Lappkalasen i Granön och Umeå. Våra dagars sed att inleda affärer med lapparne 
medelst ett grundligt gästabud synes hafva hög ålder. När Wmå och Ångermanne lappar 
kommo fram till bygden i Umeå för att utgöra sin skatt samt sälja skinn och göra uppköp, 
bestod nämligen kronan dem på en rätt rundlig "förtärning". Denna spendering började i 
Granön, nu i Degerfors, då i Umeå s:n. Detta var den första byn nedom Lappmarksgränsen 
och äfven den första, till hvilken lapparne kommo. Deras tillstånd vid ankomsten dit skildras 
i räk. för 1593 såsom rätt eländigt. För ondt före voro de trötte och af hunger vanmäktige. 
Ej underligt därföre, att de begärde och erhöllo vederkvickelse. Två gånger om året kommo 
de på detta sätt, nämligen Tomas messe och vårfru afton. Till välfägnaden därstädes åt
gick det nämnda år 1 t:a mjöl och 1 i/2 $ smör samt därtill bröd. Det antecknas i räken
skapen, att detta utgick efter en gammal sedvane. — Detta var emellertid blott en förbere
delse för hvad som skulle komma. Framkomna till fogdens bostad på Kungsgården eller till 
lappfogdegården, blefvo de där grundligare förplägade. Det nämnda året förtärdes här: 1 
spann bjuggbröd, V2 dito gryn, 45 ÏÏ svennebröd, 1 U salt, 4 $ smör och 1 \/2 U själspäck. 
Härtill kom ytterligare 9 J/2 t:a svenöl, 10 U kött, 2 gäddor, 3 $ abborrar, 1 t:a krampsill, 
1 îf lax, 1 fjärd, sik, 1 fjärd, strömming, 1 1/2 t:a färskfisk samt 5 kannor brändevin, för 
hvilket fogden gifvit 19 t:r korn. Om man bortser från själspäcket, som alltid nämnes, men 
hvars användning ej är rätt klar, var det ju många goda rätter, som här bjödos lapparne. 
Också antecknas det årligen, att de kommo med sina hustrur och barn. Åtminstone emel
lanåt var fogden lapparna till mötes i Granön. Enligt räk. för 1595 hade han varit till 
lappehandlingen i Granön, 12 mil ifrån kyrkian, och köpt några skinn för H: F: N: 14 skatt
lappar hade då infunnit sig där. Lapparnes uppehåll i Umeå synes hafva varit ganska lång
varigt. Ar 1592 voro . de kvar där ännu på julaftonen, hvilket framgår af berättelsen om 
en då pågående tvist mellan lapp- och landsfogden. Per Bagge, som en tid i början af 
1590-talet hade befallningen öfver krigsfolket i Bottnen, hade till lappfogde öfver Umeå 
lappmark förordnat en man vid namn Joen Larsson, Denne skötte sig emellertid ej bättre, 
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än att han blef kronan mycket skyldig, hvarjämte han hade skrifvit lapparne mycket till 
återstoder, hvartill de nekade. Östen Nilsson, fogde i V. b., sökte bringa ordning i räken
skaperna, och på själfva julaftonen nämnda år samt i närvaro utaf Jacob Andersson, länsman 
i Umå s:n, samt Per Månsson i Y. Hiske och Oluf Persson i Anumark erbjöd han lappfogden 
sin hjälp med att indrifva fordringarna af lapparna. Han föreslog ock, att han själf och 
Jon Larsson skulle hafva hvar sin nyckel till det huset, där det förvarades, som lapparne 
komme att lämna till skuldens betäckande. Men då svarade, heter det, Jon Larsson af 
vrede: "Du skalt intet kräfja, det jag utborgat hafver! Jag skall själf utkräfja. Jag skall 
hafva lapparne hem till mig; där vill jag kräfja dem". Därmed gick han sin kos och bad 
lapparne, att de skulle komma med honom. Men Östen Nilsson ville icke släppa lapparna 
utur gården till bygden, förrän de hade gjort sitia utskylder och betalat sin gäld. Han sände 
därför efter Jon Larsson, att han skulle kräfja dem uti gode mäns närvaro. Så kom han och 
"tog sig en bodu samt krafde för sig själf. Östen Nilsson och de andra fingo därför ej vidare 
besked om lapparnes verkliga skuld. Deras intyg härom är dat. Wmå den 27 dec. a:o 92. 
Striden emellan de båda fogdarna var icke slut härmed. Östen Nilsson hade en son v. n. 
Lasse Östensson, som i Umå d. 15 nov. 1593 till sin fader skref ett bref, som visar, huru 
bitter striden var. Om Jon Larsson säges det, dels att han står fast på och säger sig vilja 
behålla lapparne (kvarstå såsom lappfogde), "till tess I han annor fullmakt", dels att han nu 
"håller på pyntar till dig". Utom Jon Larsson vore ock hans broder Lasse Larsson och 
deras svåger Hans Nilsson jämte Torfast Guldsmed vreda på Östen Nilsson, för att de icke 
finge handla med lapparne, som de ville och mycket för länge gjort hade. 

Med åren växte trakteringen. Till förtäring åtgick 1597 bl. a.: till svenne-öl och 
-bröd resp. 10 t:r malt och 9 t:r mjöl och för öfrigt till trakteringen 4 $ 5 mark smör, 3 
ïï tort kött, 2 # fläsk samt lika mycket salt och själspäck, nötekött efter ett nötsfall (slak-
tadt nötkreatur) och en renkropp, 6 kannor brännvin och 15 mark ljus. Särskildt stor var 
tillökningen i Granön. Där åtgick nu: 28 it bröd, 2 t:r svenneöl, 4 $ kött, 1 V2 & fläsk, 
3 $ gäddor, 6 kannor brännevin, 3 ÏÏ smör och 1 # själspäck. I kammaren började man 
ock att knorra, och mäster Didrik, fogde öfver V. b., fick anmärkning på sin räkenskap för 
1597. Hvart år, sedan han kom till befallningen, hade han, heter det, förökt på lapparne 
vid Grannöenn mera fetaliepartzeler till förtärning, än som var skedt i någre andre fogders 
tider före honom, hvilket förvånade så mycket mera, som han ej visat något tillstånd därtill 
af höga öfverheten. Man visste ej heller, om det skulle bestås längre, emedan, såsom räken
skaperna utvisade, därmed hade varit ringa nötte det året. Trakteringen fortgick dock ännu 
år 1603, men 1607 nämnes det, att den skedde, när Umå och Angermanne lappar med hust
rur och barn kommo tillhopa "vid lappkyrkian". Först nämnas nu 11 t:r öl och 6 kannor 
brännvin, och af matvaror åtgick: 1 \/2 t:a bjuggmjöl, 46 # bröd, 7 ÏÏ nötkött, 1 renkropp, 
3 # lappegädder och 4 $ smör. Sist upptas 1 *tt själspäck. 

En hederlig begrafning i Piteå 1617. Den 23 mars d. å. kom en K. Maj:ts tjänare, 
enspännaren Per Olsson Helsinghy till Piteå s:n i konungens ärenden. Det gällde nämligen 
att skaffa en stor hop renar, som skulle hafvas i förråd till kröningshögtiden. Men nu gick 
det så illa, att mannen blef liggande sjuk hos länsmannen i en hård invärtes sjukdom, som 
varade från nämnda dag till den 18 juli, då enspännaren afsomnade i Herranom. Under sjuk
domen hade lappfogden Renholt Steger, till hvilken han ock hade K. M:ts bref, stor omvård
nad om mannen och försäkrade hans värd om ersättning för allt, det på honom påkostades. 
På lyktone kom den sjuke i några veckor så af sig, att han icke själf (: salua ueiiia:) kunde 
kräfja sitt tarf, hvarigenom goda sängkläder blefvo skämda, hans värd till stor afsaknad. 
Men R. Steger var väl förfaren i läkares eller bardskärares konst, och ehuru han bodde en 
mil därifrån, var han in hos den sjuke en och stundom två gånger hvar 8:de dag, brukandes 
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lagliga medel; som Gud har förordnat. Men enspännarens stund var kommen, och Gud kal
lade honom. Då lät R. Steger honom ärligen, såsom en Cronones tjänare höfves, komma till 
jorden och begrafning. För kistan gaf han 2 mark, för ett vackert lakan 10 mark och för 
en myssa af grant kläde samt därtill en läreftsnattmyssa af grant läreft med knyttlingar 6 
mark. Predikanten, som jordade honom, erhöll 3 mark, klockaren 1/2 mark och djäknarne 1 
mark. 6 mark gafs för ett kors och likeror (troligen likrör, grafsten), däruppå utskurit är 
hans namn och hvars tjänare han hafver varit, efter som här i landet brukeligt är. In summa 
sagdt, blef han ärligen och hederligen begrafven. 

För förtärningen uti de 12 veckorna, desslikes för allt omak, som länsmannen hade, 
och för det, som utgafs åt dem, som skötte mannen i hans hela sjukdom både nätter och 
dagar, helst medan hans hela sjukdom öfver en kvinnes person måste vara hos honom, så 
ock för de goda sängkläder, som han i sin svaghet fördärfvade, förnöjde R. Steger läns
mannen med 20 daler. Detta intyga Nicolaus Martini, predikant uti Piteå s:n, och Olof 
Olsson på Grenden. 

De första sågarna i Västerbotten. Konung Gustaf I och hans söner voro flitiga bygg
herrar, som dels förbättrade gamla slott, dels uppförde nya. Härigenom blefvo de i stort 
behof af bräder. När Johan III år 1572 utfärdade ett bref om sågars anläggning i Norrland, 
anfördes också såsom skäl därför, att han för sina slott och gårdar "hade storliga för nöden 
några tusen tolfter sågebräder". Ett annat skäl var det, att han, såsom det heter, "ville 
låta förbygga eller renovera de kyrkor, som i förliden tid hade blifvit af vådeld fördärfvade". 
Fogdarne i hvart och ett af de norrländska landskapen skulle därför "på konungens umkost 
och utan hans undersåters tunga" till hans behof låta bygga så mångestädes, som sådana 
lägenheter funnes, tre eller fyra sågeqvarner. Platsen borde väljas så nära sjösidan som möj
ligt, på det att konungen sedan skulle kunna med egna skepp hämta bräderna till Stockholm. 
Vidare skulle fogden — den i V. b. hette Lasse Joensson — handla med undersåtarne, där 
sågeqvarnen skulle uppbyggas, det de förde fram timret till huset, så ock några hundrade 
sågestockar, hvilket fogden skulle betala med spannmål af tionden eller med penningar af de 
ovissa partzeler (persedlar), d. v. s. sakörespenningar och annat. "Men sågemästare och all 
järnredskap skall vår fogde i Gefle", heter det vidare i brefvet, "låta dig bekomma, när du 
därpå fordrandes varder, därom vi ock hafva låtit honom tillskrifva". Brefvet, som är date-
radt Stegeborg den 21 nov. 1572, slutar med följande stränga ord: "Detta skall du uti denna 
vinter ändeligen allt beställa i verket och sedan med allvar fullfölja, så framt du vill und
vika vår ogunst". I de särskilda landskapen blef konungens påbud skyndsamt åtlydt 
och sågar anlagda, i Heisingland en uti Iggesunds ström i Njutångers s:n och i Medelpad 
likaledes en, nämligen i Ofvansjö by i Njurunda s:n. I Angml. anlades däremot två sågar, 
den ena vid Lästads by och ström i Ytterlänäs s:n 7 milor väg från hafsidan, där Bollsta 
bruk nu är, den andra i Skorsze Ström vid byn af samma namn i n. v. Mo s:n, 4 milor ifrån 
hafsidan. Äfven i Västerbotten byggdes t venne sågar, den ena i Bygdeå och några gånger 
kallad Bikala Sogeqvarnn, tydligen liggande i Rickle ån och den liknämnda byn, den andra i 
Skellefteå s:n, men läget för denna senare kunna vi ej närmare angifva. Till båda sågarna, 
som i fogdens räkenskaper sägas vara byggda anno 1573, erhölls sågredskapen af Lasse 
Helgeson, fogde i Gestrikland. Den utgjordes af weffuer 2 st., sågeblad 2 st., streckeringer 
2 st., Mull ringer 7 st. och hiul nåler 10 st., hvilket allt var kommet ifrån Gefle och vog 4 
skeppund. Då detta var för de båda sågkvarnarnas behof, kan man göra sig en föreställning 
om deras enkla inrättning. Den sågemester, som på nye byggde sågekvarnen i Bygdeå, er
höll 100 mark i penningar och därjämte till sin täring 2 pund korn. Detta utgick af kyrko-
tionden i Bygda och delades mellan sågemestaren och 3 bönder, "som hafva aktat på sågen, 
när hon byggdes". Den sågebyggningsmästare, som till K: M: behof byggde sågen i Skellef-
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lefteå, hette Per Nilsson och erhöll likaledes i lön 100 mark, hvarjämte åt dem, som byggde 
denna såg, gafs i arbetslön 1 1/2 spann korn af kyrkotionden i Umeå. Till sågekvarnsbygg-
ningen a:o 74 och 75 kom ock 10 U osmundsjärn, som lämnades af fogden. 

Någon sågning omtalas ej i räkenskapen för år 73, men väl för året därpå. Efter 
två sågekvarner, som byggdes a:o 73, uppbars 1574 122 tolfter sågebräder. Om bakarne 
eller den s. k. bakspånen är här intet tal. I Ångml. ingingo de i sågarnes aflöning. För 
året därpå sjunker tillverkningen ned till 22 tolfter sågebräder. Fogderäkenskaperna äro 
rörande dessa sågar mycket sparsamma på upplysningar, under det att samma handlingar 
för de närmaste landskapen i söder äro mycket upplysande om de där anlagda sågarna. Här 
nämnes t. ex. ej ett ord om det sätt, hvarpå man erhöll nödigt sågtimmer. I Ångermanland 
fick kronan det af allmogen i form af s. k. hjälp, d. v. s. att bönderna för intet framförde 
timret, hvarvid de till en början voro två om en stock. På detta sätt tyckes man emellertid 
hafva fått mera, än som behöfdes, hvarför senare vissa pastorat i tur och ordning befriades 
från "hjälpen". På en ordentlig sågstock hade man på 1500-talet andra fordringar än i 
våra dagar. Längden skulle vara 12 alnar, och af hvarje stock skulle fås 6 bräder eller 5 
sågebräder och 1 bakspån (d. v. s. bake). Bönderna i Medelpad och Ångml. klagade ock 
esomoftast öfver den tunga, som genom sågkvarnarna hade pålagts dem, och bådo att blifva 
från dem befriade. De i det förra landskapet anförde en gång, att 1 tolft bräder i deras 
landsände kostade lika mycket som 3 till 4 tolfter i Stockholm, en uppgift, hvarpå höga 
öfverheten, begripligt nog, ej riktigt ville tro. Och Ångermanlands allmoge klagade vid slutet 
af 1500-talet, att vid sågarna ej fanns något timmer "på någre miler när". Utan tvifvel 
erhölls timret på" samma sätt här i V. b. ; åtminstone ha vi ej i räkenskaperna funnit något, 
soin strider däremot. Utgifterna för de båda sågarna höllo sig i följd af det fria timret 
inom mycket måttliga gränser. A:o 1574 gafs till "en karl, som akter på sågen" i Skellef
teå, till hans förtärning 2 pund korn och uti lön 30 mark; året därpå gafs detsamma till 2 
karlar. Samma år gafs till "en karl, som akter på sågen i Byggda s:n, 6 spenn korn och 30 
mark i penningar; för det därpå följande året utgingo samma poster med samma belopp. 
I sammanhang med utgifterna för Skellefteå såg upptages år 1574 en utgift af 1 spann korn 
"för att förbättra K: M:ts färja11; och året därpå gafs åt smeden, som byggde (= lagade) 
sågen till samma sågekvarn 1 V2 spann korn. Som rest till anno 76 uppföras 28 tolfter 
sågebräder samt sågeblad och annan sågeredskap, om hvilka senare det, fast otroligt, heter: 
"Brukas vid sågeqvarnerne dagliga". 

Efter blott två års verksamhet nedlades — eller "aflades", såsom det heter — båda 
sågarna år 1576. Orsaken därtill framgår ej af våra källor, men man har helt visst att söka 
denna i den omständigheten, att resultatet var ganska klent och vida sämre än vid de sam
tidigt anlagda sågarna i det södra Norrland. Kanske hade bönderna äfven här kommit med 
jeremiader öfver den olideliga tungan. Hvad som fanns af värde vid sågarna, fördes nu till 
Stockholm och levererades Lasse Jacopsson, byggningsskrifvare på Stockholms slott. Den 
28 sept. 1576 mottog denne dels 73 tolfter sågebräder samt 49 tolfter 8 st:r "tälde" (täljda) 
bräder, dels två sågeredskap med alla tillbehör uti järn. Ehuru sågverksrörelsen var ned
lagd, blef kronan dock icke utan bräder från detta landskap. "För de sågekvarnar, som 
aflades a:o 76" \ utgöra från och med detta år V. b:ns 8 socknar bräder, nämligen så, att 
hvarje 2 bönder voro om ett bräde. Då det behållna mantalet detta år var 2350, blef upp
börden af bräder 97 tolfter 11 st:r. Två år senare upptages denna post under rubriken 
stadgan. Befriade voro nu alla länsmän, och det behållna mantalet var 2329, hvaraf utgick 
97 tolfter l/2 st. Samma år utgjorde bönderna till hjälp till Stockholms slotts byggning 97 
tolfter V2 st. Genom mantalets sjunkande minskades brädernas mängd undan för undan och 

1 När det i räk. emellanåt heter, att sågkvarnarna aflades år 1586, så är detta felaktigt. 
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utgjorde åren 1585, 90, 95 och 99 resp. 88 tolfter 10 st., 80 tolfter 7 V2 st., 81 tolfter 2 1/2 st. 
och 78 tolfter 11 st. Alla dessa fyra år voro bräderna icke sågade, utan "täljda". Denna 
skatt ändrade med tiden namn, i ty att den här såsom i andra landskap kallades för vinter-
Jcörßlen. Denna beräknades år 1639 för V. b:s södra prosteri efter 519 stockar till 194 daler 
26 öre. Se vidare hos Hülphers sidd. 13, 14! 

Äfven andra sågar fastän i enskildas ägo funnos här redan på 1500-talet. De enligt 
1578 års räk. till hjälp vid Stockholms slotts byggning utgjorda sågebräderna, .förskrefvo sig 
säkerligen ifrån enskildas sågar. Enligt ett kungl. bref d. 28 aug. 1583 till fogden i land
skapet hade konungen förnummit, att mångenstädes i riket skulle en hop sågekvarnar vara 
byggda på hans och Cronones ägor, hvarvid de, som dem brukade, ej däraf gjorde tillbörlig 
rättighet. Fogden erhöll nu befallning, att, därest några sådana funnes i hans befallning, 
skulle han på kungens vägnar kräfva och uppbära tull däraf, nämligen hvar tionde sågedel 
eller hvar tionde tolft utaf så många tolfter, som vid hvar sågekvarn såldes. Men de, som 
förtullade sina sågedelar i städerna, skulle gifva hvar 16:de bräda. Tullbräderna skulle leve
reras till Stockholms slott. Skrifvelsen hade åsyftad verkan. I räkenskaperna för 1584 
redovisar fogden för tull, som han efter K: M:ts bref upptagit af sågeqvarner i Wmå s:n, 
nämligen af Dieckneböles sågqvarn 2 V2 tolft, af Klaffböles dito (d. v. s. Klabböles) 1 tolft och 
af den i Tielamarck V2 tolft. Af de två förra sågarne uppbars 1586 i tull 1 V2 tolft såge-
bräder. — E. W. B:s uppgift, att sågverk i V. b. anlagts "först på 1750-talet", håller så
lunda icke streck. S. 37 förekommer hos honom en felläsning, i ty att han talar om "såg-
rader (såghjul)". Originalet har saghe Redher, jfr fsv. repe, n. redskap, t. ex. mylno-ref)e, 
kvarnredskap. 

Skeppsbyggnad i Västerbotten. För kronans räkning byggdes på 1580-talet tvenne 
galejor i Kåge i Skellefteå s:n. Den ena uppsattes a:o 1586. Bland fogdens utgifter för 
denna förekommer följande post: Är gifvet Oluf Andersson i Tåme och Nils Hansson i Öst
vik samt fyra andra bönder i Skellefteå s:n för det de höggo, framförde och upptäljde skepps
virke, i timmermanslön och kost samt för kol och smedjedrängsdagsverk 333 daler 3 mark. 
Arbetet synes hafva pågått ifrån d. 13 febr. till d. 9 nov. år 1586, under hvilken tid några 
personer erhöllo kost. Dessa voro skepparen Simon Olsson och Mats byggemestare, som hade 
kosthåll i 9 1 /2 månad, samt Lasse Mortensson höfvitsman, som bespisades i 3 månader. På 
landstinget bestämdes, huru mycket hvar person skulle få i månaden. Det var: salt fisk 1 

gäddor 9 mark, kött l # 1 mark, af smör, salt och humla 5 mark af hvart slag, af mjöl 
och gryn drygt 3 fj. samt af malt icke mindre än 7 fj. — Det andra skeppet uppsattes och 
byggdes år 1587. De, som nu läto hugga, framköra och upptälja skeppsvirket, voro her 
Gerdh, kyrkoherden, samt Per Olsson och Oluf Andersson i Tåme. Uti timmermanslön fingo 
de 282 daler 2 V2 mark. Utspisningen fortsättes den 9 nov. 1586 och räcker i 7 månader. 
Kost få nu, ntom de nämnda Simon Olsson och Mats byggemästare, Joen dalakarl, höfvits
man, och Hendrik Nilsson, skeppare. Vidare nämnas Per Olsson, kvartermästare, Jacob 
smed, Pål båtsman och Markus båtsman (båda äfven kallade högbåtsmän). Kosthållet varade i 
7 månader, och nu fick hvar och en i månaden äfven 4 st. ljus. Bönderna i Kåge uppburo 33 
daler 1 mark "för skjutsfärder, som de gjorde emellan Skellefteå kyrka och skeppsbygg-
ningen i Kåga med de åtta personer skeppsfolk, som drogo till kyrkan och från, för sänge
kläder och kopparkäriler, som samma skeppsfolk behöfde a:o 86 och 87". Vidare gafs Tho
mas och Oluf Larsson i Kåga "för den omkostnad och omak", de hade haft för skeppsfolket 
(äfvensom för gärden) 49 V2 aln lärft. Oluf Eriksson i samma by erhöll för sitt omak och 
bekostnad, när han utfordrade hampan och aktade om tampen (tågvirket) i Stockholm till de 
två för:ne galejor om våren a:o 87, 3 1/2 ÏÏ gäddor samt 2 S 7 mark salt fisk. För skepps
byggnaden kvitterade Simon Olsson, skeppare, d. 24 aug. 1587 åtskilliga persedlar, t. ex. 3 
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tolfter bräder, 2 skeppund hampa, 78 1/2 t:a tjära samt 1,147 V2 aln lärft; hvilket tydligen 
användes till segel. Fyra kohudar användes väl till pumpeläder, men hvad 8 få själspäck 
begagnades till, är ej lika klart. Säkerligen ansåg man, att kosthållet var klent, hvarför 
det förbättrades med V3 t:a lax och 43 orrhöns. Två "hampespinnare" erhöllo kost för 
2 månader. 

Den 16 aug. a:o 87 synes man hafva rustat sig för seglingen till Stockholm med 
långskeppen. Resan kräfde två månader, eller åtminstone beräknades kosten för denna tid, 
hvarvid de nämnda 8 personerna nämnas tillhopa med bl. a. 58 st. skeppsljus, 6 t:r mjöl och 
11 V2 t:a malt. Sedan följa 4 styrmäns kost och 16 båtsmäns. De sistnämnda fingo "till 
kost med sig till Stockholm" 13 t:r mjöl, 3 spann gryn och 14 t:r malt. Galejorna kommo 
lyckligt till Stockholm och kvitterades af Måns Persson skeppsgårdsskrifvare den 20 nov. 
a:o 87, hvarvid denne om dessa säger, att de voro väl byggda och alldeles efter som K: M:ts 
befallning hade varit. 

Äfven vid andra tillfällen byggdes fartyg för krigsbruk i V. b. Räk. för 1615 talar 
om, att 6 store lodior (en bland ryssar nyttjad båt med platt botten) a:o 1615 där blifvit 
förbyggde. Skepparen hade enligt bevis d. 15 juni 1615 till deras utredning bekommit 825 
alnar segel-läreft, 4 skepp:d 4 få hampa till tamper, 1 st. barket hud till pumpeleder, 3 
esspinker och 21 t:a tjära. Två nya kittlar hade han ock bekommit, men detta bestods intet, 
efter därpå var ingen befallning. Skepparen Mats Andersson var utsänd till att drifva på 
arbetet med dessa och dem sedan uppfordra. Sedan följde han dem till Narva. Om lodjorna 
heter det, att de voro om 8 och 10 lester store, de största, som hafva blifvit gjorda där i 
landet. — Ett k. bref från Örebro d. 15 febr. 1617 till fogden Abr. Staffansson innehöll be
fallning om nya båtbyggnader. Konungen behöfde en stor hop båtar, som för lådior brukas 
kunde, och fogden skulle i sin befallning skaffa honom 12 båtar, de största och bästa, som 
han kunde få och ingen mindre än två läster. Till dessa begärde konungen ingen redskap, 
tamp eller tyg, utan endast båten med roder och så många åror, som därtill behöfdes. Allt 
skulle nämnden i hvar s:n värdera, och när längden erhållits, skulle konungen förordna något, 
hvaraf fogden skulle betala skeppen. Räk. för 1617 upptager 11 med anledning häraf byggda 
lodjor, hvilka byggts af här nämnda personer och af de 12 edsvurne värderats. För Tornö 
s:n byggdes i Bygdå s:n : Illian i Härssånger 1 för 13 daler, Jon Olsson i Klingsiön 1 också 
för 13 daler; Calix s:n: Karl Jönsson i Nynäs 1 för 9 daler; Luleå s:n: Nils Andersson i 
Bölett 1 för 13 daler, Jöns Olsson i Alewijk 1 för 15 daler; Pitheå s:n: Jon Nilsson i Pite-
holm 1 för 10 daler; Skellefteå s:n: Jöns Simonsson i Kåge 1 för 10 dalar, Jon Olsson i 
Lunden 1 för 13 daler; Löffånger s:n: Anders Masson i Biensiön 1 för 10 daler; Vmo s:n: 
Nils Christiernsson i Stecke 1 för 7 daler och Anders Larsson i Brönn 1 för 8 daler. Af dessa 
mottogos nio — sju st. med åror och intet annat — d. 1 juli 1617 å Stockholms skeppsgård, 
och tre (sic!) på Vaxholm till befästningsbyggning d. 29 juni s. å. 

Lula och Umo gårdar. 

Under rubriken ålderdomsminnen omtalar Hülphers s. 155, att ett kanonikat vid re
formationstiden skall ha funnits i Luleå, men att ägorna då delvis lagts till en kungsgård, 
som varit tillämnad, men icke blifvit anlagd; trakten skulle i stället ha donerats till staden. 
På samma sätt omnämnes s. 47 i Umeå Kungsgården eller Umeå Gård i Grisbacka såsom 
fordom munkarne tillhörig, men sedan reducerad, hvarefter ägorna blifvit Umeå stad upp
låtna. Gården var då endast till namnet bekant. Dessa uppgifter rättas af Huss, anf. st. 
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s. 75, där ock uppgifter om skörden lämnas, men några närmare upplysningar torde ej sakna 
sitt intresse, särskildt för dem, som vistas på nejden. 

Talet om munkars egendomar är på båda ställena utan grund; här ha endast varit 
kronan tillhöriga afvelsgårdar, som för öfrigt ej bestått så många år. Redan år 1557 börja 
förberedelserna för gården i Luleå, då Henrik Hansson, "som skrifvare skulle vara på Lwla 
gård", den 21 juli kvitterar 2 spann malt till förtärning. Egentligen börjades gården d. 16 
maj 1558, då fogden Jöns Trulson börjar sin räk., som dock sträcker sig blott till 1 aug. och 
säges omfatta 12 vikur. Att gården anlades på prästbolet, framgår af flera omständigheter. 
Den 22 juli 1557 levererades till "Lwla prestegårdh" bröd (5 skepp:d 9 #), bjuggmjöl, gryn, 
humla, m. m., hvilket kvitteras af nyssnämnde Henrik Hansson, "som skrifvare skulle vara 
där på gården". Af gårdens åkrar och ängar, som uppräknas 1558, ha ock några namn, 
som gifva vid handen, att de tillhört kyrkan eller dess män. Gårdens "gärder" voro då 8, 
nämligen Sandegärdett (skrifves äfven Södre Sandåker1 och Södre Sandhe gerdliett), Loffttz 
gärdett (äfven Loffta gärdet), Kyrckie gerdett, Blöte gerdett, Klockare styckett (äfven Klockare 
gärdet), Cappelans styckett, Brenge gerdett} Bodhe gerdet. På dessa såldes 15 pund korn. De 
engiar, som brukades till 1559 års uppbörd, voro följande: Gren stranden 32 sommarlass 
(äfven Grönn stranden och Grann strandh; 1562: Innre Grönstranden 25, Yttre Grönnstranden 
4), Kalffz holmen 30, Lille Kalffz holmen 16 (äfven Kalffue holm eller Store Kalffue holmenn 
och Lille KalffueholmenJ, Ladhe hagen 32 (äfven Lade ängenn eller Ladw enngenn), Sandengen 
30, Kyrke engen 16, Södre rödningz eng 16, Store rödningz eng 10 och Lille dito 3 (äfven 
Södre; Stor och Lille Rödningen), Blött engen 32 (äfven Blötthe engen), Beck engen 24, Öffner 
åkers engen 10, Finne auffen 10 (äfven Finne affuen), Yther grendz strand 3 (äfven Ytra gron 
strand), Bredh engen 2, Lille engen 1, åkerhö af 8 gerder 38, tillhopa 305 sommarlass hö. 

Vid kungsgårdens bildande gick man till väga på det sättet, att man tillgodogjorde 
sig, hvad som fanns som inventarium först och främst på Luleå prästbol och vidare på dem 
1 Piteå, Torneå och Calix. Enligt räkenskapen för år 1558 hade man på gården 49 kiör 
(kor). Af dessa voro 11 inventarium; af her Anders i Piteå hade man tagit 8 kor, "som 
var för honom till inventarium". Af her Micheli i Torneå och her Erich i Calix hade man 
fått 7 kor från hvar och en, alla hörande till deras inventarium. De öfriga 16 hade till 
köps anammats af mester Arn, Vidare fanns en tjur, och denne var inventarium. Detsamma 
gäller om 10 st. getter. 4 sådana och 2 bockar hade köpts af mester Arn, liksom 5 getter af her 
Anders i Piteå. Af svinen voro 9 söör inventarium; "till hjälp" åter hade erhållits: af mester 
Arn 7 galter, af her Anders 4 galter 1 so, af her Erich i Calix 2 galtar 3 söör och af her Michel 
2 galtar och 2 söör. Af dragare funnos på gården 1 verkhäst och 2 verkstod, allt inventarium, 
och därtill 1 verkhäst af her Anders i Piteå. Äfven smör erhölls på detta sätt. 1 $ var 
inventarium på gården, och af her Erich i Calix erhölls lika mycket, "som var till inventa
rium". Af her Anders i Piteå fick man dels taxesmör 2 t:r. Fläsk fick man dels såsom inven
tarium på stället, 2 dels "till hjälp", nämligen af mester Arn pundefläsk 3 V2 af her 
Anders i Piteå 1 1,/2 af her Erich i Calix 2 $ och af Knut Jönsson, som var fogde i V. b., 
gerdefläsk 3 skeppund 8 #. Af husdjuren köpte man af mester Arn icke mindre än 22 
gumsar 58 tackor. För öfrigt må antecknas, att af her Anders erhölls 2 # osmundsjärn, 
liksom man af en gammal kvarn fick 4 1/2 $ gammalt järn. Öfvergå så till fatburen (kläd
kammaren) på gården, finna vi, att denna fick sitt tillbehör på samma sätt. Vi kunna emel
lertid endast lämna några antydningar. Af gårdens 6 recke (= säng) bolster voro 4 inven
tarium, 2 af mester Arne, 1 af her Anders och 1 af her Erich; de återstående två hade köp
män i Piteå s:n hulpit till gården. "Hufvudbolstren" voro lika många. 4 voro inventarium 

1 Ett år namnes bland åkrarna Store gärdetf och äro däruti inhägnade, heter det, 3 gärden näml. Södre Sand? 
åker, Södre StoråJcer och Klåchare gärdett, 
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1 af mester Arne, 1 af her Anders och 1, som var gammalt, af her Erich. Pirckala (birkarlar) 
och köpmän i Piteå s:n hade hulpit till gården de öfriga två, hvilka voro af renskinn. Af 
fatburens vepar (tunna sängtäcken) voro 2 (däraf en ny och en halfsliten) inventarium af 
mester Arne, 2 likadana inventarium af her Anders och en gammal inventarium af her 
Erich. Piteå köpmän och pirckala hade bidragit med 3 st., 2 nya och 1 halfsliten. Tre 
voro af hvitt vadmal, två hade svarta och hvita ränder. Fällarne voro 4 st., en ny får-
skinnsfäll af mester Arne och en björnskinnsfäll af her Anders, båda inventarium. De 
nämnda köpmännen och birkarlarne hade hulpit till gården 2 st. af fårskinn. Två fårskinns-
fällar voro försedda "med remmar", och den tredje hade "hvita remmar". Af gårdens 7 
hyender (hufvudkuddar) voro 2 inventarium af mester Arne och 5 gamla af her Erich, och 
de två örngåtten, af lärft med groft blaggarn inom, voro likartade bidrag från samma per-
sonër. Lakanen voro ieke flera än 11 stycken (ej par). Från mester Arne var ett par half-
slitna grann-lakan och ett par tuskäft, nya groflakan ; her Anders bidrog med ett st. nytt 
enskäft lakan och ett annat, som var fyrskäft och halfslitet ; her Erichs bidrag var ett par 
halfslitna grannlakan, tuskäft. Af Piteå sockens pirckala och köpmän erhöllos såsom hjälp 
dels ett halfslitet fyrskäft gråff-lakan (grof-), dels 2 st. halfslitna groflakan, tuskäft. — 
Borddukarna voro 5 till antalet. Inventarium af mester Arne voro 2, den ene fyrskäft och 
4 alnar lång, den andre "med blådh väfven" samt 6 alnar och 3 kv. lång. Den 3:e var her 
Anders' inventarium samt 9 alnar lång och halfsliten; till hans beskrifning antecknas ock: 
"med blådt rennår". Her Erich lämnade en tuskafft, grann bordduk half femte aln lång. 
Den 5:te duken var gjord på gården och af sackenwäff (säckväf?) Gårdens handkleder 
voro blott 3. Af dem voro 2 mester Arnes inventarium, det ena 5 alnar lång, det andra 4. 
Det tredje var gjordt på gården af 4^2 aln säckeväf samt 41/2 aln lång. En gammal 
väggbonad fanns ock, 18 alnar 1 kv. lång och gammal. Af benkebolster funnos 8 st., alla 
hörande till pastorernas inventarium. De längsta voro 6 alnar, de kortaste 2 \/2. Somliga 
voro fyllda med fjädrar, andra med renshår. Om två af dem upplyses det, att de voro af 
lappeskinn. Äfven grytor, kittlar, handfat, möllög (tvättfat; her Arne lämnade en sådan, 
"lappad med messing"), kopparkannor och tennstenickor fingos ifrån de vanliga prästgår
darna. Dessa uppgifter om fatburen gälla år 1558 ; för året därpå hafva vi några under
rättelser att ytterligare meddela. Ett reckebolster angifves såsom engelskt samt med hvita 
och svarta ränder och fjädrar uti ; två andra voro af hvitt vadmal 1 och likaledes fyllda 
med fjädrar. Ett annat var af lappeskinn, "och är renskinnshår uti"» Ett hofdebolster 
var af hvitt vadmal på båda sidor; ett annat var wepewerk med hvita och svarta rän
der; det tredje var af lappeskinn på båda sidor, det sista åter af h vit blaggarnsväf med blå 
ränder. "Och är fjäder uti", heter det om alla. Om hyenderna upplyses nu, att tre 
voro sömmade på ena sidan med rödt, blått och hvitt garn, och den andra var af skinn; 
i dessa voro fjädrar. Om två antecknas: "med renskinnshår uti", och om två andra: "sömat 
med hvitt och blått, är hö uti". — Af ryssarne hade fogden ett år för gårdens räkning för 
4 räfvar — menas väl räfskinn — tillbytt sig 96 alnar rysselärft. Däraf användes 16 l/2 

aln till ett lakan och ett handkläde, hvarjämte till gårdens legefolk gafs 84 alnar. Ett år 
upptages 2 st. thepeter (här tydligen = duk, täcke, matta, ej n. v. tappet), den ena hvitt och 
blått randad, den andra blått och svart. 

De första räkenskaperna för gården äro af år 1558. Fogde på denna var då Jöns 
Trulsson, till hvars fögderi äfven hörde Piteå och Luleå s:r. Hans årslön var 50 mark. När

1 Man begagnade i dessa tider vadmal till mångt och mycket, bl. a. äfven till segel. De, som år 1615 till 
Stockholm förde Cronones gods, smör och tjära utaf Löfånger, öfverraskades på Öregrundsbotn af ett ganska häftigt 
oväder. De miste röret, och nye walmar-segel spridtes och refuades, "och gick så stormen uppå", heter det, "att vi 
utkastade gods", tre läster och några tunnor, däribland af Cronones gods 9 t:r tjära och 1j2 t:a smör, och detta för att 
förvara lifvet. Detta intygades i Löfånger 1616 d. 2 jan. 

9 
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mast honom i rang kommer her Matz Cappelan med 20 mark, under det Henrick skrifvare 
hade 24 mark; två hofmän, Yibbe och Oluff, hade 16 mark hvardera, Hans fiskiare 10 mark 
och Pär fiskiare 2 mark. Två fiskiare, som äre vid Felleforsen hos K: M: laxefiske, hade 5 
mark, och en annan, som var vid Sijkeforsen; 2 mark. För halft års lön hade 1 underfogde 
5 mark, 1 fiskiare och 1 timberman hvardera 4 mark, 5 legedrängar hvar 3 mark och 1 
timberman 2 mark ; 1 fateburshustru 5 mark, 1 mjölkedeija, 1 kokerska och 1 bryggerska hvar 
2 mark, 3 fäkonor, 1 kellare piga och 2 legekonor hvar 1 ^ mark. Bland kvinnfolken mär
kas 1561 Rånöö Kaisa, Pederssöö Elinn och Hedh Elin. Af tilläggen framför namnen ser 
man, h vari från dessa voro. 

Några notiser om kosthållet på gården torde vara af intresse. Af brödet hade man 
två slag: svenne- och spisebröd. Till en tunna af det förra åtgick 1 \/2 fj- rågmjöl och 
3 V2 bjuggmjöl; till spisbröd åter användes endast bjuggmjöl, nämligen 1 spann. Af sven
nebrödet förtärdes på gården 3 skeppund 5 få, af spisebrödet 6 skeppund. Af ölet hade 
hade man åter tre slag: fogde-, svenne- och spisöl. På tunnan af hvarje slag åtgick resp. 
1 V2 spann malt 4 V2 mark humbla; 5 fj. malt 5 mark humbla; 2 V2 fj. malt 1 mark humbla. 
Under 9:de veckan efter Trinitatis år 1561 voro på gården 38 personer, däribland en ämbets
man Nils skomare, själf annan, och förtärdes därunder 3 1/2 få svennebröd och 13 få spisebröd; 1 
t:a fogdeöl, 1 V2 t:a svenneöl och 1 t:a spiseöl; 8 mark smör och 6 mark ost. Uti köket åtgick: 
I V2 få nötekött, 1 kropp fårekött, 16 mark fläsk, V2 få taijma lax, V2 få gäddor, 1 få 
krampsill. Till matredningen kom: 1 spann bjuggmjöl, V2 fj. gryn och 12 mark kokesalt. 

Gårdens bruk lämnade redan i början ett dåligt resultat i ekonomiskt afseende. In
komster och utgifter gingo ej ihop, utan stor brist uppstod årligen. Räkenskapen för 1559 
upptager utgifterna till 2222 mark; däremot hade K. Maj:t bekommit igen endast 952 mark, 
och kommer så K. Maj:t till skada 1270 mark. Fogdens räk. för det året gillades ej heller, 
utan han blef skyldig ett ansenligt belopp. Han hade sått 1 lest 3 pund korn och efter hvar 
spann beräknat en skörd af 2 spann 1 3/5 fj. korn i st. f. 3 spann. Bristen utgjorde i pen
ningar 560 mark. Efter hvar och en af 49 kor hade beräknat 2 få 15 2 Vi s mark smör i st. 
f. 4 få. För hvarje get hade han beräknat 8 5/27 mark getost i st. f. \/2 få; getterna voro 
27 till antalet. Efter 102 tackor ost efter hvar tacka 2 1/17 mark; bör vara 5 mark; 
skyllig fårost 15 få. På afveln blef han tillhopa skyldig 185 mark 7 \/2 penning. Han hade 
vidare slaktat 8 svin samt efter hvart och ett beräknat 5 mark ister; borde vara 10 mark. 
På slakteriet var han härför skyldig 3 mark i penningar. Af 22 U ull hade vadmal väfts, 
hvarvid erhållits efter hvar mark 1 aln i st. f. 2. Hans skuld på fatburen blef därför 440 
alnar eller i penningar 110 mark eller tillhopa 858 mark 7 1 i2 penning. Genom k. bref den 
II dec. 1559 blef hela denna fordran efterskänkt. 

Ur 61 års räkenskap följa här några anteckningar. Fiskeriet under gården bedrefs 1) vid 
Blöthöön och Biörchön, hvarest 3 gårdsens fiskare brukade med 1 not, rentade a:o 612 få id 7 få 
abbor och mörter samt 3 få fersk fisk; 2) vid Suartönn och Beffueskatan, hvarest 3 gårdsens 
fiskare brukade med 1 not, rentade a:o 61 1 få sik och 2 få sikalöjor ; 3) vid Notuichenn, 
hvarest ock voro 3 gårdsens fiskare med 1 not, rentade 1 få sik, 2 få id, 4 få sikalöjor, 10 få 
abbor och mörter samt 2 t:r färsk fisk ; 4) vid Klintön voro 2 gårdsens fiskare med V2 not 
hos bönderna, rentade a:o 61 2 t:r salt strömming, 1 t:a färsk dito, 1 skepp:d 17 få 
crampsild och 1 st. själ om 4 få. Gårdens drängar hade med snaror tagit 4 st. harar; de 
förtärdes på gården. — Bland utgifterna anteckna vi följande: At en karl, som i något 
ärende for från V. b. till Stockholm, gafs i tärepenningar 5 mark. Till fattigt folk var efter 
salige Konung M:ts död (äfven: för hans nåds själ) gifvet 1 pund korn. Kungen i fråga var 
naturligtvis Gustaf I. Efter 3 oxa- och 2 stutahudar samt 2 kalfskinn, som uppgjordes, hade 
fogden 8 par dubbelskor och 40 par endobbelskor, om hvilka alla upplyses, att de äro gifna 
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gårdsens drängar och pigor. Efter en kohud gjordes 12 par handskar, som gåfvos åt de 
förra. — Till 5 hästar, 24 gödsvin och 38 grisar utfodrades nu 8 pund 6 spenn korn. Till 
kalfvedricka åtgick 4 spenn bjuggmjöl och till att beta skinn med 3 dito. För det inventa
rium, som her Engelbrecht Olsonn "miste, när han blef af med Lula gård", anammade han 
nu i ersättning 2 pund bjuggmjöl, 14 spann malt och 2 t:nor svenneöl, 10 kor och 1 tjur 
m. m. Fogde var fortfarande Jöns Trulson dels öfver gården, dels öfver Luleå och Piteå 
s:nar. Hans årslön var 80 mark. Cappelanerna voro nu två, her Erich och her Hans, med 
10 mark hvardera i årslön. Hendrich Hansson, skrifvaren, var, kvar, med hade fått lönen 
höjd till 40 mark. Gårdsens 7 drängar (med 5 mark hvar i lön), hustru Brita (med 16 dito) 
och gårdsens 6 kvinnfolk (med 2 dito) räckte ej till för slåttern. För bärgning af hö på 
gårdsens ängar betalades nämligen dagalön till: Pär Nilson i Hersönn för 20 dagar 15 öre, d. v. s. 
18 pgr om dagen, Pär Spielson i Pädersön 16 dagar 12 öre, Nils Nilsson ibid., Pär Olsson i 
Böledt och Oluff Bärtilsson i Bölett lika mycket samt Phale i Årbyn för 22 dagar 16 öre 
14 pgr. Två kvinnfolk. Mariett i Löffskatta och Ingre i Kerkeby, erhöllo tillhopa för 48 
dagar 3 mark 1 öre. 

Det år, hvarom här är fråga, var synnerligen olyckligt med afseende på boskapen. 
Att en björn på Hersönn då ref ihjäl 2 oxar, betydde mindre i förhållande till det stora antal 
kreatur, som då "störtade". "Äre störte" är en rubrik, som gäller: bl. a. 26 kor, 25 stutar 
(däribland 19 om ett år), 3 kvigor om 2 år och 25 kvigekalfvar om 1 år, 42 gumsar, 34 tackor, 
35 gumselamm och 39 tacklamm, 28 galter, 16 söör, 17 galtgrisar och 19 so-grisar. Om 5 
inventarie-renar antecknas ock: "Are alle störte". Detta berodde därpå, att, såsom i räk. 
omtalas, anno 61 i Luleå bland boskapen "vankades" en svår farsot, boskapsdöden kallad. 
I räntekammaren gjordes en hel del anmärkningar emot årets räkenskap och däribland den, att 
fogden ej redovisat för alla hudar efter den boskap, som hade störtat. Ehuru 74 lamm hade 
strukit med, hade han ej redovisat för mera än 44 lammskinn, hvadan 30 st. fattades. 
Detta såsom ett exempel. Saken förklarades därmed, att man efter störtningen icke kunde 
flå huden af all boskap, ty den boskap, som störte, var, så förgiftig, att händerna 
svullnade upp och en part af människor blefvo döde däraf. Sanningen af fogdens uppgifter 
intygas af 12 "Lula-bönder", bland hvilka vi igenfinna fiere bekanta birkarlar, t. ex. 
Måns och Ture i Rutvik, Knut i Mottesund samt Nils Larsson, Jacob Olsson och Anders 
Ingelsson i Björsbyn. Helst som desse voro fogdens nästa grannar, hade de tagits till vittne 
om denna fäädöd. De bekänna, att så snart boskapen blef "sterfvande" och en half eller 
hel dag legat hade, så kunde där h varken människa, hund eller ram (korp) på taga, utan 
så förgiftigt, "så att man måste låta dem ligga". 

Man kan fråga, huru sockenborna tyckte om kungsgården, som de hade inom sina 
gränser, och svaret är ej svårt att afgifva. Af Lula s:n utgjordes årligen till gården 20 
t:r 5 É dagsverkssmör i st. f. de dagsverken, som socknen skulle lämna; Pita s:n slapp 
med 9 t:r 5 É. Trots detta betungades dock Luleå i hög grad med arbete, hvilket fram
går af 1561 års räk. Till denna hafva i räntekammaren under rubriken "Till minnes" 
fogats klagomål i 4 punkter emot fogden. Vi afskrifva dem här med moderniserad stafning. 
1. Hafver alltid fogden på Lula gård tagit böndernes legedrängar och brukat dem hela som
maren och sändt dem ärender i bygden med skjutshästar. Och andre drängar och pigor bru
kar han vid gården allan sommaren, och när sommaren är all, sänder han dem igen. 
Så tycker oss, att det är icke rätt. 2. Här näst, när våren är, då skole vi föra ut gård
sens boskap på öijarne 16 eller 17 milor ut i sjön intill Tor. . (Tornöj; och där klaga de svår
liga öfver. 3. Sammaledes, när de komma 12 eller 14 milor väg till kyrkio, då måste 

~ deres hustru och barn gånga hem, och dem blef hästarne fråntagne att föra mielder (mäld) 
ifrå gården och till kvarnen. Och där äre 5 milor emellan gården och kvarnen, där de ock 
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fast besväre sig uti. 4. Till det 4:e förbjuder fogden alle skinnvaror, både onda och goda, 
förrän bonden hafver väl fått flagit och torkat skinnet. Hafver fogden det allerede förbjudit 
och säger, att K. Maj:t skall hafva dem. 

Med år 1561 upphör Jöns Trulsson att vara fogde på Luleå gård jämte Luleå och 
Piteå socknar. Han efterträdes i denna befattning af Knut Ingesson, förut fogde öfver Tor-
neå och Calix, hvilka socknar ock fortfarande hörde till hans fögderi. Om dennes förvalt
ning måste vi fatta oss kort. Enligt redovisningen för 1562 uppstod här då en brist af 771 
mark. På boskapen hade rofdjuren äfven då gjort skada, i ty att: "Ulfvarne hade borttagit" 
2 gumsar och 4 tackor; likaledes hade de "bitit" 4 bockar och 3 getter.Uti Knut Ingessons 
räk. för år 1563 fann man i kammaren fiere "fel". Efter hvar hud, som var uppgjord till 
skor, hade han 9 V2 par öfver hufvud, men borde vara 8 par dubbelskor och 10 par ensolade 
skor, och fattades af det förra slaget 15 par och af det senare 2 par. Vidare var han skyldig 
spanmål 4 lester 1 spann 1 fj., humla 4 få 15 mark, hö 173 vinterlass och halm 32 lass, 
hvilket han hade bepliktat sig att leverera våren anno 65. Ännu hade her Engelbricht inne 
med sig taxesmör af Lula s;n för år 62, hvilket utgjorde 4 t:r och i tid hade bort utkräfvas. 
Afven hade fogden köpt 20 perlor, men hade icke något bevis uppå, hvart de voro komna 
eller levererade. Uttryckt i penningar, uppgick bristen till 759 rnark. 

Efter detta var kungsgårdens öde beseglagdt, och nu följde afvecklingen. Till her 
Peder Mateij, kyrkeherde i Lula, levererades en mängd partzeler, "som voro inventarium på 
Lula Gård den tid, han först antagen blef under K: M: bruk", nämligen spanmål, kreatur, 
fateburspersedlar, boskapspersedlar, smidie- och fiskeredskap. Den 26 febr.a:o 64 levererades 
på samma sätt till her Anders i Pita sängkläder, bänkedynor och kökskärl. Her Erich i 
Calix återfick sitt den 31 juli s. å. och här Anders i Torno den 20 i samma månad. Den 
senare bekom: 1 benkebolster, 1 gryta om 1 få 4 mark, 1 kopparpanna om 1 få, 1 tenn-
stennika om 5 mark och en half not om 40 famnar. En hel del lös egendom, som var öfver, 
sedan de nämnda prästerna fått sitt inventarium, nämligen säd, kreatur, fateburs- och bo-
skapspartzler samt fiskeredskap, köpte pastor i Luleå, efter, konungens medgifvande, för 579 
mark 7 öre hvilket, belopp levererades in i räntekammaren den 25 juni och 6 okt. a:o 64. 

limo gård i Umeå s:n var ett lika olyckligt försök. Den från Gustaf Vasas befri
elsekrig bekante höfvitsmannen öfver helsingarne Lars Olsson (Björnram) till Isnäs nämnes 
såsom häradshöfding i V. b. i 1543 års saköresregister. Efter att under förra hälften af 
1550-talet ha varit fogde i Heisingland innehar han åren 1555 och 56 samma ämbete i V. b. 
och skall genom gifte hafva förvärfvat sig jord i Umeå s:n. Genom byte med denne erhölls 
delvis jorden till Umo gård. I ett bref, dat. Åbo 1556, ger konungen till känna, att denne 
hans trotjänare och befallningsman uti Norrbotten samt hans hustru upplåtit åt konungen 
sin del uti byarne Grubban; Hijske, Backa och Ytertafle i Wma s:n, hvaremot de i vederlag 
bekommit en konungens gård, ben. Konungsgården (i Norrala) uti Helsingland uti begges 
deras lifstid, hvarjämte de skulle äga att uppbära den tionde, som fölle vid Jerfsö kyrka i 
samma landskap. Kunde de ägor, som de upplåtit, befinnas bättre än det erhållna veder
laget, lofvade konungen, att han och hans efterkommande skulle dem och deras barn gunste-
ligen förnöja och vederläggia. Den härigenom erhållna jorden låg i Backa för 6 mark 4V2 

öre, i Grubba för 2 mark 6 7 2 öre, i Wester hiske för 16 mark 1 penning och i Tafte för 11 
mark 2 öre. Härtill kom socknens prästbol samt en kort tid 8 mark 3 l/2 öresland i Grubba 
samt 13 1/2 markland i Vesterhiske, hvilken jord jämte "en hel hop bohagsting" fogden Nils 
Olsson utan vidare tagit ifrån ägaren Jacob Andersson. Denne, som tillhörde en burgen och 
betydande köpmanssläkt, klagade däröfver hos konungen, helst som han ej visste med sig att 
i någon måtto ha sig förbrutit och jorden vore hans rätta $j-f efter hans föräldrar. Ett k, 
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bref d. 24 jan. 1561 ålade också fogden att återställa den jord och de persedlar, som han af 
klaganden anammat. Icke mindre än 20 kor återlämnades också nu till honom. 

Redan år 1557 redovisar Joen Amundson, fougte på Wmrne Gård. Före dennes an
komst synes capellanen her Engelbrecht ha haft någon sorts befattning vid gården. "Förrän 
Jon Amundson kom till Umu gård", hade han för konungens penningar gjort några inköp, 
nämligen 2 U salt, 1 $ lax och 1 fj. strömming. Den 22 aug. 1557 kvitterar han ock 1 
t:a råg och 3 t:r salt, som han bekommit af Jöns Svensson, häres fougte i V. b., samt 6 
spenn af kyrkohärbärget. Af samma fogde öfver Umeå och Bygdeå sinar erhölls ytterligare 
åtskilligt, t. ex. 3 t:r råg. Af Lasse Oloffson på Backa uppbars 5 skeppid kött och fläsk, 
6 t:r lax, en hel del sängkläder t. ex. 1 bolster, 1 vepa samt 1 lakan och 1 rya, båda gamla; 
därtill kom 1 ny gryta om 14 mark. Liksom vid upprättandet af Lula gård tillgodogjorde 
man sig äfven här prästernas inventarium. 1562 kvittera också prästerna Anders i Skellef
teå, Peder i Löfånger och Jonn i Bygdeå samt Anders i Umeå från Ume gård bekomna hus
djur, spannmål, sängkläder m. m., och Andreas Laurentij, pastor i Umeå, säger i sitt kvitto 
af d. 15 okt. 1562 å 2 V? lest korn, 1 oxe, 10 kor m. m., att det var preste-inventarium. 
Så särdeles väl försedd var gården till att börja med icke. Järnredskapen inskränkte sig 
till 4 gamla liar och 15 nya, 12 skärur, 1 yxe och 1 döresinka; och tennkärlen utgjordes af 
1 kanna, 1 stenicka och 1 flaska. Af mässing var en staka. Under benämningen finnekiäril 
[— Iappkäril ?] upptagas 2 bryggekar (1 gammalt och 1 nytt), 6 ölträ, fiskieträ, 1 laxekar, 2 
kött-tråg, 1 vattuså, 14 fat och 12 talreckor. Till bohaget hörde ock en röd Wadstena-
kanna, inköpt för 2 öre. Af gårdens ägor lämnade åkrarna, som sammanfattas under Ostre 
och Westre giärder, första året ingen afkastning, men af ängarna erhölls 16 V2 lass hö, näm
ligen af Preste seltenn 2, Swalle engen V2, Rodebeckz engen 2 och Gierdes engen 12. När 
vårsäden såddes a:o 57 gjorde bönderna 33 dagsverken med 1 häst och 2 personer, och beta
lades för dagsverket 2 öre 17 pgr. Det första årets bästa inkomster utgjordes af åtskilliga 
"partzeler" (persedlar), som bönderna i s:n förut utgjort till Wma prästgård, men som nu 
kommo afvelsgården till godo. Först nämnes komåls-smöret. Detta utgick på det viset, att 
för hvarje ko gafs 1 mark, och för 2618 kiör blef det 8 t:r 2 ît 18 mark. Vidare utgjorde 
bönderna matskådz smör, af hvar bonde 4 mark, är mantalet 467, löper 5 t:r 13 S 8 mark 
smör. Bland tillfälliga inkomster eller ouisse partzeler var fisk en, nämligen torr tiondefisk 
hvar 10 $, färsk strömming hvar 10 spann och lax hvar 10 st. Hela inkomsten utgjorde: 
lax 3 t:r, sik 8 S 7 mark, geddor 3 skepp:d 4 mark, mörter och abborar 5 $ 17 mark, 
ströming 19 t:r och krampsill 2 t:r. Till ovissa partzeler hörde ock några inkomster i reda 
penningar, nämligen påsche renthe penningar 80 mark, kyrckegångz penningar 5 mark 5 
öre 12 pgr och lickstolspenningar 7 1/2 mark. Af smöret och penningarna fick gården dela 
med sig. Af det förra uppåts på stället 3 l/2 och återstoden levererades till konungens 
varehus i Stockholm. Af penningarna lämnades 55 mark 1 öre 12 pgr till konungen per
sonligen, som kvitterar dem den 24 nov. 1557. 

Med räkenskapsåret 1558 får gården en ny fogde v. n. Nils Olsson. Dennes fögderi 
omfattade åren 1558—61 Umå gård och socknen af samma namn samt åren 1562—65 därtill 
socknarna Skellefteå, Löfånger och Bygdeå. Efter räk. för år 1558 redogöra vi för gårds
folkens lön. Först kommer fogden själf med 40 mark och därefter Anders scriffuare med 24 
och här Engebrickth cappelan med 20 mark. 3 gårdsens karar hade hvar 16 mark och den 
fjärde blott hälften. Detta gör 140 mark. 22 1/2 legedrängars lön uppgick tillhopa till 43 
mark. Gårdsens kvinnfolk aflönades sålunda: hustru Dordij fateburshustru 8 mark (fatbur 
— klädkammare), 2 mjölkedejor och en nycklepiga 4 mark hvar, 7 legekonor 2 1/2 mark 
hvar, 3 dito 2 mark hvar och en legekåna 1 V2 mark. Hela aflöningen uppgick till 228 
mark. Bäk, för 1559 upptager på gården en personal af 32 själar, däri inberäknade cappe-
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länen, hans hustru och barn, hvilka utgjorde 3 personer. 1560 fanns där Peder cappelan. 
Vi lämna här några notiser om åkerbruk och boskapsskötsel, inkomster och utgifter på går
den. Efter 17 pund korn, som såddes i Prästegiärdhet och gårdzens åkrar, redovisar fogden 
1559 6 läster 7 pund 7 spann. I kammaren var man ej nöjd med så ringa afkastning: man 
ville hafva 8:de kornet och antecknade fogden såsom skyldig 521 mark 2 öre i penningar. 
År 1560 såddes i Backa (Backa åkeren 1565) 4 spann råg samt om våren 1561 i Heske, 
Giubba och Backa åkrar 7 pund 5 x/2 spann korn. Skörden däraf blef enligt räk. 1562 af 
det förra sädesslaget 3 pund (d. v. s. efter 1 spann 6 spann) och af det senare 2 läster 
10 1 /2 pund 3 fj. (d. v. s. efter 1 spann 41/2 spann). Af halm och hö erhöll man 1564 till 
1565 års uppbörd resp. 20 och 57 vinterlass. Höet erhölls från följande ängar och till det 
antal lass, som siffran efter hvarje namn anger. Giärdemaren 9 (1559, 1560: Giärd morän)," 
Hästerödpingen 4, (Hästa rödningen 1560), Biurhugget 4 (Biur huggit 1560; efter detta namn 
följer Biurhugz Rödningen 1559, 62, Biurhvs rödningen 1564), Store rödningen 5, (Store 
Rijdningen 1560), Kådis morödningen 6 (jfr byn Kåddis; Kådijs mor Rödningen 1559), Taffle 
Engh 5 (Taffuel Engen 1560, jfr byarne In. o. Yt. Tafle), Fräcknäs Engh 1/2 (Fräcknes Röd
ningen 1559, åtföljd af Sacke Rödningen s. å., Sake Rödningen 1560), Hallandet 4 (Hall 
Landett 1559), Risrödningen 1, Karlls rödningen 1, Lasses rödningen 1 (Lasse Suenssons Röd-
ning 1560, Lasse Swens Rödning 1562), Prästerödningen 3. (Härefterfölja 1559: Suall Engen 
1 V2 [jfr byn Svallet], Präste Sältthan 1 1/2, Holm Engen 1), Kårppe strand 1 (häraf 2 
hvalmer 1562), Rödbäcks Myrann 1I2 (Rödbeckz Engen 1559, jfr byn Röbäck; häraf och af 
närmast följande 5 fampner 1564), Hijske Myrann V2 (jfr byn Hiske), Biurhus rödningen 1 
(se ofvan), giärdhe höö 11 (motsvaras af gårdzens gärder 1562 och är ej något namn). Efter 
Store Rijdningen följer 1560 Wintter Rödningen 4 lass och därefter Kådis mor Rödningen. 
Såsom förökta 1560 nämnas Preste myran 1 vinterlass, Rödbecks Myran 1 dito och Myre 
Rödningen 3 dito. 

Beträffande afveln anteckna vi ur räk. för 1559, att 43 kor och 54 tackor mjölkats 
och att efter hvar ko beräknats 42 mark smör och efter hvar tacka 1 Vi» mark fåreost. I 
kammaren fordrade man resp. 60 och 3 mark. Boskapen på gården utgjordes vid ingången 
af räkenskapsåret 1565 'af 2 oxar och 1 tjur, 14 stutar (6 om 4 år, 3 om 3, 3 om 2 och 2 
om 1 år), 19 köör och 12 kvigor (1 om 4 år, 5 om 3, 3 om 2 och 3 om 1 år). Under året 
slaktades på gården 1 oxe, 2 stutar och 2 kor. "Er stört" : 1 ettårs stutkalf och 1 sommar-
stutkalf, och "djuren" hade uppätit en ko och en kvigekalf. Tillökningen under året utgjor
des af 4 kor, 5 stutar och 3 kvigor. Af småboskap fanns samma år i inventarium: 11 boc
kar och 28 getter, 12 gumsar och 18 tackor, 7 galtar och 7 söör (suggor). Tillökningen efter 
afveln var 7 bocke- och 6 getekillingar, 4 gumse- och 8 tackelamm, 2 gälte- och 3 soogrisar. 
Under årets lopp störtade 2 bockar och lika många getter, 1 galt och 1 so, och "djuren" 
hade uppätit 3 bockar, 1 gumse och 1 tacka. Skinnen efter de stora och små kreatur, som 
störtat, redovisas under rubriken "efter störtningen". "Djuren" gjorde, såsom häraf ses, stor 
skada. Räk. för 1562 omnämner, att de i skogen uppätit 10 unga tackor och 2 getter. 
"Störtningen" var 1559 synnerligen stor: 34 kalfvar (hvar och en värderad till 6 öre), 17 
getter (st. à 12 öre), 70 killingar (st. à 2 öre), 18 gamla tackor (st. à 12 öre), 31 lamm (st. 
à 2 öre), 4 grisar (st. à 1 öre) och 1 werckmäraföll à 3 mark. Af korna fick man 1565 1 
t;a 4 ti smör (à 3 mark för 1 ti) och 4 ti ost (à 2 mark för 1 ti. Mjölken nämnes aldrig. 
Af 38 afvelsfår, som klipptes, erhölls 2 ti 16 mark ull och 17 mark lydia, lödja eller kort 
fårull. Af ullen användes 2 ti 13 mark till 56 alnar vadmal, och återstoden eller 3 mark 
kom till 4 hyender med Rötth och Gållt till Rännegarn. För gårdens räkning idkades fiske, 
men , det var icke synnerligen gifvande. Ute i hafvet fiskade gårdens fiskare 1565 med 9 
gårdens skotar, men det inbragte ej mera än 1 t:a strömming (värderad till 20 mark eller 
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2 mark mera än två kors värde samma tid) och 8 t:r krampsill, t:n värderad till 6 mark. 
Vidare brukade 4 bönder i Tafle tillika med gårdens fiskare en half not, och däraf fick går
den halfparten eller 2 t:r färsk fisk, Två l^xegårdspålare hade pålat två laxegårdar ved 
Tafflelandet och fingo därför 1562 1 pund 4^2 spann korn. Håckon Tibbe, som 1560 var 
kungens fiskare på detta ställe, fick i st. f. 20 öres lön 10 alnar vadmal. 

Under årens lopp hade aflöningen på gården stigit rätt betydligt, såsorn ses af några 
siffror ur räk. för 1565. Man erinre sig dock, att gårdsfogden nu hade befallningen äfven öfver 
4 socknar. Nils Olsson, fogde, hade 100 mark och för 8 alnar kläde 20. David Hansson, 
skrifvare, 50 mark och för 7 alnar kläde 17 W- Fogdetjänare (äfven kallade hofmän) : 
Oluff helssing 20 mark och för 6 alnar kläde 12, Anders Jönsson 18 mark och för 6 alnar 
kläde 12, Kiönnick Erszon 18 mark och för 6 alnar kläde 12, Erik Eriksson och Karl Lars
son båda 10 mark hvardera. Oluf helsing var 1566 laxefogde och är måhända identisk med 
fogden i V. b. af samma namn åren 1575—78. Legedrängarne voro 6 och hade endast pen
ninglön, den högst aflönade 7 mark och den med minsta lönen ,4. Östen Gris, som hade 4 
mark och 1566 kallas Östen Nielsson med 8 marks lön, är tvifvelsutan samme Östen Nils
son, som en tid härefter var skrifvare och 1592—94 fogde i landskapet. Bland gårdens 9 
"kvinnfolk" upptas först hustru Brita fateburshustru, som aflönas med 16 mark penningar 
och ensam i sin klass får kläde, nämligen för 6 alnar 12 mark. Aflöningen uppgick nu till 
391 l/2 mark. Härtill kom 24 alnar 1 kv. vadmal (3 öre alnen), 4 alnar 3 kv. lärft (3 öre 
alnen), 61 aln blagarn (1 V2 öre alnen), 15 par dubbelskor (12 öre paret), 27 par ensölade 
skor (1 mark paret) och 13 par handskar (2 öre paret). 1564 fick hvar och en af drängarna 
samt kånorna och pigorna 1 par dubbel- och 2 par ensålade skor. 1562 åtgingo 4 oxehudar 
till 7 par dubbelskor och 29 par "endubel" och dessutom 14 mark ister. Bland utgifter till 
gårdsfolket anteckna vi ur 1562 års räk., att 3 st. fåreskinn lämnades en dräng till wllen-
skjorta och att 6 kalfskinn gåfvos drängarna och pigorna till räfsehandskar. Till skinn
kjortlar erhöllo två gårdsens pigor år 1559 24 st. fåreskinn. 

Förtärningen till gårdens egit folk, 21 personer i 52 veckor, var 1565 följande : Först 
kommer spannemål 3 lester 2 pund 1 spann 3 fj. (spannen till 3 mark) och därpå 13 få 
humla. Af saltet, som kostade 20 mark t:an, åtgick 2 t:r 8 få och af smör (1 S à 3 mark) 
och ost (1 få à 2 mark) resp. 15 få 5 mark och 5 få. Af kött och fläsk (à 12 öre för 1 få) 
förtärdes 4 skepp:d 8 få 15 V2 mark. Af fisk förtärdes 2 l/2 tunna 2 få lax (till 30 mark 
t:an), 1/2 t:a ål (t:an till samma pris), 1/2 t:a sik (à 16 mark t:an) och 6 t:r 3 få strömming 
(à 20 mark t:an). Omedelbart härefter följer 2 få själspäck (1 mark t:an). Särskildt nämnes 
2 t:r färsk fisk (à 5 mark t:an) och af torrfisk 11 få gäddor, 8 få 16 mark sik, 11 $ abborrar 
och 7 t:r krampsill (à 12 öre få). Vi erinra därom, att få utmärker lispund. Spannmålen 
mättes sålunda: 1 läst = 12 pund; 1 pund — 8 spenn (pl. af spann); 1 spann =. 4 skäl 1. 
fjärdingar; 1 skäl. 1. fjärding = 4 kannor 1. fat. 1 kanna — 2 stop. 2 spenn utgjorde 1 
tunna efter Stockholmsvikt, men på gårdarna räknades ofta annorlunda. 1557 heter det om 
bjuggmålet: 3 spenn i t:an. Beträffande smöret var 1 läst = 12 t:r, 1 t:a = 16 få. På går
den fanns det två slags bröd, spise- och svennebröd. Af det förra, som bakades af enbart 
bjuggmjöl, förtärdes 16 skepp:d 10 få 5 mark på gården och af det senare slaget, bakadt af 
oskrädt mjöl och buggmjöl, 4 skepp:d 18 få 1 mark. Af svennebrödet kom 3 skepp:d 14 få 
till lapparne som ersättning för villebråd. Af 6 l/2 spann malt med 16 V* mark humla brygg
des 13 t:r spiseöl, som ock förtärdes, och af 1 läst 1 V2 spann malt med 12 få 33/; mark 
humla 5 läster 5 t:r svenneöl, som jämte ytterligare 2 t:r dracks upp på gården. Af 2 V2 

spann malt och V2 m ark humla byggdes ett år 2 t:r ättika, som förtärdes på stället. Om 
maträtterna på denna tid finner man en och annan upplysning. Nötetungor satte man värde på. 

1 Räk. för 1563 upptar ej någon präst på gården; her Andera i Vmå erlägger då såsom andra pastorer taxan. 
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"Efter slakteriet" hade man 1562 bekommit 8, och vid gården förtärdes alla utom en. 
Samma år hade man genom slakt bekommit ryggar af följande slag och antal: nöte- 8, fåre-
45, bock- och gete- 52 och svyneryggar 20. Allt förtärdes på gården utom 4 nöteryggar, 
som levererades till Stockholms slott. Af korf hade man motsvarande slag, nämligen nöte-
2 t:r, fåre- 1 t:a 3 fj., bock- och gete- 2 t:r 1 fj. samt svynekorf 1 1/2 t:a. Under öfver-
skriften kåldun (jfr fsv. kaldun, m. innanmäte af slaktadt kreatur) upptages nötesylta 1 t:a, 
fåre- 2 fj., bock- och gete- 3 fj,, svynesylta 2 1/2 fj. 1560 förtärdes på gården 38 st. tionde
harar och 3 renebogar, erhållna i tionde af socknen, och 50 fåglar, som bekommits på samma 
sätt. Gårdens boskap utfodrades 1565 öfver vintern på följande sätt: 2 verkhästar och 1 
stod med 4 sommarlass på h var, 2 oxar och 1 tjur med 3 lass per st., 23 köör med 2 V2 lass 
per st., 26 ungnöt med 1 V2 per st., 36 getter och 32 får med resp. 1/2 lass och 4 5/o huelm 
per st. 8 huelmer utgjorde ett sommarlass. Till de två verkhästarne utfodrades ock 2 
spenn korn, och till 3 söör, som göddes, och några lifgrisar gafs 1 pund 1 V2 spann korn. 
Till kalfvedrick kom 1 V2 spann bjuggmjöl. 

Några byggnadsföretag nämnas ej, men väl några reparationer. 1564 inköptes 20 
meser näfre (1 mes = 72 st.) för 2 V2 mark och 1 hundrat tegel för 1 mark. Näfret blef 
upptäckt på gårdsens tak, och teglet kom troligen till användning, när Östen muremestere 
året därpå förbättrade gårdsens skårstener och gamle ugner. I betalning fick han 2 spenn 
korn. Vid arbetet åtgick det 5 t:r kalk, som tillsammans kostade 15 öre. Uti inköp och 
arbetslön erlades 1560 för ett nytt glasfönster, 1 aln långt, V2 mark, då samtidigt 5 tänfat 
(tenn-), som gjordes på nytt, kostade 3 mark. Till ljus med 4 mark veker uppstöptes 1565 
4 $ klar talg, och på gården förbrändes s. &. 3 10 mark speseljus, men året därpå nästan 
dubbelt så mycket eller 6 & 8 mark spiseljus. Till selior och slaguremar användes 1560 10 
st. kutskinn, och s. å. uppsmältes 10 ^ 1 mark järn till 8 liar, 11 gräf, 3 yxer, 1 quarn 
snesa, 1 quarnhacka, 1 elgaffel, 5 grytefatan, 1 dragjärn, 11 gångar söm och 70 svineringar. 
1558 gafs 7 öre i penningar för spik och 3 yxers ålätte. 1565 gaf fogden 1 mark 1 öre 
i arbetslön för 2 nye yxer, som tillgjordes, och 2 st., som han ålethe och städ huggde. 3 st. 
jordgreffter, som tillgjordes, kostade i arbetslön 2 öre 6 pgr. De här använda uttrycken åter
finnas i Rietz Dialektlexikon under läta s. 422 och ålätt s. 839 samt stähågg s. 669. Det förra 
verbet anföres för Heisingland och betyder att med nytt, tillvälladt järn göra en plogbill 
större 1. åter brukbar; det senare åter, som är just ifrån V. b., utmärker att laga yxor, som 
fått eggen skadad. För 2 weltebiller betalades 6 öre och för en quarn snese och ett quarn-
segel, likaledes i arbetslön, 4 öre. För 26 stålquerner gafs 78 mark (3 mark stycket). Ett 
k. bref d. 4 jan. 1565 ålade nämligen fogden Nils Olsson att i sin befallning handla med 
alla klensmederna så, att de innan påske måtte förfärdiga till 100 järn-handkvarnar efter 
den modell, som förskickades till fogden. Kvarnarna behöfdes för krigsfolkets räkning på 
tåg emot fienderna. De 26 stålkvarnarna levererades till Stockholms slott. Mera tillfälliga 
utgifter förekommo då och då. Så år 1565, då 2 af karerne bekommo med sig till Jämpte-
landslägret 2 U salt och till tärepenningar 16 mark. Från gården skickades nämligen detta 
år till Jämtland bröd, ost samt kött och fläsk till resp. 27, 8 och 18 skepp:d (mindre sorter 
utelämnade) och 1 t:a smör samt salt och gryn. Troligen var det desse män, som framfors-
lade detta. På gården föddes (underhöllos) 1566 2 fångar i 25 veckors tid. Dessa voro helt 
visst danskar eller norrmän. Det sjuåriga kriget pågick nämligen nu, och bönderna i land
skapet deltogo i detta1. 1557 gaf fogden enom gamblom prest på Wme gård för sitt (hans) 

1 Af hvar man, som orkade spänna bågen, utgjordes skinn- eller bàgasfcûii. Nu hade bönderna inga bågar, ty 
de, som dragit ut mot fienden, hade tagit dessa med sig, så att de ej kunde fälla något villebråd. De bådo därför att 
få gifva penningar i stället för skinn, hvilket bifölls. K. bref 3 februari 1565. Enligt 1567 års saköreslängd blef 
hela Tornö s:n sakfälld för ohörsamhet, att de icke ville draga till det nörjeake tåget, när de andra socknarne åstad 
droge. Böterna utgjordes af 4 lester lax. 
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omak i socknabod 1 mark. Till två socknedjäknar gafs 1560 2 spann korn, och Päder i 
Grubbe fick s. å. 1 spann för han snöpte gårdzens boskap. Djäknarna fingo 1559 samma 
myckenhet korn och det till jul. 

Vid inventering på gården den 1 april 1566 upptecknades all densammas egendom; 
här meddelas ett och annat ur inventariet på fatburen. Vi börja med sängkläderna. Af både 
recke- och håfdebolster hade man 7 st.; af de förra voro 3 nye (n.), 2 halfsletne (h.) och 2 
gamble (g.); af de senare resp. 2, 3, 2. Ryorna voro 9 (3 n., 4 h., 2 g) och likaså veporna, 
resp. 2, 6, 1. Af läriftslakanen voro 4 n., 6 h. och 7 g., hvartill kom 3 st. blagarnslakan. 
Där fanns det vidare 3 n., 2 h., 3 g. örnegått, 4 n. och 2 h. hyender, 1 räcke- och 1 hofde-
bolstervar (med dunehåld till dem båda) och 1 täckenne. Bäst försedd var man med fällar: 
4 voro af björn-, 5 af får-, 3 af kalf- och 3 af getskinn. Af de 3 schiffuedukarna voro 2 af 
lin och 1 af blagarn ; borddukarna voro 2 och handklädena 11, däraf 2 fyreskaft. Bänke
dynorna voro 8 st., 2 nåchit si:, 3 h. och 3 g. Halfsliten var en väggebonat med djurverk 
och 20 alnar lång och likaså en bonad med träuerk 4 V2 aln lång. Halfslitet var äfven ett 
förlåt med täkens wåder och tre blå kijels wåder. Till sist antecknas, att där fanns en liten, 
målad tafla 3 alner lång, som, äfven den, var halfsliten. Under öfverskriften bohagspartzeler 
upptagas liar 9, söndrig 1, skäror 12, ixser 2, gräf 8, wältbiller 3, järnharf 1, täljeyxor 1, 
stekespett 1, halster 1, brådpanne (stek-) 1, järn ljusstakar 2, kättzleringer 1, hus- 1, ånder-
stångsnafvar 1, eldgaffel 1, glödracker 1. 

Här liksom på Lula gård gingo utgifter och inkomster på långt när icke ihop. 1559 
hade man en brist på 261 mark — ören och pgr utelämnas — 1563 förliste K: M: 912 mark 
och 1565 icke mindre än 1345 mark. I bref till fogden Nils Olsson den 24 jan. 1561 säger 
ock konungen: "Vi kunna icke tänka, att vi hafva någon fördel af den afvel, du hafver upp
rättat i Uma, utan allenast svår omkostnad. Därför synes oss likest, att samma afvel måtte 
åter afläggas". Därmed dröjde det dock. Mot Nils Olssons räk. för 1565 gjorde man i räkne-
kammaren fiere anmärkningar; här några exempel. Hafver han fört i utgift, heter det, som 
han säger, att djuren hafva bitit och uppätit, och hafver han inga hudar heller skinn där
efter och hafver intet bevis däruppå af präster eller länsmän, att det så i sanning är (3 
bockar, 1 gumse, 1 tacka, 1 ko, 1 kviga). I kanten står antecknadt: "Här uppå skall han 
fly sig bevis". Vidare hade han icke mera än 7 par skor efter 1 hud; bör alle minst vara 
8 par. Till 1 t:a smör hade han beräknat 4 U salt ; borde alle högst vara 2 U. Så hade 
han ock många onyttiga utgifter på penningar, som ej kunde bestås honom; och skulle han 
därför återbära 8 V2 mark 6 pgr. Något besegladt inventarium hade ej, såsom det bort, 
åtföljt-räk.; äfven året förut saknades sådant, "därom han då blef hårdeligen tilltalad". 
I vanliga fall reste fogden själf med sin räkenskap till Stockholm, men detta år synes han 
hafva skickat skrifvaren David Hansson i sitt ställe. D. 18 mars 1566 intygar denne genom 
en i Stockholm daterad skrift, att räk. pro a:o 65 var i allo måtto oförfalskad samt att han 
rättrådigt handlat och gjort både med uppbörd och utgift, så mycket honom veterligt var. 
Men den 27 i samma månad förbinder han sig skriftligen på ära, redlighet och vid straff, 
att Nils Olsson skall med det allra första komma till K: M: räntekammare i Stockholm och 
hafva med sig all besked, som hans 64 och 65 års besväringar i hans räkenskap kräfva. 
Fogden torde ock ha infunnit sig i Stockholm. Efter anmärkningarna till 1565 års räk. 
finnes ett tillägg af annan hand om ännu ett fel, som upptäckts, "sedan fogden och skrif
varen hädan droge". Bönderna i fögderiet hade bort utgöra ärter, men efter de icke hade 
råd därtill, hade de för hvar t:a ärter utgjort V2 t:a gryn. Efter männens afresa blef nu 
uträknadt, att för hvarje 3 t:r ärter hade bort utgöras 2 t:r gryn. Huru saken aflopp, kan 
man förstå, då man finner, att en ny fogde, Lasse Joensson, redovisar för år 1566 för går
den och V. b:ns 8 socknar. Inventering på gården skedde d. 1 april år 1566 "ifrån Nils 

10 
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Olsson och till Lasse Joensson". Vittnen därvid voro utom her Anders i Ume Anders Ja
cobsson, Östen Andersson och Anders Larsson, alla i Grubba, samt Jon Thomasson och Erik 
Jonsson, båda i Hiske. Ar 1556 hade de första åtgärderna vidtagits för gårdens upprät
tande; tio år senare påbjudes dess nedläggande. Fogden hade i bref gifvit till känna, att 
konungen skulle hafva föga gagn af Umo gårds afvel, efter denna icke lönade igen den be
kostnad, som däruppå användes, och därför begärt veta, om han skulle sätta bönder där-
uppå, som brukade åkern och ängene samt gjorde därför skatt, hvaremot, enligt fogdens för
slag, fiskeriet skulle brukas till konungens och Cronones behof. Konungen erkänner 12 /6 

1566 i svaret härpå möjligheten däraf, att i den landsändan åkerbrukningen icke väl lönade 
omkostnaden, och går in på fogdens förslag. Bönderna skulle få anamma ängerne och däraf 
göra skatt, men fiskeriet skulle fogden låta bruka på konungens vägnar. Byggnaderna åter 
skulle till konungens behof blifva behållna, efter, såsom det heter, "där skall vara något 
byggdt, som till vårt behof kunne vara tjänligt, om vi där hädan framdeles kommandes 
varde". — En del af hvad som hörde till fatburen, fördes nu till Stockholms slott, hvarest 
fatburshustrun Kyrstin Franszedotter d. 29 sept, anno 66 uppbar en del sängkläder, ett 
handkläde, grant, 8 dito grofva, 3 bänkedynor af lappeläder, 3 dito af själskinn, 1 dito af 
rysseväf, två gamla ryska dynor, en gammal tafia m. m. Två dagar därförut bekom "gamle 
Lasse Olsson", som flyttat till Stockholm, igen en hel del i stället för det inventarium, han 
lämnade efter sig uppå Wmo gård, "när hans gård blef upptagen till afvelsgård". Vi an
teckna: 1 läst 4 pund 5 Va spann korn, 11 stutar, 1 tjur, 20 kor, 4 galtar, 2 sör, 20 tackor, 
15 getter, 2 grytor, 3 kittlar, 1 inmurad bryggepanna, 1 par lakan, 1 st. täcken, 1 rya, 1 
förlåt, 1 bonad. Aret därpå fick han ytterligare igen flera husdjur, som han då ännu hade 
att fordra, men ändock hade han ej fått allt: 10 får, 2 bänkedynor, 2 väggebonader med 
djur och träsverk samt 1 söndrigt handfat återstodo, I de följande årens räk. finner man en 
skattetitel, som sammanhänger med dessa gårdar. Så heter det 1575: Utgöra bönderna i 
8 socknar i en stadga för the afvelsgårder, som skulle hafva blifvit i Westrebottnen, stadga
smör 7 läster 11 V2 t:a. Stadgan är densamma 1580 och i det allra närmaste 1594, likaså 
ordalagen. 

Men gården i Umeå är icke härmed ur sagan: under namnet Backa konungzgård 
nämnes han tidt och ofta såsom upplåten till bostad åt landskapets fogde. Så innehades 
han 1578 fritt af fogden Bertil Matsson och låg då för något öfver 36 markland. 1581 upp-
läts genom k. bref kyrkiegården i V. Hiske, liggande för 20 markland och tillförene brukad 
under Backa konungsgård, till landsskrifvaren Östen Nilsson och hans efterkommande mot 
all ränta och vanliga utskylder. När Östen 11 år senare blir fogde, får han hela gården. 
Ar 1591 besitter fogden Carl Nilsson Backa konungsgård, 14 mark 1 öresland skattejord. 
Sven Persson, underlagman i V. b., intygar 1595, att han varit på Backa kungsgård och 
besett densamma samt att fogden Mester Dijrik uti bästa måtto hade låtit förbättra denna 
och täcka alla hus i själfva gården såsom ock ladugården. Vidare hade han sett, att åkren 
var mycket svag och skrijn (mager) till växten framför andra åkrar, som därhos låge. 
Intyget är dateradt Söderköping d. 30 okt. Enligt 1601 års räk. hade samma M: Diderick 
Kungsgården och därtill en kyrkoutjord, som Östen Nilsson, fordom landsfogde i V. b., hade 
haft; vidare hade han ett hemman Taffle ben., som af ålder hade legat under Kongzgården 
till fäboställe, hvilket Mester Didrik nu hade inlöst under Kungsgården, och var skattejorden 
tillhopa 26 mark 1 öresland. Under Kungsgården brukade han ock ett hemman Bulmark, 
hvilket några år hade legat öde. Där hade nu fogden någon tid brukat bärga hö till Kungs
gården. Skattejorden var 10 1/2 mark 1 öresland. Ännu år 1616 nämnes i afkortningen, 
att landsfogden Jon Jonsson besatt och brukade Konungzgården i Umå. Mera betydande 
personer, som i kronans ärenden reste genom landet, togo gärna in hos fogden på denna 
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gård. 1616 uppehöll sig hertig Julius v. Wirtemberg und Teek där i två dygn med sine 
hofjunkare, adelsmän och tjänare till 30 personer stark. Af utgärdsfoglarne förtärdes där
under 6 harar, 8 tjäderfoglar, 16 orrefoglar samt 30 järpor och rupor. Och därmed må vår 
historik sluta! 

Västerbotten i Stockholms stads tänkeböcker. 

I hufvudstadens nyligen återfunna tänkeböcker från medeltidens slut ha vi, tämme-
ligen oväntadt, funnit en otroligt gifvande källa för V. b:ns historia, så mycket mera väl
kommen, som medeltidshandlingarna för detta landskap äro lätt räknade. Medan, så vidt vi 
kunnat finna, Medelpad här icke är nämndt en enda gång och landskapen Gestrikland, Helsing-
land samt Angml. blott då och då, råkar man tidt och ofta på anteckningar om V. b. Led
samt nog ha vi kommit att ösa ur denna källa så sent, att åtskilliga gamla former af 
ortnamn, som här möta oss, ej kunnat införas på sina särskilda platser i jordeboken. Vi 
meddela här det viktigaste, som vi funnit rörande V. b. Tänkeböckernas (förkortas T. b.) 
antal och längd göra det emellertid mycket möjligt, att åtskilligt rörande V. b. undgått oss. 
Det må då först antecknas, att notiserna emellanåt äro synnerligen kortfattade och ofull
ständiga. Så när det 1481 i juli heter, att Jönis Andersson i Koppernäsbjr i Pita s:n stod 
redaboen att gå lag, det han var icke Per Andersson rådman sky Hoger 4 mark. Med honom 
stodo redabone gå lag Magins Olsson i Öijaby och Lasse Olsson i Järffua (menas Jäfre). Då lät 
Peder Andersson honom eden efter. Hvarom tvisten gällde, får man ej veta. — Henrik Serken 
— vi beteckna honom i det följande med H. S. — var en man, som hade något otalt med 
Erich Niclisson i Pijta och flera gånger nämnes i T. b. 1484—88. Under öfverskriften Ser-
kensow omtalas s. 441, att rådet 1487 måndagen näst före Philippi et Pauli [— 1 maj1] vardt 
så öfverens, att H. S. [skall stå] med E. N. i Pijta till rätta, när han [E. N.] här kommer, 
eller göre en myndog och mäktog på sine vägna, och (— om) Henrik ej tillstädes är, då han 
(E. N.) här kommer. S. 489 under rubriken Serkensoo namngifvas de tre män, som H. S. 
gjort fullmyndoga härtill. 1488 måndagen på S:t Katarinae aftan [Catharina = 25 nov.] 
sades, att Serken påföljande måndag skulle komma fram med sin togh (vittne). Desse voro 
hans togh, "the han pa skot: Mattes Niclisson, Hawlayn". S. 545. Måndagen post Andree 
[30 nov.] kom målet åter före, och rättens beslut finnes, nu under rubriken Serken, s. 551. Det 
innehöll, att Anders Svensson (helt visst den i det följande omtalade bottnekarlen och råd
mannen i Stockholm) och Joan Niclisson (troligen Erik. Niclissons broder) skulle förnöja Ser
ken, allt det denne kunde dem till räkna och Anders själf i rådstugan utfäst och de, enligt 
Serkens vittnen, lofvat på Erichs vägnar i Pijtho. S:s vittnen voro de ofvan nämnda. Hvad 
tvisten gällde, ha vi ej kunnat utröna. — H. S, nämnes äfven eljest, och åtminstone en gång 
är det fråga om handel med varor från Bottnen, T. b. 1492—94 s. 391. Ar 1494 måndagen 
näst efter Bartholomei [24 aug.] * sades, det H. S. skall igen fånga (återgifva) botnekarlen 
sine (hans) läst råg och [botnekarlen] gifva [H. S.] qvittan (fredad för kraf för) then tunna 
lax och timber skinn, och Serken (skall) anamma sin krans igen. Kransen, som H. S. skulle 
återtaga, var troligen ett smycke af ädel metall. — Synnerligen kortfattad är en dom, som 
afsades 1493 dagen före Michaeli och innehöll, att Henrik Jönsson skulle anamma sina 9 
spenn råg och laxen uttagas af träet och säljas och träet föras till Norrebotn igen. Ar 1498 
finner man antecknadt, att Per Matsson, Claus Nielsson och Per Nielsson svuro, att de sålde 
Hans Nielsson båten; "och the boo i Norrebutn". Huru det förhöll sig med båten, får man 
icke veta, och männens hemort är ganska obestämdt angifven. "Norrbotten" betecknar näm

1 Inom klammer anges helgonets dag, hvarifrån veckodagarna räknas, 
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ligen här både Väster- och Österbotten, så att desse män kunna lika väl bo i Finland som i 
eg. Sverige. När tänkeböckerna en gång i tiden bli tryckta och innehållet därigenom lättare 
öfverskådligt, skola säkert många sådana korta notiser få sin fullständiga belysning. 

Att en och annan västerbottning här skall nämnas på grund af begångna brott, är 
helt naturligt. Så erkände Mikel, född i Winma, år 1483, att han af Joan Siwrdsson, född 
i Aangermannalandh, stal 12 öre penningar, "ty dömdes han till repet". Pie memorie anteck
nas det om honom, hvarmed antydes, att dödsdomen gick i verkställighet. Tänkeb. 1479— 
93 s. 444. Handel var i Stockholm ej tillåten hvar som helst, och i allmänhet var det för
bjudet att sälja direkt ifrån skeppen. Öfver eller under bommen fick ingen stiga vid sin hals, 
"utan han löser halsen med 80 mark". Detta stadgande förklarar följande korta anteckning 
för Pingstaftonen år 1498: Olef Nielsson i Hwma (d. v. s. Umeå) saker till 80 mark fore 
bommen, han ofver steg. T. b. 1498—99 s. 15. Böter förekomma dock ej ofta. 

Fisket och särskildt laxfisket i Bottnen nämnes emellanåt. I Norrl. samlingar s. 172 
är omtaladt, hurusom en man i Sollefteå i Ångml. år 1337 till helgeandshuset i Stockholm 
skänkte "en half å, kallad laxafiskie i Bredabyskio". Det är helt visst detta fiske, som 
åsyftas, när det år 1492 i T. b. 1492—94 s. 51 talas om det laxafiske i Norrebotn, "som 
thenn Helge Ande haffuer hafft". Troligen hade man i Byske sökt att komma i besittning 
af fisket, eftersom det nu för rätta afsades, att, om någon ville tala på detta, så skulle det 
vara oklandradt, till dess därom af de värdige herrar vore rannsakadt. Samma fiske näm
nes här ofvan s. 289 såsom i fordom tid brukadt af helsingarna. Dessa hade väl haft det på 
arrende. Särskildt nämnes laxfisket i Torneå älf. År 1482 (T. b. 1479 — 83 s. 317) kommo 
för rätten Erik Nilsson i Pita (säkerligen Lillpite), Mattes Eriksson i Mattaswnda, Nils Nils
son i Pedhersöö och Östin i Belzaby (Bensbyn i Luleå), hvilka vittnade och svuro, att fram
lidne Hanis Larensson i Biörnsbynom hade gifvit sin k. hustru Katerina och sina barn en 
half korek (menas kolk, i laxfiskebyggnad brukad not utan kil) i Tornöö, henne och hennes 
barn till uppehälle, men ej till egendom. Denna kolk hade hennes man för 50 mark pen
ningar köpt af Dorothea Angeleka frow lowes, Stockholmbo och ägarinna af ett hus i staden. 
Vidare intyga Lårens Nilsson i Anthenses, Erik Persson i Biörnsbynom samt Martin Nilsson 
ib., Lasse Nilsson ib. och Olaf Haqvinsson i Raanö, att ofog gjorts med detta fiske, i ty att 
Tydeke Hansson lät kasta hennis fiskeredo (fiskredskap) uppå landet. I T. b. 1484—88 s. 
511 finnas ytterligare upplysningar om denna släkt under öfverskriften Her Cijriacus moder 
med sine barn i Norland. Enligt dessa hade hustru Katrina "fordom" (före äktenskapet med 
Hanis Larensson) varit gift med Herman bagare. Hanis hade ock varit gift förut, och af det 
äktenskapet var Laurens Hansson, som kallas Katrines styfson. Med Hanis hade hon sonen 
Inge Hansson, som säges vara hennes egen son. De två halfbröderna stodo 1488 i aug. inför 
rätta i Stockholm och uppläto till sin moder Kaderina alla de arfvedelar, som här i Stock
holm tillfallit dem efter deras fader och broder, båda framlidna. Däremot upplät hennes 
ombud Joan Jönsson på hennes vägnar till dem alla de arfvedelar, som med gåfvor eller 
testamente voro hustru Kaderina i Norra botri tillfallna, och särskildt nämnes det laxafiske 
i Tornöö, som hennes "bonde" köpt för 50 mark och som Tydecke Hansson handa mel len 
haft i 6 år utan att däraf göra någon rättighet. Både Laurens och Inge hade troligen år 
1539 söner i Biörsbyn, nämligen Pål och Nils Larsson samt Anders Ingesson, alla tre bir-
karlar. Då birkarlavärdigheten gärna gick i arf, kan man ganska tryggt antaga, att både 
Hanis, Katarinas man, och hans söner hörde till denna kår. 

Ett ord, som jämt och samt möter oss i tänkeböckerna, är subst. botnakarl. Med 
benämningen "bottneskutor" förstod man på 1500-talet skutor från Bottnen, d. v. s. Väster-
1. Österbotten. Då vidare Dalkarl är en man från Dalarne och Elfkarl en från Dalelfvens 
(nedersta) lopp, borde botnakarl beteckna en man ifrån Bottnen. Men i tänkeböckerna har 
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ordet ej denna betydelse. År 1477 omtalas under rubriken Botnakarlarne, hurusom det vid 
40 marks böter böds skeppare och andra borgare, som till Norrebotn pläga segla, att icke 
segla förr, än de i sitt ställe hade den, som i deras frånvaro gjorde vård vaka. Här säges 
ju uttryckligen, att botnakarlarne voro borgare i Stockholm. Detsamma framgår ock af ett 
stadgande år 1496. Vid 40 mark utan all nåd förbjöds det birkarlarna att "utfara", utan 
att hvar och en hade en välfärdig man i sitt hus, som kunde tala, göra och svara till alle
handa, "hvad här på färde vara kan". De varor, som dessa afyttrade i Bottnen, torde ha 
företrädesvis varit spannmål och salt. År 1487 måndagen näst efter Lucia (13 dec.) intygade 
edligen sju män, att Niclis Wrwseder hade i den tunnan i Norrabothn, then the vpslogo, ej 
annat än Jclij vid båda bottnarna. Det antecknas, att där var öfver 20 i rådstugan, som 
detta vittnade och sannade ; ty räckte N. W. handen för 40 mark. Hvad de vid återkomsten 
förde med sig, framgår af en öfverenskommelse, som 1482 träffades af "vår käre höfvits-
man", fogden, borgmästarne och rådet och som skulle lysas för menigheten på burspråket: 
De, som köpa lax eller sœœl (själ) af botnakarlom, de skola köpa det för reda penningar och 
icke härefter köpslaga med dem på råg, korn eller någon säd vid, bot 40 mark. Huru pass 
mycket lax en man kunde tillhandla sig på en handelsresa, finnes omtaladt längre fram. På 
handeln syfta ock korta anteckningar, som förekommo då och då. 1488 onsdagen näst före 
Brigitte [1 febr.] sades för retta, att Erich Philpusson skall anamma sitt salt igen, som af 
Norra botn kom, och betala själf frakten, efter han ej tog gädderna, då Anders Svensson 
böd han thöm for saltit. T. b. 1484 — 88 s. 513. — "Longe Niclis skall betale botnekaren 
then thunne lax, som bortstulin var, efter tet Niclis hade anammat laxen och satt sitt märke, 
antecknas det 1513. Och "Anders botnakar skall hafva späcket, som sänds ifrå Nörrabotn, 
efter det han hade förra betalat thet", heter det i T. b. 1524—29. Bottnekarlarna synas 
ock ha köpt skinn på sina handelsresor. Att företaga en sjöfärd till Bottnen var på denna 
tid en allvarsam sak. Därför gjorde också botnekarlen Lasse Larensson 1493 "på sine fa-
rende rese till Norrebotn" och hans hustru inbördes testamente, helst som denna låg säng
liggande sjuk. I tillkallade vittnens närvaro skänkte de hvarandra hvar tredje penning i 
löst och fast eller så mycket, som de med lagen kunde gifva hvarandra. " Därmed for han 
väl sine resa". Om botnakarlarnes uppträdande på sina handelsresor finner man en och annan 
gång en vink. När det 1524 heter, att "Peder Nilsson gifver intet igen, det han tog i 
Norrebotn", är det antagligt, att någon orättrådig handling ligger där bakom. År 1526 
intyga Henrik och Niels Jönsson i Jäffra i Pita s:n, att Anders botnakar hade beskattat dem 
med 1 penning af hvarje tunna, de innehade. Peder Hard, stadens fogde, tilltalade honom 
för den tull, han på detta sätt uppburit, och tog af honom löfte, att han inom 8 eller 14 
dagar skulle förlika sig med klagandena. Ännu värre saker kunde ock förekomma. 1518 
lördagen näst före Clementis [23 nov.] omtalas, att Morten Hinricsson botnekarl hade slagit 
ihjäl en man. Han blef benådad 16 mark konungen och stadenom, "och sades, att han var 
förlikt med målseganden". T. b. 1518 — 20 s. 28. Om sin stads och sin öfverhets goda namn 
och rykte var man mån. En man v. n. Stame Henrik blef i sept. 1514 beskylld för att i 
Norrebotn ha fört det ryktet, att här doge och fölle hvar om annan — hvilket han lög, gud 
tess lof haui —, och domen blef, att han skulle göra lag, att det ej var sant. De sista da
garna i månaden skedde ock detta. År 1528 blef Anders botnakar anklagad för att ha för
talat rådet. Med några botnakare kom han för rätten och ville med dem göra lag för sig. 
Saken blef honom tillgifven för den resan; men blefve han därefter beslagen med några 
sådana ord, då skulle den stå honom öppen. — Landsköp tyckte borgarne naturligtvis ej om. 
Mot slutet'af år 1528 blef en man v. n. Jöns anklagad för att ha gjort sig skyldig därtill i 
Norrabotn eller ock hans hustru, köpsvenner och drängar, som hon hade haft där med sig. 
Domen blef, att han, själf 12:te, skulle göra lag, att så ej skett. Hustrun synes hafva varit 
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den handlande; har detta något sammanhang därmed, att mannen kallas Järme Jöns? 
Michil skiper oCh hans skiplag af Kalix i Nyekerke sogn hade ock gjort landsköp, hvarför 
kerneneren Biörn Person och en annan tagit ifrån dem 22 pund smör. I sept. 1514 fingo de 
häraf igen 10 pund. De hade uppgifvit smöret såsom sitt eget, men det var finnesmör. 

Någon förteckning på dessa handelsmän kunna vi ej lämna — därtill äro de för 
många —, men åt en af dem, som beträffande samhällsställningen höjde sig öfver alla de 
andra, må några ord ägnas. I Stockholm i Martin Lindorms gränd hade bott borgaren Nie-
lis Kock, hvilken var död 1489 och troligen långt därförut. Att denne var bördig ifrån 
Luleå, får man väl sluta däraf, att han där hade släktingar och hade ägt fjärdeparten i 
Bensaby. T. b. 1498 - 99 s. 43 omtalar, att denna jord från honom gått i arf till (brodern ?) 
Swen Biursson och från denne till sönerna Anders Svensson och Per Svensson. Då ett dom-
bref från Luleå af år 1490 (T. b. 1489 — 91 s. 283) bland Kockens arfvingar nämner två 
brorssöner, lär det väl vara dessa, som åsyftas. Af de båda bröderna är Anders värd all upp
märksamhet, ty han blef med tiden ingenting mindre än borgmästare i hufvudstaden. Ar 
1490 kallas denne "rådman och botnekarl" och förvärfvar sig då af Peder fiskare "westan 
mwr" en half gård, som denne rådde om. Atta år senare är han borgmästare. Måndagen 
efter Bartholomei 1498 upplät Anders Svensson, "vår stads borgmästare", med sin samborne 
broder Per Svensson till Jöns Nilsson (Sutor) i Bensaby all sin brodersdel i sin aflidne faders 
gård Bensaby, som fadern, ärft efter Niclis Kock här i Stockholm i Martin Lindorms gränd. 
Ännu år 1505 var han borgmästare. Såsom botnekarl företog Anders Svensson handelsresor 
till Bottnen, men på dessa sökte man göra slut. T. b. 1495—97 omtalar s. 7, att på hösten 
1495 gafs A. S. lös före (— befriades) från Calmarne-resan denna tid för hans stora förfalls-
ärende skull och för vår höfvitsmans skrifvelse, nämligen med det skäl, att han skall nu 
denne tillkommande sommar ända sin köpslagan i Norrebotn själfver och sedan härefter ej 
"hwmake" sig tit, utan härefter med sitt egit myndoga och vissa bud segla till städerna en 
resa, hvart honom täckes, som andre fiere på bänken med honom sitta, och ej själfver ytter
mera till Norrebotn. Man märke den milda'form, som förbudet fått. År 1505 bief A. S. 
af okänd anledning tilltalad af änkan efter en man Torffast rörande någon lax. Han blef 
emellertid frikänd, "ty där kom en man med Hans Esth, som allt förklarade, huru tillgånget 
var om all den lax, Torffast hem hade". Denna uppgick till icke mindre än 30 t:r. Med 
skepparen Olaf Jonsson bekom han 1 läst (12 t:r) och V2 t:a och med en annan skeppare, 
ofvannämnde Hans Esth, 5 l/2 t:a lax samt 1 V2 skepp:d gäddor. Dessutom köpte han af eri 
Rawma-borgare v. n. Sijmon finne 1 läst lax. Häraf sände han 1i2 läst till Erik Talge i 
Västerås, en del såldes i Stockholm och ännu en del var kvar. T. b. 1504—07 s. 104. 

År 1514 var Anders Svensson död, men han omtalas ändock. Per Andersson botne
karl hade förtalat her Anders Svensson — Gud hans själ nåde — och kallat honom en för
rädare. Han tillstod också detta för rätten lördagen näst efter Egidi [1 sept.], men anförde 
till sin ursäkt, att han var drockin och visste intet, hvad han sade. Han blef saker till 80 
mark. Den förtalades broder Peder Svensson hade gjort hemlig förlikning nred den brotts
lige och blef därför samma dag saker till 40 mark. Några dagar senare, måndagen näst före 
nativitas Marise [8 sept.], kom målet om förtalet åter före, och på dannemäns bön, både af 
botnakarlom och gode män i rådet, "fördrogs" Per Andersson nämnda sak och sakfall, men 
"finns det någon tid härefter, att han brukar sitt onda tal inländes eller Utlandes, stånde 
samma sak opin". T. b. 1514—17 s. 13; 

Att denne Anders Svensson ifrån Luleå flyttat till Stockholm, där han sedan såsom 
borgare drifvit handel på Bottnen, lär väl få anses såsom säkert. Då uppstår den frågan, 
om flera exempel på sådan inflyttning kunna uppvisas. Svaret blir ja. I Tänkeböckerna 
finnes några gånger omtaladt, att personer flyttat från V, b. till Stockholm eller mellersta 
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Sverige eller där haft släkt. År 1488 lördagen näst före Johannis baptista [midsommardagen] 
uppstod en man inför sittande rätt och upplät Anders Persson i Bögde s:n, [som] af Norra 
botn kom, ett vpbögdt stenhus och liggande grund med 3 källare och 2 stenboder där under 
huset liggandes, som beläget är västan mur i Olef Bjurs gränd. Priset var 330 stockholmska 
mark, och köparen erlade strax sin fridskilling, en afgift till rådet vid öfverlåtelse af fast 
egendom till tryggande af dennas besittning. På själfva sancte Johanes afftan stod åter 
samme Anders Persson, "af Norrabotn kom", inför fogden och allt rådet samt upplät Herr 
Benkt Småläning, borgamästare, en half mur uti sitt hus på norra sidone västan mur näst 
nedanför Olef Bjurs hus. — En annan man från Bygdeå, som tydligen varit bosatt i Stock
holm och därifrån gjort handelsresor ända till Tyskland, omtalas i T. b. 1498 — 99 s. 41. 
1498 lördagen näst efter Bartholomei stod Joan Östensson i Bögda s:n för rätten. Såsom 
broder till Ywer scredere, som då under sommaren dött i Stralesund, upplät denne till Erland 
Svensson, Sven Joansson och Albrickt van Lancken allt det arf och efterblifvande arfvedelar 
i köpslagan och annat rörligt gods i hans (Ivars) utestående gäld, hvar de dem finna kunde, 
mot en öfverenskommen penningesumma. Detta skedde i närvaro af dannemännen Oleff 
Mansson i Naes i Bögdhe s:n, Anders Jönsson, länsman ibid., Arffuit Persson i Rijkara, Lasse 
Jönsson ibid., Pawal Olsson i Gwnbode (utskrifvet) och Önde i Öndeby i samma s:n. Köpe
skillingen, hvars belopp ej nämnes, kvitteras af J. Östensson, och det antecknas, att över
enskommelsen skedde i närvaro af ingen mindre än Her Suante. 

En man v. n. Staffan Wijbbason var död år 1493 ocji hade lämnat arf efter sig i 
Stockholm. Att han hade varit bosatt där, nämnes visserligen ej, men är antagligt. Mån
dagen näst före Bartolomei (24 aug.) d. å. stod upp inför rätten Erik Wijbbasson i Breda-
Aaker i Calix s:n, den aflidnes broder, och viderkändes (förklarade) sig fullmäktig vara på 
sin k. moders samt på brodern Olefs ock dennes barns vägnar där i Norrabotn i nämnda 
socken att anamma deras arf efter nämnde Staffan jämte sitt eget. Han erkände sig hafva 
uppburit sin egen och de nämndas arfvedel och frikallar testamentets fyra exekutorer för 
vidare tilltal. Han erkände sig ock ha varit närvarande, då jämte de af honom uppburna 
delarna äfven öfriga arfvingars lotter afskiftades, nämligen Niclis Perssons i Wijdhby i Lula 
s:n och en annans med samma namn och i samma by. An (ytterligare) lågo två brödradela 
igen. Måndagen post Bartolomei s. å. erkände inför rätta Staffans broder Jöns Wijbbason, 
som bor i Hwsaby s:n, att han uppburit sin arfvedel efter sin framlidne broder. T. b. 1492 
—94 ss. 223. 

I tänkeboken 1498 — 99 finner man åter Bygdeå-bor omtalade. Lördagen näst efter 
Bartholomej 1498 stod för rätta Claus i Gumma gardh i Bygda s:n, gift med Anders Nordh-
mantz brorsdotter, och gaf hustru Anna, Anders Jönssons [Nordmans] efterlefverska, kvitte, 
fri, ledug och lös för allt arf uppå alla hans efterlefvande arfvingarfs vägnar], som därpå 
tala kunde, både löst och fast, efter för:ne Anders Jönsson Nordhman, uppå hvilket hustru 
Anna sin fridskilling upplade. Denne Nordhman var tydligen stockholmare. Samma dag 
kom för rätten en sockenbo till denne, nämligen Oleff Anndhersson, som bor i Bögda s:n i 
Norrebotn i Östh[er]mark [er otydliga]. Såsom syssling till aflidne Hinrik Kötmagers (d. ä. 
kötmangare = köttmånglare, slaktare) hustru Anna gaf denne Mans Persson, borgmästare i 
Sichtuna, kvitt, fri, ledug och lös för allt arf efter hustru Anna, Hinrik Kötmagers hustru. 
S. 41. Samma år måndagen näst före Birgitta [7 okt.] kom före sittande rätt Erich Olsson 
och Oleff Olsson i Bögda s:n och bekände sig nästa arfvingar vara till denna hustru Anna. 
De erkände, att de af Mans Persson i Sichtwna (nu kallad rådman), Hinrik Kötmangares 
broder, uppburit allt sitt arf efter hustru Anna, både löst och fast innan Stockholms stad 
eller utan. All gäld efter Hinrich eller dennes hustru skulle Mans Persson betala, hvarhelst 
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den finnas kunde, men i stället skulle han hafva den lösa eller fasta egendom här i staden, 
som kunde befinnas vara de dödes tillhörighet. S. 47. 

Eric Andersson, helt visst borgare i Stockholm, var död 1518. Olof Tornbiörnsson i 
Siwrdeness i Pite s:n och Niels Iapsson i Bensaby i Lule s:n, befullmäktigade af Anders 
Hakonsson ibid. samt hans systrom h:u Sigrid och h:u Marriet, gjorde då efter denne sin 
aflidne skyldeman ett skäligt byte och arfskifte med Karll guldsmed och erkände, att de till 
gode nöje uppburit silfver, reda penningar och annen god inedöme för löst och fast innan 
stad och utan liggandes, dock med villkor: 1) att Karll gulsmed skulle stå, svara och upp
bära både uppbörd, utgift och testamente, som de nu med honom af all del efter Erik 
Andersson skickat hade till Guds ära för deras själ, sorn framfarne voro; 2) att för gäld eller 
uppbörd in- eller utländes, som de nu ej visste af, men kunde uppdagas, skulle Karl svara 
och ingen annan; och 3) att all den del, som Karl på sin k. hustrus vägnar borde ärfva 
"heme ner oss i landet", hade han unt och gifvit dem emot grend, hus, tomter, trähus och 
birgere hus, som de på alla arfvingars vägnar upplåtit åt honom, h varjämte Olof Tornbiörns
son och Niels Japsson utöfver allt byte anammat 100 marker stockholmska och 10 marker 
tärepenningar som en vänsgåfva. Ar 1519 måndagen näst före S:t Mattes dag [24 febr.] 
stadfästes inför borgmästare och råd denna öfverenskommelse, som då säges vara gjord året 
förut om S:t Sigfrids tid [Sigfridus = 15 febr.] af nämnde Olof Tornbiörnsson samt Jens 
Persson i Lislepithe, Lasse Hinsesson (utskrifvet) i Mottesunda i Lule s:n, Anders Hakensson 
ibid., Per Jensson, Peder Jenssons hustru och hustru Sigrids son i Mottesunda. T. b. 1518 
—20 s. 142. Då den dödes arfvingar utom en äro från Luleå eller Piteå och en del af hans 
egendom finnes där i "landet", tyder detta på att mannen var därifrån. Så måste ock ha 
varit fallet med Karl guldsmeds hustru, efter som det var på hennes vägnar, som maken där 
hade att ärfva. — Den västerbottning, som mer än andra omtalas i Tänkeböckerna, hette Jöns 
Nilsson med tillnamnet Sutor (skomakare) och var hemma i Bensaby i Luleå. Den redan 
nämnde Nils Kock hade haft en brorsdotter, och hennes son var denne Jöns Sutor, såsom 
han oftast kallas. Gång på gång nämnes han i T. b. 1489—91. S. 61 omtalas, att N. Kock 
till Krockeeks kloster hade skänkt en half gård, hvilken en man v. n. Hakon laxekarl där
efter igenlöst för 60 stockholmska mark utan arfvingars minne eller bördemäns samtycke. 
Samma halfva gård tillsades nu 1489 lördagen efter varfrudag assumptionis (15 aug.), på grund 
af företedt bref af Lula s:n, Jöns Niclisson för hälften af det nämnda beloppet, hvilket han 
ock genast insatte (deponerade) i rätten; dock skulle han, om gården i sanning förspordes 
igenlöst för större belopp än detta, betala: den öfverstigande summan. Sedan penningarna 
vore utkomna, skulle han uppbära halfva husalönen (hushyran). Men saken var härmed ej 
på långt när utagerad. En annan man uppträdde med arfsanspråk på samma gård, och detta 
blef anledningen till en både långvarig och svår tvist. Mannen hette Peder Laurensson och 
var, äfven han, af Lula s:n och byn Alwijk. Såsom son af Lasse Japsson, hvilken var 
syskonbarn med Kocks hustru Cristin, kom denne år 1490 lördagen näst efter Egidii abb. 
(1 sept.) för ratta i Stockholm och gjorde anspråk på den Jöns Sutor tilldömda hälften "i 
den trädgården (trähus), N. Kock uti bodde östan mur här i staden". Den förra domen stad
fästes emellertid, och nu afskrifves det underlagmans bref af Lula s:n, som Jöns Sutor redan 
förut företett och "som nu ligger här i rätten i vår rådstuga". Dombrefvet1, utfärdadt i 
Lula 1489 dagen näst före Olaui, omtalar, att denna arfstvist — huset säges här ligga innan 
stadsens mur — pågått länge och varit före på tre ting, och att Kocks brorssöner gjort 
Jöns skomager myndig att tala på arfvet, samt redogör därefter för parternas släktskap 

1 I rätten sutto: Hemmingli i Erickx ness, Morthen Magnuason, Hakan Dagxssen, Joan Nielsaon i Bredha-
aker, Jon Nielsaon i Lulatresk, Marthen Nielason i Biörnasbynom, Joan Wijhielmsson i Smijdzby, Niclis Laureaaon, 
Joan Suensaon i Ranaa, Hinrik Pederaaon i Hwita och Joan Sijwordsaon i Brendöne. 
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med mannen och hustrun Kock, hvarefter det slutar med en bön till borgmästare och råd 
att för Guds och rättvisans skull slita denna träta. Samma dag antecknas det, att P. L. 
af rätten anammat de 30 mark, som Jöns hade insatt för halfva gården, när han öfvertog 
den efter Hakon laxekarl. Senare afsades, att Niels Sutor (förnamnet tydligen felskrifvet) 
skulle anamma sin halfva husalön, som honom bör (tillkommer), och besitta den andra hälf
ten till rätta så många år, som P. L. uppbar hans halfva husalön. S. 495. Efter detta 
tyckes det ha varit lugnt till aug. 1492, då striden åter flammat upp. T. b. 1492 — 94. 
Måndagen näst före assumptionis Mariae (15 aug.) finnes antecknadt, att Per Laurensson af 
Lula socken blef saker till 40 mark "fore seih och bot, han pa talade". S. 50. Härvid 
syftas helt visst på nyssnämnda domar. "Samma stund" blef samme P. L. saker fore han 
kallade Jöns i Bensaby en tjuf, hvilket han hade lagmansbref på, att han ej var. Domarne 
af 1489 och 1490 hade klandrats af P. L., men nu stadfästas samma dag alla de rätter och 
domar, som voro afsagda mellan desse män rörande gården östan mur, och parterna skulle 
förlika sig innan närmast påföljande måndag. Till att medla dem emellan utsågos tre råd
män. Desse fullgjorde sitt uppdrag, och måndagen därpå redogöres utförligt för den ingångna 
förlikningen. Den träta och dela, som säges hafva stått mellan männen i 18 samfälda år 
och tre resor här för rätta afdömts, var nu på det viset bilagd, att för de 14 års huslega, 
som P. L. uppburit af Jöns schomagares halfva gård i Lindorms gränd östan mur, skulle 
Jöns nu detta året uppbära igen 5 mark af P. L:s halfva gårdslega och ytterligare i 5 sam
fälda år dennes del af samma halfva gård, eller ock skulle P. L. gifva Jönisse 25 mark till 
de 5, som denne nu i denna resan uppbar, eller tillhopa 30 mark. Beträffande byggning af 
gård och gator utfäste sig P. L. att förnöja honom, såsom det hade kostat. Rådet stadfäste 
förlikningen, och tillfredsställelsen öfver den mångåriga stridens slut återspeglar sig i de 
ordalag, hvarmed förlikningen omtalas. De båda männen voro nu alldeles förlikta, det var 
kommet till en fullkommen ände, och ingen född eller ofödd skulle hafva makt att tala på 
denna förlikning, som skulle stå till evig tid. Sedan Jöns Schomagar och P. L. nu voro 
enlige och väl förlikte i vänskap och kärlek, togos de inför rådet i rådstugan i allmogens 
närvaro och åsyn i händer med famn och — munkystes. — Samma dag och stund stod forine 
P. L., "efter han vägfarande var på sine rese", upp i rätten och upplät Anders Svensson 
rådman sin halfva gård östan mur, och utfäste sig denne att förnöja Jöns Skomagar de 25 
mark, P. L. honom skyldig var, uppå hvilka penningar A. S. för rätten antvardade Jonsse 
handen till betalan "innan denne dagen om ett årsmot". Denna dag var det sålunda till god 
del mål rörande V. b., som sysselsatte rätten. Men redogörelsen för dessa är ännu icke 
fullständig. Jöns Skomagar lät vidare läsa ett dombref å papper med lagmans insegel 
oskadt, hvilket han begärde att få förvara i tänkeboken till en åminnelse. Brefvet, som i 
T. b. anföres "ord [står: ok] fran orde", är af följande innehåll: Nils Diekn, ^underlagman 
i V. b., intygar, att på tinget i Lula s:n 1492 dagen näst efter helga tre konungars dag 
vittnade de beskedlige männen Nisse Nilsson i Pedersonne, .... [namn uteglömdt] i Wijb-
bebynom, Japer Östensson i Bensebynom, Jönis Hermansson i Pulinge och Lasse Pedersson 
i Benszebynom, att de i höstes i Stockholms by närstadde vore och hörde, att Jöns Scho
magar hade förnöjt Anders Galt i Vermdöö för all hans lott, h vartill han bördig var, i den 
gärd, som Niclis Kock ägde, och för desse dannemän erkände Anders Galt sig vara om 
samma gård förnöjd, hvarför han tillägnade den Jöns' och hans arfvingar. Detta köp stad
fästes och beseglas nu af domaren. Ett tillägg omtalar, att her Jacob Niclisson tillstod för 
rätten, att Jöns gifvit Anders Galt sista penningen på samma gård och att säljaren tackade 
Jöns för gode betalan på samma gård. Jöns' andra dombref handlar om det tjufveri, som 
honom förkastadt var af Per Laurensson i rådstugan [i Stockholm] för rätta och för hvilket 
P, L. bötte, Brefvet anföres ordagrant och innehåller följande: När Nils Diekn, underlagman 

n 
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i Y. b., höll ting i Lula s:n 1491 3:dje dagen efter S:t Olaui, gingo beskedliga och oberyk
tade dannemän lag för Jöns om ett uppenbart rykte och tjufveri, som var honom påfördt 
och tillagdt. Desse voro: Urte Eriksson, Olof Pedersson i Breddeonne [menas Brändön], Nils 
Joansson i Rane, Lasse Sibbjörnsson, Bjur Jonsson, Jösse Persson i Fasstabynom, Jöns Inge-
valsson, Elef Olsscm, Vibbe Olsson, Joan Spjällesson, Gulle i Presteholm. På grund af deras 
ed dömde lagmannen Jöns kvittan, ledogan och lösan om detta ärende, och ingen skulle 
därefter förekasta eller förevita honom vid plikt och näpst, som lagen därom utvisade. 
I slutet af sept. 1594 fäste Anders Svensson rådman, själf tredje, lag, att han var Jöns Su-
tore i Bensaby intet skyldig på de 30 mark, som han skulle gifva honom på Per Laurenssons 
vägnar. Detta är sista gången som vi sett de båda vederdelomännen omtalade. o Huru denne 
Jöns Nilsson förvärfvade sig Kocks fjärdedel i Bensaby, är förut omtaladt. År 1504 lefde 
Jöns ännu, ty då göra han och hans hustru inbördes testamente. Lördagen näst efter Ti-
burci [11 aug.] intyga Lasse Jönsson, Ambiörn Sutor och Per Mickelsson, att, då Jöns' hustru 
låg på sin yttersta sotasäng, hörde de af hennes lefvandes mun, att hon gaf sin bonde Jöns 
hvar 3:dje penning i löst och fast, "om tet a ferde wore", och att han gaf henne testelikes. 
Vittnenas hemort angifves ej, men säkerligen voro de Luleåbor, som hört detta i sin hem
bygd och nu intygade det här. T. b. 1504—07 s. 85. För en son till Jöns skulle man möjligen 
kunna taga den Olaff Jensson Sutor, som 1497 fick en gård sig tilldömd. T. b. 1495 — 97 
s. 256. Bönderna i Bensabyn voro 1539: Anders Olsson, Nils Jåpsson, Erik Jåpsson, Frans, 
Anders Andersson och Jöns Niclisson. Den sistnämnde kunde tänkas vara Jöns Sutors sonson. 

Till sist bör nämnas, att man vid häftandet af T. b. för 1484—88 har begagnat sig 
af ett pappersbref rörande norrländska förhållanden. Ehuru en del af skriften är bortrifven 
och en annan skymmes af själfva ryggen, kan man se, att afsändaren är en andlig, som i 
mycket ödmjuka ordalag skrifver till sin "nadoge herre oc werdog faderu. Han nämner 
först något om sin krankhet och om en färd till sjöss. Sedan Wma och Grundesunda nämnts, 
talas där om en ovilje, som är kommen emellen then gode.... ock soknamen, och tyckes 
skrifvaren bedja för honom, som råkat i tvist. Han nämner så Estwna, lofvar att göra, hvad 
eder werdoge nade .... och talar om 30 mark, som han fått i arf efter sin käre fader. 
Brefvet slutar med löfte om trogen tjänst och anbefaller mottagaren allsvåldig Gud, jungfru 
Maria och sanct Eric. 

Såsom af det föregående synes, rådde på den tid, som Tänkeböckerna tillhöra, en ytterst 
liflig förbindelse emellan hufvudstaden och V. b. : Stockholms borgare bege sig i stort antal 
dit för handels idkande, och från V. b. flytta flera personer till Stockholm, äktenskap ingås 
mellan personer från båda orterna, och västerbottningar begagna sig af Stockholms tänkebok 
till bättre förvaring af domar och öfverenskommelser, såsom om det varit deras egen. Här
till kommer den egendomligheten, att detta alls icke i samma mån gäller alla delar af V. b., 
utan företrädesvis Piteå och Luleå, icke Umeå. Huru är då detta att förklara? Man erinre 
sig, att kolonisationen i dessa trakter i allmänhet är ung. Uppmuntrad af regeringen, börjar 
den på allvar på 1320-talet och utgår då från rikets centrala delar. Den utlofvade skatte
friheten för nybyggesanläggningar mellan Skellefteå- och Uleåälf drog säkerligen dit folk 
företrädesvis från rikets tätare befolkade landsdelar, t. ex. Mälardalen1. Att dessa ännu 
efter 150 års förlopp stått i lifligare förbindelse med hufvudstaden och där känt sig mera 
hemmastadda än bönderna i det på annat sätt bebyggda Umeå, detta synes ej vara ett 
alltför djärft antagande. 

De äldre ortnamnsformer, som här finnas, rubba i allmänhet icke de i det föregående 
lämnade etymologierna. Dock äro, bortsedt från några dialektformer och skriffel, såsom 

1 Vi tänka oss den möjligheten, att någon i namnet Belingh i Luleå vill se ett uppkallande af orter med 
samma namn i Uppland och Södermanland. 
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Bögda och Be/zaby i st. f. Bygda och Ben-, kanske ock Jär/fua för JBfra s. 282, några 
anmärkningar att göra. Ehuru det 1493 talas om Calix sokn, läsa vi s. 348 om en skeppare 
ifrån byn Kalix i Nyekerke sogn 1514. Detta gifver vid handen, att socknen på denna tid 
var nyligen bildad och namnet därför ej stadgadt. Jfr s. 293 namnet Nykyrkan syftande 
på Nysätra s:n. — I Luleå nämnes 1489 en by Lulatresk med åbon Joan Nielsson. Bya-
namnet skrifves på samma sätt i 1539 års saköreslängd, då där finnas två söner af samme 
man, nämligen Erich Jönsson och Laurens Jonsson, samt Anders Olsson. Men samma års 
bågaskattelängd upptager ingen by med detta namn och har icke heller någon annan by med 
de tre nämnda männen, utan dessa finnas i två skilda byar: Erik Jönsson i Svartbjörnsbyn 
i Ö. Luleå invid kyrkan och Lasse Jonsson jämte Anders Olsson i den angränsande Buddbyn. 
Båda byarna ligga vid en sjö, tydligen det ursprungliga Lulaträsket. Detta namn har så 
öfvergått till hemmanen däromkring, som emellertid senare delats i två byar, båda med 
nya namn. Yid sådant förhållande är det så godt som fullkomligt säkert, att namnet Svart
björnsbyn är lånadt från den man Biörn swarte, som 1409 fanns i socknen, se s. 280. Det 
gamla namnet har ännu på 1500-talets början lefvat kvar i talspråket och därifrån influtit i 
saköreslängden. — Af namnet Rikalaåå, nu Rickleå i Bygdeå, se s. 292, finna vi här s. 349 
formen Rijkara. Ursprungliga namnet är sålunda Rypkarla [by], af ry|), afröjd mark, och karl, 
d. v. s. de på ryden, rödningen, boendes by. 

Ur saköreslängderna. 

Viktiga bidrag till kännedomen om 1500-talets V. b. kan man hämta ur landskapets 
saköreslängder för denna tid. Invånarnes uppfattning af saker och ting, deras seder och 
bruk, deras handel och vandel komma här i dagen. Visserligen är det skuggsidorna, som 
företrädesvis uppenbara sig; men när man ser, hvad som bestraffas, ligger ju däri ett bevis 
på att de höllo på dess motsats. När brott emot 6:te budet så ifrigt bestraffas, är icke det 
— äfven om begäret efter höga böter spelade in — ett bevis på nit om tukt och goda seder? 
Eller ett annat exempel. På vintertinget i Råne tinglag d. 21 febr. 1546 bötfälldes Erich 
Hindersson i Hoexoenn och Michel ibid. till 3 mark hvardera "för the velie icke låne her-
berge*. Och Olaf Hindersson i Jämtön därsammastädes, som hade sönth (sönä = neka) her-
berge, derutöfver en ung dräng uteblifvit och ihell frosit, blef därför saker till 9 mark. Är 
icke detta ett talande bevis på folkets gästfrihet. För öfrigt finner man i de äldre saköres
längderna många intressanta upplysningar, t. ex. om birkarlaväsendet. Att ett gille funnits 
i Skellefteå, ha vi ingenstädes sett omtaladt utom i den nyss nämnda saköreslängden. På 
tinget därstädes d. 6 mars pliktade Albrigt i Mykele 4 mark för det han med ominne tagit 
en kittel ifrå gyllestugone. Äfven i språkligt afseende förtjäna de äldre saköresregistren 
uppmärksamhet. Utom det att dialektord här emellanåt uppträda, ha ortnamnen här ej 
jordeböckernas officiella form, utan komma talspråket närmare. Och vill man samla till-
eller öknamn, är ock här mera att finna än i jordeboken. — Här såsom i Ångermanland 
höllos tingen antagligen på kyrkovallarna och under bar himmel. Underlagmannen plägade 
leja en skutskeppare, som vid sommartingen seglade med honom från den ena tingsplatsen 
till den andra. 

1539 Sackörer aff westrabotnen wm wintherren. Torno s:n. Stod rätt laga ting 
odensdagen näst efter XX dag Jul, och tesse efter skrifne tolf såte i nämdene: Jons Kijre i 
Peckela, Niclis hackare ibid., Michil Ollsson ibid., Hindrich Persson [i] Kuckula, Anders 
Persson ibid., Hindrich Larson i Alkula, Jöns i Korpekijla, Jöns Eleffsson i Voijkala, Jöns 
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Huith i Räume, Anders i Pottanom, Raffwal Tarss i Voijkala, Matz Hindersson. Sama tid 
blef lacob Person i Vonvm 3 mark saker för öde lian gjort hade på Niclis Håkonssons enger. 
Erik Persson i Laffwenes 40 mark sak för engh han hade wellath sig till af her Ollaff. Wm 
samaren stod rätt laga ting i Torno worffru affton wisitasio Maria [Marie bebådelse], och 
tesse efterskrifne såto i nämnden: löns Kure i Peckela, Anders Ollsson ibid., Niclis Olson i 
Neijmis, Hindrich Jönsson i Turtula, Michil Ollsson i Materienghe, Hindrich Hindersson i 
Raiime, Hindric Jönsson i Woijkala, Jöns i Seijuis, Oll drvcken i Räume, Anders Etskils-
son i Lauenes, 011 Andersson i Armasar, Jöns Eliffsson i Voijkala. Sama tid blef Jon Niclis-
son i Kuiuekijla 3 mark sak för okuedensord för rettenom. Nils Hemengsson i Kuiuekijla 
20 mark sak för mökrenkning. Anders Jönsson och Per Olsson i Katam 40 mark sake huar 
tere för hemgång te hade gjort till sin granne. Nils Jönsson [och] Lasse Niclisson i Katam 
40 mark sake huar tere för the sig egnade och onijth gjorde fisketolee [fiskredskap] för 
sinom granne. Anund i Korpekijla 40 mark sak för hemgång och icke kunde göre skade; 
en [ytterligare] 40 mark sak för thet han lade sinom ganne Jöns tjufveri till. 

Kaliix s:n om vinteren stod rätt laga ting sancte Hendrichs afton, och tesse efter-
skrefne1 o. s. v. Lårens Gresson i Sangis, Per Helsingh i Vonefierden, Niclis Olausson i 
Yterbynom, Oll Klausson ibid., Erich Jönsson innan becken; Orian Jåpsson ibid., Jåp Mor-
tensson i Gambiagården, Per Jönsson i Pulinge, Jöns Gresson i Suartabyn, Nils Hindrickson 
i Gresbyn [nu Grelsbyn], 011 Andersson i Wendanes, Anders Jonsson i Töre. Sama tid blef 
Per Erson i Kaliixmark saker för honwm vittes [= det tillvitades honom] han skulle hafva 
stulit en reen och icke kunde göra lag för sig; utgaf 5 mark. löns Gunarsson i Pulinge 40 
mark sak för mökränkning. Jöns Jönsson i Woneffierden 3 mark sak, för hans hund hade 
bitit annars mans ffee i heell. Niels Anderson i Holmen 40 mark sak för 4 svin han hade i hell 
slagit för Nils Klausson. Wm samaren pro a:o 9:o stod rätt laga ting i Caliix sancta 
Maria Magdalena afton, och thesse o. s. v. Lasse Gresson i Sanningis, Per Heising i Vone-
f i e r d e n ,  N i c l i s  K l a u s s o n  i  Y t h e r b y n ,  L a s s  Ö s t e n s s o n  i b i d . ,  J ö n s  i  Gr i t a n e s  [ m ö j l .  G r ö . . . ] ,  
Iåper Mortensson i Gambia [gården], Gudmund Tommasson i Pulinge, Nills Hindersson i Bred-
åkeer, Iören Ollson inan becken, Jöns Ollsson i Töre, Jöns Person i Söre, Jöns Gresson i 
Suartebyn. Sama tid blef Jören innan becken 40 mark sak, för hans hustru lade Erich 
Jönsson tjufveri till och icke kunde bevisat. Nils Olsson i Riom 20 mark sak för hufvudsår 
han slog Hans Larsson. Hans Larsson i Riwm 6 mark sak för 2 blodsår, han slog Nils 
Olsson ibid. Gudzorm i Karmansbyn för vitesmål återstede i fjord, utgaf 3 mark. Gunnar i 
Rijskepelth 40 mark sak för mökränkning. Morten i Breduik 20 mark sak för mökränkning. 

Lwla s:n wm vinteren stod rätt laga ting månedagen näst efter sancte Hendricij; 
tesse efterskrifne o. s. v. Karll i Vibyn, Ingell i Brobynom, Matz i Skatamark, Anders 
Larsson i Degersiil, Jöns Önstensson ibid., Nils Jönsson i Nimesiil, Per Larsson i Åreby, 011 
Persson ibid., Anders Olson i Presteholm, Jöns Vialmsson i Huitån, Håkon i Höxön, Jöns 
Erson i Mödfierden. Sama tid blef 011 Persson i Arbyn 40 mark sak för han wellade röd-
ningh ifrå sinom granne. Lass Person i Böleth 3 mark sak, för han slog ett svin ihell för 
sinom granne. Hindrich Larsson i Engelsbyn 20 mark sak, för han stack Morten, Tures 
d r ä n g ,  i  a x e l e n .  K a r l  E l i f f s s o n  i  Pe r s o n  b l e f  s a k e r  f ö r  h a n  h a d e  s t u l i t  e n a  y x e ,  u t g a f  2  1 / 2  

mark. Per Nilson i Swndersbyn blef saker för han hade stulit ett räfskinn, utgaf 16 mark. 
Wm Samaren stod laga ting i Lula dagen näst efter sancta Maria Magdalena, och thesse 
o. s. v. Matz i Skatamarc, Anders Olsson i Presteholm, Ingell i Brobynom, Anders Person 
på Heden, Laurens Dauitsson [i] Mottesund, Nils Olson i Persöön, Nils Jönsson i Höxön, 
Erich Jönsson i Lulatresk, Laurens Jonsson ibid., Anders Olsson ibid., Nils Jonson i Ericsnes, 
Nils i Geddeuigh. Sama tid blef hustru Ingeborg i Huitån 40 mark sak för hon hade wel-

1 Uti saköreslängden för år 1549 angifves, alt tinget stod på Jämtön i Råneå. 
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lath jord af Torkiil i Signees. 011 Person i Swndom 40 mark sak för han hade wellade 
fiskwatten af Erland i Hindersöö. Daagh i Ersnees 40 mark sak för jord, han hade wellath 
af sinom granne Nils Jönsson. Lasse Jåpsson i Antenes 40 mark sak för mökränkning. Jöns 
Niclisson i Ersnees 9 mark sak för han slog Mågens Olson i Rutuig i hufvudet. Jöns Lars
son på Heden 20 mark sak för mökränkning. Jöns Person på Heden blef sakfälter för han 
hade lägrat sin tremänning, ther gaf han ut före 20 mark. — Uppburit penningar af de bijr-
karla i Lula s:n, som hade legrat sina lappekonar: Jöns Olsson i Biörnsbyn 6 mark, Laurens 
Dauitsson i Mottesund och Jon Persson 12 mark, Ture i Rutuigh 5 mark, Nils Andersson i 
Antenes 5 mark, Oil Jönsson i Aluigh 4 112. mark, Mågens Olsson i Rutuig 5 mark, Laurens 
Jönsson i Antenes 5 mark, Anders Mågsson i Ersnes 5 mark, Laurens Siluetsson i Antenes 
5 mark, Nills Larsson i Biörsbyn 4 V2 mark, Pål Larsson i Biörsbyn 4 mark. 

Pitta s:n wm vinteren stod laga ting sancte Paulij dag, och tesse o. s. v. Oll Moijs-
son i Liidzla Pita, Torbiörn i Siudesnees [Sjuisnäs], Anders Olsson i Långnees, Per Ingeuals-
son i Bynom | Ned. Byn i Elfsbyn], Nills Olson vestansundet, Oil Niclisson i Trondaffwan, 
Nils Nilsson i Pitaholm, Oll Erson ibid., Hindrich i Ieffre, Erich Niclisson i Hortelax, Nils i 
Blesmarc, Swen Person i Siurdesnes. Sama tid blef Oil lönsson i Hortelax 6 mark sak för 
tu blodsår. Per skreddare i Öijebynom 6 mark sak för 2 blodsår. Swen i Siurdnees 6 öre 
sak för han lade sitt märke på annars mans får. Her Laurens capellan i Pitta 40 mark sak 
för han gjorde sig målsman för rettenom, der han ej var. Ion Ersson i Hortelax 40 mark 
sak för han lade sinom granne tjufveri till och kunde ej beviseth. Oli Larsson i Öijebynom 
blef saker för han hug sunder annars mans åkety, utgaf 1 mark. Wm samaren stod laga 
ting i Pitta s:n sancte Jacobs afton, och tesse o. s. v. Oll skomagare i Rocknees, Hans Olson 
ibid., Oll Niclisson i Trondaffwan, Oli Niclisson i Roswiick, Anders Michelsson i Pittaholm, 
Anders Mågsson i Bodnees, Oll Moijsson i Litzla Pita, Erich Persson på Bynom [Öf. Byn i 
Elfsbyn], Anders Olson viith Sigffors, Per Ingeualsson på Bynom, Nils Ollson i Blesemark, 
Lasse Biörnsson i Kopernes. Anders Nilson på Böleth 40 mark sak för jord, han hade wel
lath sig af sinom granne. Oil Erson i Nyby 9 mark sak för fridsbrott å kyrke week (väg). 
Anders Jönsson i Portesnees 40 mark sak för vittesmål. Oil Ersson i Kopernees 40 mark 
sak för hemgång. Jon skomakare i Rokenes 40 mark sak för han hade wellath Jord af 
Erich Persson i Swensbyn. Gere i Böletth 20 mark sak för mökränkning. Jon Erson i 
Hortelax hade utsatt peninger på Lappe mark, han ville igen löse af bijrkalana, hvilka pe-
ningar som förstått voro 4 år och han them icke igen anama vilde, Thy kändes jag vider 
dem på v: k: n: h: vegna, 8 mark. löns i Hellom hade legret sina lappekona, therföre gaf 
han ut 8 mark. Lasse Ollsson i Portesnes hade ock legreth sina lappekona, ther gaf han ut 
före 5 mark. 

Skellefta s:n wm vinteren stod rätt lagting tisdagen näst efter sancte Påuels dag, och 
tesse o. s. v. Hindrich i Åbynom, Hans Morthensson i Osteuigh, Per Tomasson i Kåge, 
Swen Erson i Kusemark, Keteell i Degerbyn, Östen i Medeleth, Erich Ollson i Burtresk, Oli 
Niclisson i Ffålemark, Jon Diegn viid Bergeth [Bergsbyn], Anders smed i Viken, Oli Jonson 
i Bure, Anders Michelsson i Bur uigh. Sama tid blef Mågens Håkonson 3 mark sak för 
slagsmål. Lasse Andersson i Geffwelsmark [Gärdsmark] 3 mark sak för han bort dijlde en 
kijd för sinom granne. Nills Larsson i Geffwelsmark 12 öres sak, för han hade i heell slagit 
en kiid för sinom granne. Nils Erson i Bijgdatresk 3 mark sak för han hade renth (rånat) 
till ett öres värd och 3 mark sak för ett blodvite. Hases son i Bynom 40 mark sak för 
mökränkning. Oli Anderson i Dregzsmark 20 mark sak för mökränkning. Matz i Liuswatn 
3 mark sak för han skoget (jagat) i annars mans skog i förtid. Erich Ollsson i Burtresk 3 
mark sak för han skoget i förtid. Anders Philpusson ibid. 3 mark sak ock för skoggång. 
Nilss Håkonsson ibid. 3 mark sak ock för skoggång. Ollaff Philpusson ibid. 3 mark sak ock för 
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skoggång. Olaff Larsson i Geffweles mark 40 mark sak för mökränkning. Oil Andersson i Bur 
uigh 40 mark sak för mökränkning. Jon Hemingsson i Gaxmark 3 mark sak för skoggång. 
Östen i Gaxmark 3 mark sak för skoggång. Anders Bijrijlsson 3 mark sak för skoggång. 
Wm samaren stod ting i Skelleffta sancte Olaffz afton, och tesse o. s. v. 011 An dersson i 
Bur uigh, 011 J onson i Bure, Oli Person i Viken, Per Jonson i Kernen, Nils Nilsson i Fåle
mark, Ollaff Philpusson i Burtresk, Anders Erson i Klutmark, lon Person i Medlee, Nils 
Suensson i Ersmark, Per Tomasson i Kågee, Hans Mortensson i Hosteuigh, Anvn Ollsson i 
Tåme. Sama tid blef Hans Östensson i Beek 6 mark sak för ett köttsår. Håkon i Norom 
3 mark sak för en blånat. 

Lefånger s:n wm vinteren stod rätt lagting torsdagen näst före Kyndersmesse, och 
tesse o. s. v. Jon Tomasson i Blacke, 011 Jonsson wiid broenden [Broänge], Jon skreddare 
i Gerdem, Torkiil i Hötiernen, Oli Michelsson viid sileth, Per Anderson i Fierden, Jon i 
Kåsböle, Jon Philpulsson i Vallen, Lass Niclisson i Vallen, Nils Larsson i Nordbynom, Erich 
Nilson i Sileth, Jon i Lapuiken. Sama tid blef Nils Person i Silium 3 mark sak för skog
gång. Per Stijlle i Gelom vardt sakfäster för hans hustru hade stulit sin grannes vistehus, 
vtgaf 20 mark. Wm samaren stod laga ting i Leffanger s:n Torsdagen näst efter sancte 
Ollaaffz dag, och tesse o. s. v. Torkiil Mågsson i Hötiernen, 011 Jonsson viid broenden, 011 
Michelsson viid sileth, Per Andersson vestanåå, Per Andersson swnan åå, Per Hermanson 
ibid., Jon skreddare i Gerdom, Jon Olson i Lapuiken, Per Ionsson i Högmark, Nils Larson, 
lon Andersson i Gamblebynom, Per Andersson, Lass Erichsson i Rijsböle. Sama tid vardt 
Anders Iåpson i gambla bynom 40 mark saker för han hade tagit titet jord af sina stuff-
moder. 

Bijgda s:n wm vinteren stod rätt lag ting Kyndersmesse afton, och tesse o. s. v. 
Nils Stensson i Rikalå, Laurens Suensson i Nore, Ion Önsson, Erich [i] Skeriom, Anders 
Larsson i Östensmark, Jon Niclisson i Vibbemark, 011 Niclisson i Gumboda, 011 Ö stenson i 
Gullemark, Anders Mågsson i Östensmark, Nils Biörsson i Fflarkin, Lasse Hansson i Gwm-
bodom, Lass Ollsson i Bodebacke. Sama tid blef Germvnd i Bygdatresk 3 mark sak för 
han skogeth i förtid. Morthen i Gumboda åsterstede i fjord för landsköp 2 mark. Jons 
Olsson i Gullemark återstede i fjord för slagsmål 4 mark. Per Jönsson i Nore 40 mark sak 
för hor. Jöns Girmwnsson 40 mark sak för mökränkning. Utaf ena kona, som hade mördat 
sitt barn, uppburit 36 mark. Wm samaren stod laga ting i Bijgda s:n Lögerdagh näst efter 
sancte Ollaaffz dag, och efterskrefne o. s. v. samma tid : Nils Stensson i Riakalå, Per Per
son i Skinarreby, 011 Östensson i Gullemark, Anders Larsson i Östensmark, Jon Nilsson i 
Vibbemark, Laurens Swensson i Norom, Jöns Önson i Öndebynom, Anders Mågsson i Östens
mark, Ollaff Hansson i Skinnarbyn, Laurens Östensson i Dalakarså, Nils Staffwansson i Iunke-
bodom, Amwnd i Klinsiön. Sama tid blef Tomas i Nees 40 mark sak för jord, han hade 
wellat sig till af sinom granne; än 6 mark sak för ett köttsår [han] huggit hade Per Olson 
i Beek; utgaf 13 mark. lon Larsson i Nees 3 mark sak för en blånat. 011 Jonsson i Ånees 
3 mark sak för hans son hade slagit sin granne med en keep. Anders Morthensson i Nyby 
9 mark sak för han stod i försåt å kyrke uele [kyrkvall]. Per Olson i Krockuatn blef sak-
fälter för han brukade löffning och trvldom, utgaf 5 mark. 

Wma s:n wm vinteren stod laga ting tisdagen näst efter Kyndersmesse dag, och thesse 
o. s. v. Erich Person i Steckö, Laurens Jonsson i Brendland, Hindrich Tomasson i Röd-
beck, Nils i Kådiis, 011 K lemetsson, Nills Raffvalsson i Brön, Biörn i Seuare, 011 E rsson i 
Tafflå, Erich Olsson i Hiidzske, Ffåle Bentsson ibid., Oil Hindersson i Degernes, Benckt i 
Teeck. Sama tid blef Per Swenske 6 mark sak för köttsår. Per Larsson i Grånön blef 
sakfälter för frendsemiespield, utgaf 11 mark. Anders Andersson i Kassamark blef sakfälter 
för han hade stulit till 3 öres värd; utgaf 12 mark. Klaus i Hiacgesiön 40 mark sak för han 
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slog ihell en häst för sinom granne. Wne i Östensniark 40 mark sak för hor. Nills Griis i 
Backa blef sakfälter för hor och mökränkning; utgaf 25 mark. Morthen i Sanda 40 mark 
sak för han slog sin granne efter enth måll och seeth. 011 bersmand i Yther taffle 40 mark 
sak för vitesmål. Klemeth Larsson i Steckö blef 40 mark saker för mökränkning. Nils 
Hindersson i Klaffweböle 3 mark sakir för oquedens ord för rettenom. Jon Siffretsson i Röd-
beek 40 mark sak för hor. Wm samaren stod laga ting i Wma tisdagen näst efter sancte 
Laurens, och thesse efterskrifne tolf dannemän såte i nempdene: Laurens Jonsson i Brend-
land, Benkth i Teek, Jöran i Håkemark, Oil Andersson i Steckö, Hans Larsson i Kådiis, 
Kare Ollsson, Erich ångermand, Hindrich Tomason i Rödbeek, Eriqh Person i Steckö, Erich 
Olsson i Hiidzke, Biörn Olsson i Seffware, Oll Ersson i Tafflee. Sama tid blef Wne i Taffle-
siö 6 mark sak för 2 blånat. Håkon Andersson i Hörnesiö blef 6 mark sak för sårmål. 
Morthen Jonson i Håkemark vardt sakfälter för han hade stulit senge kleder och ena kåpo 
ifrå sinom granne; utgaf 40 mark. Smedzlasses dräng i Grubbe 40 mark sak för mökränk
ning. Jon Person i Hösiön 40 mark sak för mökränkning. Ollaff Hasse i Östensmark 6 mark 
sak för slagsmål. 

Häxprocess i V. b. på 1500-talet. Uti ett tyskt hufvudverk om häxprocesserna upp-
gifves det, att tron på trollkonors färder till Blåkulla kommit till Sverige genom stridsmän, 
som återvändt från det 30-åriga kriget. Denna åsikt håller dock icke streck. Vi ha funnit 
tvenne handlingar från 1500-talets slut, hvilka bevisa, att fullt utbildade föreställningar om 
trollpackors sammankomster i Blåkulla med hin onde och därvid förekommande utsväfningar 
funnits i Norrland långt före nämnda krig. Den ena handlingen är från södra Helsingland 
och den andra från södra V. b. Helsinge-dokumentet, som finnes i Riksarkivet, innehåller 
"tre trullkoners bekännelse" för rätta i Söderala s:n den 15 jan. 1597. Den andra hand
lingen är från samma tid och tillhör 1598 års saköresregister för V. b. efter tinget i Umeå 
den 14 aug. Öfverskriften lyder u Trollkonones bekännelse förr än de gingo till döden och 
hvar de hafva lärt samma konst och huru det först begyntes". Hustru Malin i Jsemteböle 
hafver först lärt denna efterskrifna läsning af Hendrich Hinderssons hustru i Nordmalittgz 
s:n och lyda orden så: 

Jungfru Marija gånger på vassare gröne löthe 
letha sina velsignade mi0humbla S0the. 
Huad letlier thu? sade Ihesus. 
Mijn ko œr mostulin oc mi0lkestolin. 
Aer hon skemd? sade Iheaus. 
Jag aer then högste i ràde, 
vij skole henne signa både 
med vigde salt 
oc julemalt 
med SBgh oc serelle smiol. 
Vår Herre signe them både ifrån baransuge, 
ifrån vither thugu, 
ifrån messe kåne, 
ifrån meda kåne, 
ifrån torna kåne, 
ifrån tagl kåna! 
Maria vare höxst i ràde, 
Maria, signe wij them både. 

Jag löser mitt fge 
under gård oc under grinne, 
thet skall skompa som hiorter oc hinder 
lijker äter oc lycka fram 
i namp Gudz ord amen. 
Jag släpper mitt fä uti vigdan vald 
under Vårs Herreô sköld 
oc under sankte Paßders knä; 
gud ak te, 
gud vakte 
öfver dy oc dale 
och allt thet miti boskap skall fare, 
gud vakte them från bi0rneram 
oc från ulfve tand! 
O thu trull, thu bit i mull 
oc aldrig i mitt boskaps huldt, 
thu bijt i sten 
oc aldrig i mitt fselosben! Gudz ord amen. 

Denna föreskrifna läsning hafver hustru Malin brukat några gånger, förrän den onde 
kom till henne, och kom han först i sådana liknelse som en man benämnd Johan i Granön 
och stod och talade med henne. Och när han gick från henne och vände sig om, såg hon 
honom hafva rompe, däraf hon vardt förfärad och såg, att det icke var samma man, som 
hon mente, utan en ond ande i mans skapelse. [Vid läsningens början antecknas i kanten: 
Theras mestare hether Bulram.J — Annan gången kom en annan man, som henne tyckte, 
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och talade med henne och lät se henne sa myckla egodelar och lofvade henne, huru rik hon 
skulle blifva, om hon ville taga ved hans lärdom och besvärja honom med kropp och själ. 
Tredje gången* kom han till henne såsom ett svin. Då sade hon till honom: "Tva le tig, så 
leder tu nu aer!" Och intet talade [han] med henne den gången. Fjärde gången, när han 
kom till henne, måtte hon besvärja honom med kropp och själ, och då ref han hål på hen
nes kropp och "belesthe" in den onde anden, och sedan gjorde han henne en trollkatt, och 
hon skar sig i fingret och dröpte tre droppar blod på katten och bad [han] henne se bort. 
Och när hon såg tillbaka, var han (d. v. s. katten) lefvandes och lopp genom dörren. Sedan 
drog han med henne till Blåkulla, och när hon kom dit, fick hon där mat, ändock hon sade 
sig "ej vetta vara mett", utan som ett huims och i en stor sal och mycket folk likasom uti 
en markna. Dock kunde hon ingen känna, utan en ben. Maritt i Degerforssa, som hon sades 
se med sin ögon. Annan gången, hon kom dit, sade hon, att hon såg en ben. hustru Ker-
sten i Hijskie i samma skapnad. Tredje gången, hon var dit, sades hon se en ben. hustru 
Sigritt i Bronberg och en, som rymde sin väg och bodde söder på backan. Men alla gån
ger, när hon var där, sade hon, att där satt en för bordsändan och hade månge horn. Han 
lofvade mig mycket och tog igen allt slätt. Och när jag drog den vägen med den onde 
anden, tycktes jag möta en på vägen ben. Karin på Håkemark. Annan gången bekänner 
hon och hennes dotter ben. Dordegh, att de hafva mött en ben. hustru Barbrå i Hamnen. 
Tredje gången bekände Dordeg, att hon mötte Jöns Hinderssons hustru i Granön ben. Malin. 
Ofvan kyrkan mötte hon henne. Där hälsade de hvarandra, och var deras hälsning så: 
Fånen vare med tig! — Vare oc så med tigh! Men när hustru Barbrå och Dordeg möttes, 
talas de intet vid, och det var utan kyrkan. Men i Blåkulla hafva de intet sett hvarandra. 
— Allt detta hafva både moder och dottren bekänt två gånger för rätta i alle mans åhöre, 
men dottren Dordeg hafver bekänt, att, när hon hade lärt af sin moder denna trolldom, hade 
hon icke varit mer än tre gånger till blå kulla, och den tredje gången, när hon drog hem, 
nämnde hon Ihesus; så föll hon neder på vägen. Det skedde ofvan kyrkan vid en by ben. 
Brende land och måste så gå två store miler, förrän hon kom hem. Men huru hon kom 
öfver älfven, sades hon intet veta; men det sade hon, när hon drog åstad, drog hon mellan 
kyrkan och klockstapolen och detsamma tillbaka igen. 

Detta hafver varit både modrens och dotterns bekännelse, förrän de gingo till döden ; 
men den tredje bekände sig första gången varit till Blåkulla, men när hon för[stod], att hon 
skulle gå till döden, begynte hon neka därtill och sade, att hon hade "logit på sig", och 
ville däruppå taga sakramenten, men det blef henne förnekadt. Dock begynte menige man 
falla till bönen och bedja för henne, att hon skulle drifvas af landet med sin man och barn. 
Blef då dem det efterlåtet, men för de andre två, som sig hade bekänt, föll menige man till 
bönen, att de icke skulle brännas, utan komma under svärdet, och blef dem detta efterlåtet 
på öfverhetens nådige behag, och gaf socknen ut några penningar, som är 20 daler. Men 
hvad öfverheten vilja säga härom och döma dessa efterskrifna, såsom de sägas hafva sett 
vara i Blåkulla, när de voro där, och mötte dem på vägen, det de hafva bekänt på dem, 
när de gingo till döden, det skjute vi till vår nådige öfverhet, om the må blifva ostrafFat 
eller ej. 

En rentjuf. Renstölder omtalas rätt ofta i Lappmarkerna och bestraffas i allmänhet 
ganska hårdt. Den värsta rentjuf, som vi sett omnämnd, var en lapp v. n. Nils Hansson, 
äfven Nils Tålch kallad, emedan fogden Reinholt Steger några år hade brukat honom i denna 
egenskap. På tinget med lapparne vid rätta marknadsplatsen i Jocomochj år 1618 d. 17 febr. 
anklagade fogden R. Steger denne för att under hans frånvaro på resa till Stockholm hafva 
afhändt och bortstulit för kronan en hop renar. Efter en noga rannsakning befanns det, att 
karlen först hade stulit en çronones oxeren och sålt honom till Hans Jönsson i Alewijk för 
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en kanna brännvin och därvid försäkrat köparen, att det var hans egen ren. Item hade han 
ock stulit en oxeren och honom i oträngdom målom slaktat samt med släkt och vänner för
tärt. Item hade han bortstulit sju af cronones oxerenar och föregifvit, att Micheli werke-
mestere hade slaktat dem till K. Maj:ts behof; men denne Michells kvittens utvisade annat, 
hvarjämte länsmannen Nils Nilsson i Biörsbyn i Luleå s:n, hos hvilken kronans renar slak
tades, och de gode män, som slaktade, vittnade, att den anklagade icke hade lämnat dessa 
renar. Vidare hade han tagit en ung kronans ren och skänkt honom åt mäster Kortt, K. 
Maj:ts mästerkock. Desslikes föregaf han, att 6 oxerenar och 3 vajor med sina kalfvar 
skulle vara bortlupne, så ock att 10 oxerenar och 7 vajor skulle vara blefne döda, hvilket 
han dock icke kunde bevisa, utan, snart sagdt, föllo stora misstankar om honom för hans 
svärmeri och lösaktiga lefverne, som han förde i socknen under fogdens frånvaro. Nu, gafs 
honom två dagars respit, att han skulle förskaffa sig vittne och bevis om sin oskuld, helst 
medan de alle vore där tillstädes, hos hvilkom han förmente sig hafva hjälp och ursäkt att 
förvänta. Men det fanns ingen, som honom med någon rättmätig skäl och bevis kunde 
hjälpa, utan efter den nogaste och sannfärdigaste rannsakning befanns, att saken gick honom 
under ögon, och kunde han sig ingalunda leda därifrån. Efter 2 kap. tjufvabalken blef han 
dömd till galge och gren, och alldenstund det var cronones enskilda sak, blef samtyckt, att 
lappfogden skulle hafva honom i fängelse och förvaring, intill dess han skulle gifva saken 
under de w. herrar Cammarråd till känna. Ty lät fogden taga honom af Lappmarken, medan 
han ingen löfte (borgen) kunde få för sig, och lät honom en lång tid sitta i kistan vid kyr
kan. Dock på sistone för den stora vinters och frostes skull togs han utur kistan, och slogs 
järn på båda föttren på honom. Med dessa gick han några veckor, men på lyktone, medan 
lappfogden var i Lappmarken, rymde han af järn. Då lät fogden slå efter honom, och fick 
han honom igen 6 mil ifrån kyrkan. Huru det sedan gick med honom, känna vi icke. 

Tidsbilder från Torneå-dalen. År 1605 den 18 okt. hölls ting med allmogen i Tornö 
s:n i närvaro af konungens troman och Cammarråd Nils Andersson till Fåredal, Christopher 
Persson i Lide och Johan Ottensson i Valla. I rätten sutto bland andra nämndemännen 
Hans Packan i Voikala och Henrik Valle i Ramo. Fram för rätten hades nu Nils Jockeialke 
i Öfver Torneå, och anklagades han för dubbelt hor med Erik Mårthenssons hustru i Tortula, 
som ock var närvarande "till svars". Båda bekände de sig till denna missgärning och synd 
skyldiga och brottsliga. Nils svarade ock, àtt han därför begynt gifva böter, var kommen 
under kyrkostraff samt hade stått _och s litit ris för kyrkodörren. Nämnden tillfrågades, om 
det någonsin varit afsagdt eller dömdt, att N. J. skulle för sin missgärning slippa med böter, 
hvarpå nämnden och "härretsmännen" vittnade, att, när samma ärende senast var för rätten, 
vardt domen förskickad till vår nådige konung med hemställan, om densamma skulle varda 
med straffet efterföljd eller Nils skulle slippa med böter. Och kom så ingen svar härom 
tillbaka, förrän för:de gode män kommo hit och hade befallning att om samma och andra 
grofva saker förhöra och låta straffet efterfölja, som brotten kunde vara till. Och efter Nil& 
sköt därpå, att han begynt att gifva böter, frågades honom till, hvem samma sakörer hade 
uppburit. Svarade han: fogdpkarlen Hans och fjärdingsmannen Nils Olsson i Nimisell hade 
uppburit till halfsjette daler. Då framkallades för rätten för:de fogdekarl och fjärdingsman 
samt tillfrågades, hvems tillstånd de hade att anamma någon sakören utan lag och dom före
gången. Härtill svarade de, sägandes, att vintern näst förleden, [när] befallningsmanne» 
välbördig Arvid Henriksson var till Stockholm till vår nådige öfverhet, vardt dem tillsagdt 
och till känna gifvet, att för:de N. J. skulle hafva i sinne att rymma sitt löfte [rymma, ehuru 
personer gått i borgen för honom], och visste då fogdekarlen samt fjärdingsmannen, som en af 
löftesmännen var, icke, huru de skulle trygge samme Nils kvar, efter där var intet fangsel 
i socknen, som de kunde förvara någon missgärningsman uti, och vardt så till råds och 
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gjordes samme Nils kunnigt, att han skulle slippa med böter. Och på det sättet togo de 
förrde halfsjette daler, och stå, heter det, samma penningar ännu i för:de fjärdingsmans gård, 
och intet befallningsman befattat sig med de penningarna och ej aktat, utan förde saken i rätten 
och krafde dom. Häremot svarade Nils, att hans hustru hade gifvit honom vänskap och sökt 
säng och silfcu med honom, och för samma sin bedrifne missgärning hafver han u måsteu stå 
för kyrkodörren och lidit straff, skam och nese. Tillfrågades herr Knut, körkeherden i Tornö, 
hvems tillstånd han hade att taga någon missgärningsmänniska för hvad sak, det helst vara 
kunde, och låta [henne] komma under kyrkostraff, förrän samma sak kunde vara sliten, dömd 
och till böter sagdt vid laga ting. Svarade herr Knut: Det är sant. I våris förleden bad 
för:de Nilses hustru Anna för sin man, så ock hennes släkt och bröder; och att han tog 
honom i kyrke och under kyrkestraff, skedde för den orsak, att samma sak hade länge stått 
och Nils begärde komma i kyrke och hans hustru bad för honom, och mente, efter fjär
dingsmannen och fogdekarlen hade tagit uppå boten och det så dröjdes, blef han förorsakad 
att taga honom i kyrkan. Härtill vardt herr Knut af rätten svaradt af högborne Cammar-
råd och de gode män, med honom voro, att det kunde icke vara orätt att trösta en syndare 
med Guds ord och låta honom höra sin salighets väg; men sätta kyrkostraff och där låta 
undergå skam och nesa för sin brott utan lag och dom föregången, det hade han intet hvar-
ken i lag eller kyrkoordning att försvara sig med. Ytterligare frågades den kona, Nils legat 
med, om Nils icke hade häfdat henne, sedan han var under kyrkestraflf. Därtill svarade hon 
det icke kunna neka, att 8 dagar, förrän Nils togs i kyrke, låg han med henne och intet 
sedan. Detsamma tillstod Nils också sant vara och hafva stått kyrkestrafif för samma kona. 
Ytterligare frågades Nilses granne och någranne till, huru Nils förhåller sig mot sin egen 
hustru. Då framsteg för rätten Nils Olsson i Nimesijll, Henrik Core i Yoikala och Nils 
Larsson i Witsanemij och vittnade, att för:de Nils' hustru Anna hade låtit dem se, att hennes 
man hade slagit henne, så huden hade gått af till en fingersbredd. Därtill svarade Nils: 
Det skedde oförvarandes, vid det att han stod och murade, och föll en sten oförseendes från 
honom, och skedde henne liten skada på armen. Ytterligare vittnade för:de bönder efter 
Nilses hustrus ord, säjandis: u Där Nils kommer hem, vill jag gräfva gröper och lägga mig 
däri. Jag vet, han slår mig likväl ihjäl". Domen blef, att horkarlen och horkonan skulle 
vara förfallna under svärdet, dock skulle de ej stå straffet, förrän saken blifvit konungen 
tillkännagifven om det kyrkestraflf, Nils hafver stått för det bedrifna hor, efter det är skedt 
utan lag och dom föregången. 

Vid samma ting hades ock dennes broder, Oluf Jokeialke i Öfver Torneå för rätten. Han 
anklagades för att hafva öfvergifvit sin äkta hustru och rymt bort med Per Kållares hustru i 
Paio . . ., henne häfdat och ägt barn med henne. Till sådant Olof icke neka kunde, utan 
bekände sin missgärning och brott och sade, att han själf hade gått ofängsle tillbaka i sock
nen, och hans hustru gifvit honom vänskap och tagit honom i säng och säte, och därtill med 
hafver befallningsmannen på den tid Mäster Dirik haft honom i fängelse för samma sak och 
tagit böter af honom. Och där han vardt i fängelse satt, var ock två andra för sina miss
gärningar i samma fängelse, h vilka sig "skore" af kistan och Jupit bort, och likväl satt Olof 
kvar att bida rätten. Vidare hade för:de Dirik på boten för hans sak tagit: gäddor 17 
pund, silfver tu lod, mård 1 st., gråskinn 1 timmer, lappskor tu par; och då begärde Mäster 
Dirik tre daler penningar till, så skulle samma sak vara klar och [den anklagade] få bref. 
Härtill svarade befallningsman välb. Arvid Henriksson sägandes: Sådan grof sak borde icke 
utan lag och dom tagas böter före, och mente, att sådana böter borde stå honom för intet, 
som utgaf, enligt tjufvabalkens l:a kap. Svarade O. J., sägandes: "Jag hafver ock levererat 
på min sak, sedan I komme till befallningen, nämligen länsman Henrik Hindersson i Ramo 
11 mark penningar och 4 lod silfver". Härtill svarade Arvid Hindersson och sade: "Det 
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bekänner jag, du hafver sådant utlagt, och är hos för:de Henrik i Ramo, och vill jag med 
gode vittne bevisa, på hvad sätt det är taget, och nämnde sina vittne: her Knut, kyrko
herden, af nämnden: Mårten Ewalson, Hans Packan och Eskil Nilsson, de där vittnade 
sägandes, att det, som af Oluf togs, skedde på detta sätt: att efter det vintren förleden Oluf 
och hans horkona och Olufs broder Nils och hans horkona blefvo dömda vid laga ting och 
domen till höga öfverheten förskickad, om för:de personer skulle stå sin näpst eller slippa 
med böterna, och det dröjdes med svar, och blef Arvid Hindersson tillkännagifvet, att det 
var befruktandes, att de två bröderna skulle rymma sitt löfte, och hade intet fängelse, där-
uti sådana missgärningsmän kunde förvaras, så hade han med gode mäns råd tagit för:de 
penningar och silfver och så försäkrat honom att blifva kvar och icke rymma sin kos. Härtill 
svarade O. J., att han intet hafver haft sådant i sinne, och den kvinna, han hafver legat 
med, är i kyrka tagen och stått sitt straff och slitit ris för kyrkodörren. Därpå vardt nämn
den tillfrågad, om samma horkona hafver för lag och rätt bekommit sentens och dom, att 
hon skulle slippa med böter. Därpå svarade nämnden det aldrig vara skedt ; men att prästen 
hafver tagit henne under kyrkostraff och hon där stått och slitit ris, det må prästen svara, 
hvad skäl han kunde hafva därtill att låta henne stå kyrkstraff, förrän det kom svar från 
höga öfverheten. Desslikes är ock för:de Oluf kommen i rykte, att han skulle vara vållande 
i Per Kållares dotters död, som var den konans äkta dotter, som Oluf lopp bort med, hvilket 
ärende ännu icke hafver varit rannsakadt och ej heller på den tid ske kunde för is och oföre 
i älfven, då ingen kunde få vittne och besked till tings, men skall vid förste ting flitigt 
rannsakas. 

Den 4 aug. 1606 kom målet åter före å Tornö ting. Olof Jocki Jalcka och hans 
horkona, Anna benämnd, ställdes då för rätta och frågades dem i åtskilliga förhör, huru 
Annas äkta barn var blifvet dödt, som hon ägde med Peder Kolare. Därtill svarade barna
modern: Min dotter var 8 år gammal, blef då invärtes sjuk om juletid och blef död något 
före kyndersmesso. Emellertid, medan hon sjuk var, slogs den invärtes sjukdomen upp i 
halsen, och på tungan blefvo stora blemmor. Så bad Anna Jochj Jalka, om han visste någon 
råd, att han ville bota barnet. Han visste ock ett sådant: man skulle gifva barnet kallt 
vatten i munnen genom en björnestrupa, gjutandes det neder i halsen. Men efter han hade 
ingen strupa, som han därtill bruka kunde, hällde han vattnet i barnets hals genom sin 
näfva. Men det halp intet. Två dagar därefter tänkte han upp det medel, att han tog ett 
kallt yxeblad och lade på barnets tunga, menandes, att det skulle utdraga den slem, skarn 
och förgifting sålunda af tungan, och kallades samma sjukdom på finska sampa, på svenska 
torsk, och många plägade af den sjukdomen dö, om de icke i tid blifva botade, såsom de 12 
edsvurne vittnade. I detsamma han lade yxan på tungan, kom hon i kotha dören ifrån 
renarne och talade honom till, hvi han så for med barnet. Svarade han och sade: uDu 
hafver bidit mig vptenkia någen Rådh emot denna sjukdom. Så tag nu själf, thin hora, och bota 
det!u Och slog henne tu eller tre slag på munnen. Men det han gjorde med barnet, skedde 
i en god mening. Men 8 dagar därefter blef det dödt. Detta för:ne bekände både han och 
hon i åtskilliga förhör sant vara, och gjorde hon honom alldeles fri för sins barns död. 

Enligt räk. för 1604 förekommo på tinget i Torneå bl. a. följande mål : Kom för 
rätta Jöns Håkansson i Ramo och gaf till känna, att menigheten hade sig sammansatt att 
tillhopa göra någon tjära, därmed att låta tjära sin socknekyrka ; och mestadelen af allmogen 
såsom ock han hade samma tjära utgjort; dock voro någre, som stodo tillbaka med samma 
tjära. Därföre förordnade kyrkiones sexmän Nils Hansson i Ramo och Peder Olufson i Loa
kal att samma återstånd uppkräfja. Emellertid, där de reste i bygden, drucko de sig öfver-
fullo druckne och uti öfverdådighet med berådt mod foro till för:ne Jöns Håkanssons gård; 
dock funno de honom icke hemma, utan hans hustru och krafde henne efter kiörkio Tierun. 
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Svarade hon: "Min man hafver länge sedan utgjort samma tjära, det eder nog vitterligit ärÄ. 
Med detsamma buro de hugg uppå henne och slogo henne med en stång både blå ock blodig, 
så att hennes arm blef förlamat. Sedan måste hon rymma utur sin gård, och foro de fluek 
efter henne, så att hon nödgades gifva sig uti en älf och wadde i vattnet under sin haku. 
På öfverhetens nådiga behag blefvo de benådde att utgifva tillhopa 200 mark och förlika sig 
med bonden och hans hustru. 

Mickel Larsson i Pekilla hafver varit i marken på sitt arbete, och där som han sent 
om aftonstid fick sig mat, kom till honom ett spökeri och talade med honom och sade sig 
vara en människa och för sina egna missgärningar skull vara insatt i ett berg där hos och 
icke kunde slippa där ut. Emellertid begynte^där talas och sades, att Nils Olufsson i War-
sara var vållande, att samma människa blef intagen i berget, till hvilket inga skäl eller 
bevis fanns, utan det blef för Rätte bevist, att samme man, som i spökes hamn syntes, var 
blefven borta och dränkt sig uti svag is. 

Henrik Hindersson i Ramo var beryktad för truldom i så måtto, att han en tid hafver 
legat i skogen, blef hans ansikte uppsvullit, där han låg och sof. Sedan brukade han där
till det medel, att han tog jord och gick dit, som han samma sjukdom fick, och kokade jorden, 
därmed han sedan basade sitt ansikte; och ingen kunde sådant döma för truldom. Därföre 
gafs den saken uti prowestens våld, hvad straff han på sitt ämbetes vägnar ville låta 
honom stå. 
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altarskåp 92 
alunskifferkullar 100 
amulett (remsa av björnskinn, hederstecken för 

jakthund) 109 
anderstångsnavare 343 
andstutar 97, 109, 118 
antikviteter (kyrkliga) 60—62 
arbetet och väderleken 43—47 
arbetsfogdar 341 
arbetsfördelning (män, kvinnor) 73, 74 
arbetskläder (män, kvinnor) 73—76, 87 
arbetslöner 75, 92, 98, 101, 102, 341 
arbetspenningar 183, 184, 210 
arbetsredskap 342, 343 
armborst 72, 176 
Arne ille (i Ragunda) 137, 138 
Arnljot gelline 137, 138 
arrende (för Häggnäs prästbord) 92 
ärtor (ett slags änder) 91 
aspar 51, 107 
aspskav 50 
"atlasemyssor" 93 
Austmodr (införde kristendomen i Jämtland) 112 
ava (vik) 238 
avelsgårdar 334 
avgifter, se skatter och avgifter 
avgudar 94 
avkomsten (skörden) 41 

avlingepenningar 183 
avlöning för "stodvaktare" 322 
avrad (arrende) 66, 92, 93, 97, 109, 111, 119, 

141,172, 183,210, 211 
avradsfiske 87, 93, 94, 118 
avrättningsplats 78, 103, 109 
avträdeshus 76 
avvittring 51 
axskrikor (fjällskör, fjällskator) 117 

badstuga 48, 76, 93, 96, 143. Se även bastu, 
baggar (norrmän) 175 
bandvipp (i kvinnodräkt) 93 
bardskärare 329 
barkade oxhudar (garvade hudar) 269 
barkbod 115 
barkbröd 80 
"barket hud" 333 
"Bark-löften" (veckan efter midsommar) 94 
barnsöl (kalas) 77 
barnuppfostran 117 
bastion 86 
bastu 167, 178. Se även badstuga. 
begravning 329 
begravning, se begravning, gravskick, gravöl, 

likeror (troligen gravsten), likfärder, likstenar, 
likstolspenningar, sorgdräkter, urnor (grav
urnor) 

begravningshögar 94 
beläten av björn 94 
bena (giva efter) 110 
"benkebolster" 335 
berenfisk 303 
bergsbruk, se järnblåsning, kalkbränning, myr

järn, myrjärnsblåsning, myrmalm, nasar, 
Osmunds järn, rostad malm, stensprängning, 
vattsten (smida myrjärn till) 

bergstalp (bergras) 103 
"bergtagen flicka" 138 
"bergtroll" ("Bergzråd") 167 
"Bergzråd" (bergtroll) 167 
"Betarsjö-sillen" 140 
bete 51, 106, 108, 111, 141 
betning (surnad av mäsk) 107 
bettsjuka (sjukdom hos ren) 96 
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bibelcitat (om sådd och skörd) 42, (om salt i mat 
och gödning) 49 

bildhuggeri 100 
binde (mått på hampa) 48 
"binstaka" 177 
binäring 74* 
birkarlar och birkarlsväsende 301, 305, 307— 

309, 316, 319, 320, 324, 326, 327, 335, 337, 
346, 347, 353, 355 

birkarlaskatt 273, 320 
bisysslor 56 
"biurestugu" (bäverstuga) 138. Se även bäver

stuga. 
bjugg (gammalt ord för korn) 40 
bjuggbröd (kornbröd) 328 
bjuggmjöl (kornmjöl) 329, 334, 336, 337, 341, 

342 
bjälkar (priser på) 74, 105 
björkar 51 
björnar 52, 85, 92, 106, 107, 114, 119, 145, 

147, 161, 163, 164, 337 
björndrag 106 
"björndynja" 147 
björngiller 118 
björnhide (björnlya) 113 
björnskinnsfäll 52, 304, 307, 324, 335 
blaggarn (väv) 335, 341 
blanda (vassla) 165 
blandsäd (2/3 havre, 1/3 korn) 49, 116 
blodsjuka (rödsot) 116 
blåhalsar (ett slags änder) 109, 119 
Blåkulla 357 
blånad 213, 214, 260, 356, 357 
blånor (linblånor) 74 
bläre (en blåsa) 169 
blästerbyggnad (i Greningsforsen) 106 
blästerugn 91 
bodar 76, 98,113,313,314 
bodlegor 313—315 
bodvall 65, 87 
bogården (stenmur runt kyrkan) 60 
"bolduk" 176 
bolsdräkt 312 
bolster 175, 176, 339 
"boltingar" 176 
bomullsvävnad 105 
bomärken 71,138 
bonader 344 

bondstugor (målade) 92, 100 
boningshus 77 
bonot (pulsnot) 92 
bonät 176 
bordsskick (i Jämtland) 106 
borg (fornlämning) 99, 104 
borgarlegsgäddor 304, 305, 310, 312 
"borgelägersknekt" 318 
borglegspenningar 311 
borgläger 72, 216, 313, 319 
borgmästare 347—349, 351 
boskap, se amulett, får, fölsing (fölunge), getter, 

gödsvin, Hammerdalshästar, hästar, kor, oxar, 
svin, tjurar, tyska får, tämming (unghäst), 
werckmäraföll (arbetsstoföl), virveln (kvali
tetsmärke hos husdjur) 

boskapsavel 57 
boskapsdöden (i Luleå 1561) 337 
boskapsparceller 338 
boskapsskötsel 88, 101 
bostad och bruksbyggnader 76 
botare, se vis man 
botemedel, se magi och botemedel, medicin 
bottensik (större insjöfisk) 100 
bottnakarl 322, 345—348 
"bottneskutor" (skutor från "Bottnen") 346 
brakved 51 
brand (fågelgiller) 152 
braxnar och braxenfiske 106, 109, 163 
Bredsjö-Ante 144—146,160 
bredsjöfinnarna, se trollfinnarna i Bredsjö 
bronsåldern 259 
brott och straffj se afföring, avrättningsplats, blå

nad, bolsdräkt, böter, dickesteppor, dråp och 
mord, dödsdom, dömd till elden, dömd till 
repet, edsöret, fallsmål, fridsbrott, frisägning, 
frändsämjospell, galgplats, hor, kistan, kom
ma under svärdet, kyrkostraff, kätteri, läger
mål, läppgäld, lönnbrännare, lönskaläge, 
lösen "från halsen", mansbot, mutor, mö-
kränkning, mördare, okvädesord, renstöld, ris
bastu, rymning (från fängelset i Härnösand), 
råtjuv (en som flyttar råmärken), sagder ifrån 
halsen, sakören, skoggång, sköfflan (skuff-
ning), slagsmål, snöwadning, stölder, synda
bot (donation till kyrkan), tjuvjakt, wega byg-
ning, åhall, öluillo (fylleri) 

bruden sängledd (bröllopssed) 178 
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brudfärder 76 
brudkrona 76 
brudstol 103 
bruk (förslag till bruk, fabriker, plantager m.m.) 

57 
brukningsmetoder 39-41, 48, 49, 54, 116, 118 
brunkulla (Satyrium nigr.) 94 
brunnar, källor och vattenanvändning, se 

Lemans-källan, mineralkällor, offerkällor, 
Solomskällan, surbrunnar, vattenkällor, 
vattenledning, vattudämning 

bryggerska 336 
bryggpanna 344 
bryggstugor 76 
bråddvält 39 
brådpanna (stekpanna) 343 
brånad (sjukdom) 64 
bräder (pris på) 74, 76, 105 
brädsågning (i Kälarne) 106 
bränna (svedja) 111 
brännvin 57, 105, 106, 321, 327-329, 359 
brännvinets skadeverkningar 112 
brännvinsankare 141 
brännvinsbränning 78, 111 
brännvinsbröd 77 
brännvinsdrickande 79, 105, 106, 112, 113, 141 
brännvinspanna 119 
Brännåret 1703 (skogseldar överallt) 57 
bränsle 51 
bröd 336 
brödnöd (kall natt, frostnatt) 111 
bröllop och äktenskap, se bruden sängledd (bröl

lopssed), brudfärder, brudkrona, brudstol, 
bröllopsgärd, bröllopsgästers kläder, bröllops
kläder, bröllopsmat, bröllopsseder, strumpe
bandsgåvor 

bröllopsgärd 71 
bröllopsgästers kläder 97 
bröllopskläder 76, 97 
bröllopsmat 77 
bröllopsseder 77, 97, 115, 178 
bröst- och magsjukdomar (orsak till) 112 
budhamn (fäbodställe) 113 
budkavlar 155 
budsäte (fäbodställe) 165 
budtös (fäbodpiga) 165 
buldan (väv) 101 
buldansfabriker 69 

"bung skäutar" (seldon av älghorn) 113 
bussaronsskjorta 93 
byggnader 74-77, 88, 90, 93, 100, 270 
byggnader, se bondstugor, boningshus, bostad 

och bruksbyggnader, byggnader, helgdags-
stugor, kyrkohärbärge (kyrkomagasin), kyrk-
stugor, lappkojor, lappstad, porten, rödfärga
de tak, rödmålade hus, rödmålade knutar, 
sängstuga, sätesbyggning, trädgården (trähus) 

byggteknik (konstruktion), se döresinka, fönster, 
förstugukvistar, glasfönster, halmtak, kor
steget (del av kyrka), mullbänk, nävertak, 
rappade byggningar, skifferhällor (till tak
täckning), stensprängning, svale, tröskel 

bylag 70 
"byssegjutningen" (rustningen) 319 
byteshandel (exempel på varor) 74 
bytesplats (marknad i Stöde 3 aug.) 74 
byxor (gula av skinn) 76, 115 
båga(man)tal 272, 319 
bågaskattelängder 272, 301, 353 
båge 52 
båtar 91, 105 
båtbyggeri, se skepps- och båtbyggeri 
båtskjuts 118 
båtsmanshåll 108 
båtsmän 70, 76 
båtstad 95, 118 
båtsud (översta brädan på båtrelingen) 177 
bänkdynor 343, 344 
bänkebolstrar 270, 338 
bänkkläden 270 
"bäran" 141 
"bärasmör" 141 
bärgsel 96 
bäverfänge, se bävrar och bäverfångst 
bävergäll 96 
bäverhus 89, 106. Se även "biurestugu". 
bäverskinn 66, 96, 176, 308, 316, 324 
bävervånor 94 
bävrar och bäverfångst 52, 53, 89, 94, 95, 109, 

113 
böldsjuka 44 
bönhasande 73 
"bönpallar" (katolsk sed i samband med fiske) 

110 
bördlösen 41, 66 
bördsjord 65 
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böter 173, 176. Se även mutor. 

ciborium (kyrkoinventarium) 92 
citra (psalterium) 172 
collation 78 
"collectpungar" 60 
"cumiskor" 326 

dagsverken (per rök) 106 
dagsverkssmör 337 
Dahlmans karta 5, 13 
daljackor (i Klövsjö) 101 
dam (fjälldimma eller moln) 113 
danska böcker 93 
dart (treeggad) 107 
deja (hushållerska) 32 
deker (1 deker älgshudar) 182, 183 
dialekt 78, 94 
"dickesteppor" 215 
digerdöden 57, 59, 66, 97, 106, 114, 117 
diken 48 
dikesrenar 39 
division (område, landsdel) 37, 53 
djur, se ärtor, axskrikor, biurestugu (bäver

stuga), björnar, blåhalsar, bäverhus, bävrar 
och bäverfångst, ekorrar, falkar, fiskmya, fjäll -
rackor (rävar), fridlysning av bäver, gammel-
kissa (björn), glador, gräsbjörn, gräsänder, 
gudungar, göpa (lodjur), Handöls- eller kybb-
mya (mygg), harar, harsparvar, hermeliner, 
hussvalor, hästlortänder, järpar, järvar, kni-
por, knott, krånk, kuse (insekt), lokänder, löv
smeder, matamyggor, myggor, myrtussen 
(björn), mårdar och mårdjakt, nyckelpigor, 
orrar, pärlmusslor, ramm (korp), renar, 
rocken (dagsländor), rudor, rupor (ripor), räb-
ba (rävhona), rävar och rävjakt, rävgårdar, 
saxsvalor (tornsvalor), sisselskiten (fågel), sjä
lar (sälar), själhundar (sälar), skogsduvor, 
skrakänder, slagbjörn, snåckmaskar, sten-
skvättor, stenvåken, stingflugor, stormänder 
(knipor), strandlo (beckasin), strytänder, 
svanar, svärtor, tjuvand, tjädrar, tvinten (bo
finken), uttrar, vargar, varglo, vattkråka (upp
stoppad), vedknarren (hackspetten), villebråd, 
vita vargar, åkerhöns (ripor), älgar och älg
jakt, ödlor, örnar 

djurfångst 47, 57 

djurgång 108 
domaresäten 152 
"drafvel" (maträtt) 93 
drag (björndrag) 106 
dragjärn 342 
Drakholet (grotta) 95 
drivbänk 39 
drol (sumpiga ängar) 97 
drosera (ringormsgräs) 90 
Drucken (släkt i Raumo, Torneå) 320, 321 
drunkningsolyckor 104, 107 
dryck 98, 337 
drycker, se brännvin, brännvinsdrickande, dryck, 

dryckesseder, enlag, fogdeöl, hembränning, 
humlemjöd, lönnbrännare, malt, mjöd, rönn
brygd, spisöl, svenöl, öluillo (fylleri) 

dryckesseder 113 
dråp och mord 89, 93, 94, 110, 215 
drängars klädsel 97 
"dubbelskor" 336 
dykeriet 70 
dynor (ryska) 344 
dödsdom 346 
dödssätt (lapparnas) 159, 160 
dömd till elden (dödsdömd) 175 
dömd till repet 346 
"döresinka" 339 

ede (där älven "löper i hwirfwel mot land") 55 
"edsvurne män" 333 
edsöret 215, 323 
efterrånna (sidoskott på roten av ax) 91 
ekonomibyggnader (namn på) 270 
ekonomibyggnader, se uthus och ekonomi

byggnader 
ekorrar 53, 81, 119 
ekorrskinn, se gråskinn, gråverk 
eldbrand (ett slags fågelvånor) 98 
eldgafflar 110, 342, 343 
eldmörja (aska och glöd) 148 
eldrum (eldstäder) 76 
eldstäder 90 
"endobbelskor" 336 
engelsk pik (uniformstyg) 72 
engelskt (kläde) 322 
"engerst" 176 
enlag (vid brännvinsbränning) 107 
enskäft (vävsätt) 335 
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enspännare (titel) 329, 330 
epidemiska sjukdomar 51 
"esspinker" (till krigsfartyg) 333 
etymologier (sägner) 150 

fabriker (förslag till) 57 
faddergåvor 66 
falkar 113 
fallsmål (brottslighet) 103 
famn (mått) 338 
fana (truppstyrka) 156 
far ("gångbar sjuka") 99 
fartyg, se sjöfart och fartyg 
fasciner (fyllningsmaterial vid vägbygge i sank-

mark) 90 
fat (rymdmått) 41 
fatbur 334, 335, 336, 343, 344 
"fatburens vepar" (tunna sängtäcken) 335 
fateburshustru 339, 341, 344 
fateburspersedlar 338 
fattighjon 115 
Fattigmansvintern (1721) 42 
fattigstugor 115 
fester, se nöjen och festliga sammankomster 
"fetaliepartzeler" (till traktering) 329 
fickur (Olof Andersson i Gåxsjö, "utmärkt för 

luxe") 92 
filmjölk 109 
filtmössor (stora, röda) 87 
"fingerkyssar" (före handskakning) 93 
finnar (ibland även om samer) 51, 72, 89, 95, 

96, 98, 137,143-147, 152, 156, 157, 162-
164, 167, 177, 178, 301,324 

finnar (ibland även om samer), se finnar, finn-
smör, finska krigsfolket, finska plogen, sjö
finnar, skogsråg, spåsänning (trolleri), sved
jande, svedjebruk, svedjefall, svedjeland, sved-
jor, trollfinnarna i Bredsjö 

"finnekiäril" (laggkärl, bryggkar) 339 
finnmarker 39, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 

57, 59, 65, 79, 95, 170 
finnsmör 348 
finska krigsfolket 108 
finska plogen 39 
fiskar (sorter) 92, 116 
fiskbete (fångas på vita lakan) 87 
fiske 53, 57, 86, 87, 95, 105, 107, 152, 174, 211 
fiskemetoder 53, 105—107 

fiskens vandring 53 
"fiskeredo" (fiskeredskap) 346 
fiskeredskap 87, 97, 100, 105-107, 113, 115, 

118, 270, 338, 354. Se även fiskeredo och 
fisketolee. 

fiskesjöar 91, 167 
fisketider 87 
fisketillgång 47, 118, 174, 346 
"fisketolee" (fiskeredskap) 354 
"fiskmya" (insekt) 97 
fisksorter, fiskemetoder och -redskap, se abborrar 

och abborrfiske, agn, avradsfiske, bonot, bo-
nät, bottensik, braxnar och braxenfiske, bön-
pallar (katolsk sed i samband med fiske), fis
kar (sorter), fiske, fiskemetoder, fiskens vand
ring, fiskeredo (fiskeredskap), fiskeredskap, 
fiskesjöar, fisketider, fisketillgång, fisketolee 
(fiskeredskap), flotthus, grisens krokar, gäd
dor och gäddfiske, harrar och harrfiske, ho-
revor, husbehovsfiske, huvelsfiske, höstfiske, 
idar och idfiske, isgäddor, järnljuster, karpar 
och karpfiske, kastnät, katissa, kolk, kramp
sill, kroknät, kullfiske, lag (nät), lagar (del
tagare i ett lag), lagfiske, lakar och lakfiske, 
lakmjärde, lax, laxfiske, laxfiskebyggnader, 
laxnotvarp, laxtinor, linài, ljuster, ljustring, 
långnot, långrevar, mjärdar, mörtar och mört
fiske, mörtgång, nejonögon och nejonögons-
fiske, norsar och norsfiske, not, notedräkt, not
stycke, nät, nättingar, nävertrattar, rapoxe 
(småsik), ringnot, ryssjor, rångior (rödingho
nor), rören och rörfiske, sarvar och sarvfiske, 
sikar och sikfiske, siklöjor, skottfiske, skotar, 
skötsten, smäling (småsik), spickelaxar, staka-
nät, stenkista, strömming, strömmingsfiske, 
strömmingsnot, stäm och stämfiske, stäng-
fiske, syren, taijma lax, tinfiske, träskfiske, 
vaka, vaktfiske, vasa, vintermete, ålar och ål
fiske, ödlor (till agn), öre milla (öring i 
O viken), öringar och öringfiske 

fittja (fetja^fäti^fjätt; gräsrika åbräddar) 97, 
110, 114 

fjäll (skog långt från byn) 21 
fjällappgumma 147 
fjällrackor (rävar) 52, 103 
fjällslåttar (höslåtter) 85 
fjällstugor 94,114 
fjärding (mått) 41, 146, 168 
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fjärdingsman 79, 359, 360 
fjärilar, se furiar 
flen (en sjukdom) 79 
flenföre (islupen jord, isskorpa på vägar) 45 
flickor (med små öron bli goda hushållerskor) 

103 
flickors klädsel 97 
"floar" 88, 91,100,111 
flora, se alar, Almen (vid Berg), almycke (mjölk

ört), aspar, bjugg, björkar, brakved, brunkul
la, drosera (ringormsgräs), frogran, fräken, 
Frössö Björken, färne (Equisetum palustre), 
geske, groblad, gägol, hampa, hassel, havre, 
hjortron, humle, häggar, hära (Nardus 
stricta), jordpärons plantering, kongshäggen, 
kosopp (Agaricus bovinus), kål, lin, lindar, 
lönnar, mariaört (Orchis macul.), murklor, na-
ra gran, Ols-mäss-humla (Gentiana amarella), 
potatis, ragatufvor, Ranunculus lingua, ren
mossa, råg, rönnar, sjöalmycke (Lysimachia), 
sjörör, starr, syrbär (röda vinbär), sälgar, sälg-
syppan, säv, toskrot, tov ("tofve"; Festuca 
ovina), vete, vide, vinbär (röda), vinbärs
buskar, vitkullor (Anthémis arvens), vårråg, 
väj e (ogräs), åkerbär, ärter 

flotthus (laxfiske) 105 
flugfångare 106 
flus (vattugena) 119 
flygg (brant berg) 94, 109 
flärk (liten sjö) 20 
flätade handarbeten, se hemslöjd, husar myssa 

af näfver, kuntar, näverkontar, näverkärl, 
näverskor, skruckor (näverkontar) 

flötbullar 101 
fnöske (fnusk) 98, 103 
foderbodar 76 
foderväxter, se växtodling 
"fodringen" (skatt till kronan) 262 
fogdar 174-176, 179, 183, 206, 211, 215, 216, 

262, 269, 273, 301, 303, 304, 306-309, 312, 
315, 316, 319, 321-333, 336-344, 347, 349, 
359 

fogdebrev 262 
fogdefodringsmantalet (Gästrikland 1541) 261— 

269 
fogdelöner 341 
fogderäkenskaper 301, 331 
fogdeöl 336 

fora (hästlass) 154 
forbönder 78 
fornminnen, se borg (fornlämning), bronsåldern, 

domaresäten, forntidsborg, gravmärken, grift-
platser (ättehögar), jordagods, lappmonu
ment, minnesmärke, palissader, pistolpipa, ru-
dera, runstavar, runstenar, Signilds hög, Sjuls-
högen, Stenen i Grönandal, stensättningar, 
stenåldern, Thor Illes hög, Tidbrandshögen, 
älgkäkar, ättbackar, ättestupa, ätthage, ätt
högar, ödesbölen 

forntidsborg 86 
fourage (djurfoder) 78 
fridlysning av bäver (försök som förhindrades av 

lapparna) 89 
fridsbrott 321, 355 
fridskilling 349 
"frierien" (då det behövs brännvin) 106 
"frisägning" 178 
"frogran" 96 
frosk (används till agn) 87 
frukost 77, 87 
fräken 117 
"frändsämjospell" ("frendsemiespield") 310, 356 
frät jord 103 
"fräu" (spilling) 113 
"Frössö Björken" 111 
"fula kvinnfolk" (i Kälarne) 106 
furir, se förier 
"furj" (multnande mörja) 95 
furiar (små, grå fjärilar) 100 
furubröd (barkbröd) 116 
"fuska med smeom" (talesätt i Graninge) 141 
"fyrom bussom" (fyrfota) 103 
fyrskäft (vävsätt) 335 
fyrsten (flinta eller svavelkis) 96, 111 
fågelskrämma 102 
fågelvånor (giller) 164 
fågelägg 93 
fågla (fågelfänge) 151 
fåglanät (till svanar och gäss) 270 
fångstdjur 119 
fångstgropar 52, 91, 119 
fångstmetoder 52, 91, 115, 118 
fångstredskap 52, 53, 97, 106, 111, 119 
får 50, 85, 91, 104, 116,166, 175,176, 308 
fåravel 100 
fårmjölk 93 
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fårost 336, 340 
fårskinnsbyxor 98 
fårskinnsfällar 175, 176, 269, 335 
fårskinnströjor 113 
fäbete 108 
fäbodar 25, 48, 49, 51, 54, 88, 90, 91, 93, 99, 

102, 103, 107, 108, 111, 118, 119, 139, 141, 
143, 149, 151, 156, 162, 165-167 

fäbodbebyggelse 51 
fäbodställen 54, 65, 85, 90, 344 
fäbodvallar 48, 49, 88, 96, 98, 102, 167 
fäbodväsende, se husdjursskötsel och fäbod

väsende 
fädöd (boskapsdöd) 337 
"fägod" (med fullt ansvar sköta annans ko) 89 
fähus 76, 111 
fäkona 336 
fänika 70, 72, 322, 326 
färdvägar, se fasciner, färjor, Herrvadet, isbro, 

kanal, kavelbroar, kommunikationer, kyrk
vägar, kärrvägar, lurendrejareväg, ridvägar, 
roled (för roddbåt), vintervägar, väga (ploga 
vinterväg), vägar, väga teppa (vägavstäng-
ning), vält (ersätter snöplog) 

färgegräs 57 
färjetullen 80 
färjor (större transportbåtar) 79, 80 
färne (Equisetum palustre) 106 
fässel (bärrem i mesar) 95 
"fäwårderskor" 50, 51 
födans beredning, se betning, bjuggbröd, bjugg-

mjöl, drafvel (maträtt), enlag, gelad ström
ming, glödhoppa, grytor, gröpe (grovt mjöl), 
insyltning, kittlar, kokmjöl, kopparkannor, 
kopparkäril, ostberedning, tunnbröd, ättika 

födans servering och förtäring, se aftonvard, 
bordskick, dryckesseder, frukost, förgångs-
frukost, matsäckar (i Hallen), morgonvard, 
måltider, ottvard (frukost), stånka med 
fällock, tallrik, tennkannor, trätallrikar, 
undorn, undun (måltid) 

födans tillvaratagande och konservering, se fil
mjölk, insyltning, konserveringsmetoder, salt, 
surfisk, surmjölk, surströmming, torrfisk, torr
gäddor, vädertorkning 

fölsing 22 
fönster 87, 92, 93, 96, 316 
förbjudna varor 316 

förgångsfrukost 87 
förhuggning 79 
förier (furir) 72 
förkläden 93, 98, 135, 169 
förlåt (draperi) 270, 343, 344 
förlässa (lasta för mycket) 111 
förskört (förkläde) 66 
förstugukvistar (Fors och Ragunda) 105 
förtimring (erosionsskydd) 54 
"förvist björn" 147 
förvända synen 161 

"gaflin" (vapen) 72 
galejor 332, 333 
galgplats 99 
gammelkissa (björn) 145 
gelad strömming (rensad fisk) 177 
gengärden (befolkningens sammanskott av livs

medel m.m. vid herremansbesök) 262 
geografi, se topografi och geografi 
geske 116 
getost 117, 336 
getskinn 308, 310 
getsmör 117 
getter 105, 139, 143, 155, 175, 176, 308 
getögat (som klocka) 52 
gikt (i knäna) 97, 108 
gille (i Skellefteå) 353 
giller (och andra jakthjälpmedel) 74, 119, 152 
gillt lass hö 183 
gista (torka) 40 
glador (fåglar) 113 
Glas (släkt i Umeå) 322 
glasfönster 342 
glödhoppa (palt stekt på glöd) 103 
glödracker (eldhundar) 343 
godske (Gud give att) 95 
godstransport, se resor och godstransport 
"Golbeins kanna" 92, 94, 95 
golv (hömått) 97 
"gossmyssor" (som kyrkohåfvar med band 

omkring) 93 
"graanrå" 228 
grankälar 52 
gravmärken 86 
gravskick (för den som blivit stenad) 93 
gravöl (kalas) 77 
Gremla (jättekvinna i Häggenås) 169 
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griftplatser (ättehögar) 65, 89, 93 
Griis (släkt i Umeå) 321, 322 
gris (säden samlas i grisar på åkern) 47 
grisens krokar (fiskeredskap) 53 
groblad 89 
"groon" (spätt gräs om våren) 104 
grottor 88, 94, 95, 103, 113, 149, 154, 157, 

158, 166 
grubba (grop) 104 
gruvgården 91 
grytfattan 342 
grytkoppar 270 
grytor 270, 335, 339 
gråpjord (biandjord) 39 
gråskinn (ekorrskinn) 272, 308, 309, 316 
gråverk (ekorrskinn) 325 
"gräna-gräss" (växer på änge) 152 
gränder (delar av socken eller byar) 229, 230 
gräns (Ångermanlands forna) 171 
gränsgång 137, 138 
gränsinstrument 91 
gränsmärke 91, 96 
gräns tvist 137 
gräsbjörn 107 
gräsänder 92 
gräv 342, 343 
gröpe (grovt mjöl) 107 
grötväte 117 
Gudlaf Bilder 171—173 
gudstjänst 117 
gudungar (större än svärtor) 92 
gulbenskanna, se "Golbeins kanna" 
Gunilla den snälla (sägen) 27, 135—137, 140 
"Gunneliskåran" (fåra på åbotten) 136 
gusse (jätte) 112 
guv (fjälldimma eller moln) 113 
gyckel 147 
gångkläder 74, 76, 175 
gångled (dagsverk i turordning) 74 
gångstiden (fiskens lektid) 87 
gårdsfiske (ej avgift till kronan som vid avrads-

fiske) 87 
gårdsfogde 341 
gårfull (bakfull) 145 
"gåsar" (stora smörstycken) 105 
gåsåjord (myrjord) 116 
gäddor och gäddfiske 91, 92, 95, 118, 142, 303, 

306-308, 313, 329 

gägol (gräs) 40 
gäll (område med plikt att bistå "stodgångar" 

eller "stuterier") 322 
gärdesgårdar 90, 99, 110, 143 
gästabud 77, 328 
"gäsvafflor" (av kärnmjölk och skrädt kornmjöl) 

117 
gödselslädar 42 
gödsling 42, 49 
gödsvin 337 
göpa (lodjur) 103 
Göran och Iljas (sägen) 143 

"hagaffall" 215 
"hagerst kåpa" 175 
halmtak 104 
halsdukar 93 
halster 343 
"Hammarby källare" (sägen) 138 
Hammerdalshästar 97 
hamnfogde (i Torneå och Umeå) 314 
hampa 40, 47, 48, 69, 117, 317, 318, 333 
hampespinnare 333 
hampgalgar 99, 117 
hampkläder 48 
hamplärft 75 
hampvävnader 99 
handarbeten, se flätade handarbeten 
handel 318, 319, 347 
handel och handelsutbyte, se avlingepenningar, 

birkarlar och birkarlsväsende, birkarlaskatt, 
bjälkar (priser på), byteshandel, bytesplats, 
förbjudna varor, handel, handelsplats, han
delsresor, handelsvillkor, landsköp, markna
der, mellangift, moskovitiska handelsmän, 
penningar, ryssar, ränta, skinnhandel, trä
virkeshandel, örtug 

handelsplats 313 
handelsresor 101 
handelsvillkor 316 
handfat 270, 335, 344. Se även mullög. 
handkläde 178, 335, 344 
handskar 337, 341 
handsländor (spinnrockens föregångare) 75 
"Handöls- eller kybb-mya" (mygg) 90 
Hans Jägare (kunglig jägare) 327 
hantverk och hantverksprodukter, se bung 

skäutar (seldon av älghorn), instrumenter, 
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"kvicktjuren", myrjärnssmide, stånka med 
fällock 

hantverkspriser 92 
harar 52 
harrar och harrfiske 89, 92, 96, 109, 111 
harskinn 314 
harsparvar (Fringilla coelebs, bofink) 89 
harva 90 
harvtinnar 176 
hassel 51 
hattar (fjäll med branta spetsar) 85 
havre (sädesslag) 40, 41, 49, 52, 107, 116, 322 
helgdagsstugor 94 
"Helsing-smör" 74 
hembränning 160 
hemmansägare 51 
hemslöjd 118 
hermeliner 52, 119. Se även "lekatt kroppar", 
herredag 72 
Herrvadet (över en älv) 101, 112 
hillebard 71, 72 
"hjonelagslängd" 306 
hjortron 91 
hjulnålar 330 
hjulringar 330 
"hjälp" (tvångsleverans av timmer) 331 
hjälpgärdsregister 326 
hogbett (sjukdom), se hote 
hol (kulle) 27 
honung 78, 79 
hor 164, 213, 215, 260, 310, 311, 321, 325, 

356, 357, 359 
horevor (långrev av tjocka snören och stora 

krokar) 87 
hote eller hogbett (sjukdom) 98. Se även hugbett. 
hotelser (vanligt i ovänskap mellan bonde och 

lapp) 148 
hovmän 174, 175 
"huelm" (8 huelmar = 1 sommarlass) 342 
hugbett (colique, uppkastning) 79. Se även hote. 
humle 74, 110,318, 334 
humlegårdar 48, 85 
humlemjöd 78 
hundskinnspäls 141 
"husar myssa af näfver" 107 
husbehovsfiske 87 
husbehovsodling 48 
husbondväldet 105 

husdjursskötsel och fäbodväsende, se aspskav, 
avelsgårdar, bete, bodvall, boskapsavel, 
boskapsskötsel, budhamn, budsäte, budtös (fä
bodpiga), djurgång, fåravel, fäbete, fäbodar, 
gärdesgårdar, höns, höstbodar, höstflyttning, 
inhyrning av djur, kalfvedricka, kor (till låns), 
kreatursskötsel, lurar, messmör, mulbete, 
skälikon, snöpning (kastrering), steres, vall
hjon 

hus för vattenvärmning 76 
hushyra 350, 351 
husman (torpare) 112 
hussvalor 113 
huvel (tiden mellan andtiderna) 98 
huvelsfiske (högsommarfiske mellan sådd och 

skörd) 87 
huvudbolster 269, 304, 305, 307, 310, 334, 

335, 343 
huvudkuddar, se hyender 
hy ender (huvudkuddar) 175, 269, 270, 335, 

340, 343 
hygien 108 
hygien, se badstuga, bastu, hygien, lördagsbad, 

renlighet 
hykil (länk i kedja) 116 
hå (sele) 119 
hållhästar 306 
håpar (båtar) 316 
hårdvall 54 
hårdårsmärke 42 
håtull (årtull) 95 
häggar 51, 107 
hägglag (avkok på häggens trä och bark, använd 

som sårsalva) 89 
hälla (vid Grimstad, där Karl XI spisat middag) 

90 
hära (Nardus stricta) 113 
häradshövding 338 
härbergen 98, 146, 147, 163, 304, 316, 353 
härmelse (sägen) 65 
hässjor (för säd) 47 
hästar 50, 106, 112, 145, 146, 155-157, 160, 

162, 168-170, 175-177, 306-308, 310, 312 
"hästeloppet" (utfodringsordning för myndig

heternas hästar) 262 
hästkött (bästa agnet i fångstfälla för räv) 119 
hästlortänder (andart) 91 
hästläkare 98 
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hästskor (av guld och silver) 112, 168 
häststånd (hålla skjutshästar) 182 
hästståndspenningar 183, 184, 210 
häxeri 51 
häxprocesser 357 
höar (skogbevuxna berg med gräsvallar) 85 
högnar (ruar) 94 
högsätes vrån 178 
hölador 53, 152 
höns 50 
höstbodar 98 
höstfiske 87 
höstflyttning (hem från bodarna) 98 
hövitsmän 338, 347, 348 

idar och idfiske 109, 336 
iding (stockeld, två stockar med ändarna ihop i 

vinkel) 103 
idiotismus (dialekt) 78 
inhyrning av djur 49 
"inhyses" 74, 175, 178 
inkomster och utgifter på kungsgårdarna (Lula 

och Umo gårdar) 333—345 
inlösen 41 
innovationer, se mekaniska spekulationer, 

repeterar, uppfinningar 
insamling av djurfoder 50 
instrumenter 92 
insyltning 327 
intagor (oskiftad mark som odlas) 40 
inventarieförteckning (Umeå kungsgård 1566) 

343-345 
"iokest" (en sup) 93 
isbro 80 
isflotte 79 
isgäddor 106 
ister 341 

jakt 52, 65 
jaktmetoder och jaktredskap, se amulett, arm

borst, björngiller, brand, bävervånor, bävrar 
och bäverfångst, djur, djurfångst, drag (björn
drag), eldbrand, fågelvånor, fågla, fåglanät, 
fångstgropar, fångstmetoder, fångstredskap, 
giller, hästkött, jakt, krut, maltkaka (i rått
fällor), själafisken, själskytt, skaldnät, skall
gång, skyttar, slagjärn, tjuvjakt, veja (fånga 
djur eller fågel), vildrensfångst, villebråd, 

vånor (fångstfällor), vånverke, väderskallra 
(skrämmer möss), älgsgravar (fångstgropar) 

jegel, se gägol 
jordagods (jord- eller gravfynd) 159 
jordaskatt 182, 215, 272 
jordblandningar 39 
jordboksräntan 262 
jordbruk 39 
jordbruksmetoder och jordbruksredskap, se ala, 

aling, arbetsredskap, avelsgårdar, bete, bruk
ningsmetoder, bråddvält, bränna, diken, för
timring, gödselslädar, gödsling, hampgalgar, 
harva, harvtinnar, husbehovsodling, hå (sele), 
hässjor (för säd), jordbruk, jordbruksredskap, 
jordgräftor, jordmån, järnharv, järnplogar, 
landbondefåror, liar, läggharv, marsch-vagn 
(tröskvagn), myrgödning, myrslåtter, myr
stackar, nyodlingar, nyristningar, odels torp, 
plantager (förslag till), plogar, plogjärn, plöj
ning, rothuggning, röd (svedjeland), skära 
(skörda säd), skäror, skördemetoder, skörde
tider, slagor, slagremmar, slåttdamm ( över sii-
ningsdamm), slåtter, slåttesland, snes, sten-
diken, svalgöda, svedjande, svedjebruk, svedje
fall, svedjeland, svedj or, svineringar, svin
gårdar, svinsved (svinbete), såningstider, tre-
dingssäde, trelägge, trädande, trädesharvning, 
trädesärjning, tröskmaskin, tröskning (med 
vältar), utdikning, utjord, vattudämning, 
vältbillar, åkerbruk och boskapsskötsel, ärja 
vinterråg, ödesbölen 

jordbruksredskap 39, 85, 93, 101 
jordbyggare (vittror) 99, 102, 104 
jordbävning 43 
jordetal 183, 184, 272 
jordgräftor 342 
jordmark 272 
jordmån, se alunskifferkullar, frätjord, gråpjord, 

gåsåjord (myrjord), jordblandningar, lera, 
lermjöla, mjöla, mjölmo, mjölsand, märgel, 
möjord, svartmylla, åtjord 

"jordpärons plantering" 87 
Jämtlands fjälltrakter 85 
Jämtlands Regemente 68 
jämtlänningar (omdömen om) 102 
järnblåsning 97 
järnharv 343 
järnljuster 343 
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järnnätterna (14—18 juli) 108 
järnplogar 85, 116 
järpar 111 
järtecken (sägen) 169 
järvar 95 
järvskinn 52, 305 
jättar 96, 98, 99, 104, 108, 109, 112, 118, 151, 

152,169 
jätten Stor-Nils 110 
Jörans beläte med sin häst (träskulptur: 

S:t Göran till häst) 62 

kakelugn 90 
"kalfvedricka" 337 
kalk 90 
kalkblock 93 
kalkbränning 97 
kallbad (samiskt dödssätt) 159, 160 
"kall-sunn-fisk" (begärlig maträtt) 90 
kalv (mindre ö invid en större) 30 
kanal 86 
kanna (rymdmått) 41 
kannrum (mått för antal tegelpannor) 110 
kanonikat (ägor tillhörande kyrkan) 333 
kapell (större) 59, 63, 93 
"karmmyssor" 93 
karpar och karpfiske 97 
karta 170 
kastnät 97, 106 
"katissa" (fiskeredskap) 108, 117 
katolska prästerskapet (Stöde) 63 
kattunsförkläden 87 
kavelbroar 90, 110, 112, 170 
kikhosta 44 
"Kilbergsgubben" (sägen) 88 
kindermesse 308 
kis (svavelkis) 96 
kistan (fångkistan) 359 
kittelkoppar 270 
kittlar 333, 335, 270 
kjortlar 93, 175, 176, 270 
klacklapp (del av skoklack) 139 
klev (brant berg) 94, 99, 118 
klimat, se arbetet och väderleken, bibelcitat (om 

sådd och skörd), brödnöd, dam, Fattigmans-
vintern 1721, flenföre, guv (fjälldimma eller 
moln), ljungeld, sjösprång (storm), snöväder, 
stada, Stor-svart-året 1696, tjälskott, väder

solar, vädertecken 
klobbsjuka (hos renar) 96 
klockare 93 
klockstaplar 98, 106, 119, 157 
"klokewerk" (ekorrskinn) 53 
klok gumma 141 
klubb (liten backe, i havet utskjutande berg

udde) 30 
"klut" (vid sparlakanssängar) 105 
klädbonad (klädedräkt) 119 
kläde 72,87 
klädedräkt (allmänt), se arbetskläder (män, 

kvinnor), drängars klädsel, flickors klädsel, 
gångkläder, hampkläder, kjortlar, klädbonad, 
koltar, kvinnokläder, kängor, manskläder, 
mode (män och kvinnor), pigors och flickors 
dräkter, skor och stövlar, träskor 

klädedräkt (speciella plagg), se atlasemyssor, 
bandvipp, bröllopsgästers kläder, bröllops
kläder, bussaronsskjorta, byxor (gula av 
skinn), daljackor, dubbelskor, endobbelskor, 
filtmössor (stora, röda), fårskinnsbyxor, får-
skinnströjor, förkläden, förskört, gossmyssor, 
hagerst kåpa, halsdukar, handskar, hund
skinnspäls, husar my ssa af näfver, karmmys-
sor, kattunsförkläden, klädedräkt (bröllops-, 
sorg-), klädvanor, kullufvor, lappkläder, lapp-
mudd, lyxkläder, låspungar, läderbälten, man
chesterbyxor, mode (män och kvinnor), 
mudd, mössor, näverskor, pigors och flickors 
dräkter, räfsehandskar, röda filtmyssor, 
sammetsmössor, satinströjor, sidensargekofta, 
skinnbyxor (gula), skoklackar (målade), skor 
och stövlar, sorgdräkter, sporrar, strigbyxor, 
strumpeband, strumpor, stuttstrumpor, stånd
krage, stöpkoftor, stövlar, tröjor, underkläder, 
vadmalsrockar, västar, yllenskjorta (av tre få
reskinn) 

klädedräkt (bröllops-, sorg-) 76 
kläder 97, 101, 102, 104, 115 
klädtvättning 56 
klädvanor (hos "Socken Finnar") 75 
klövjande 80, 100 
knappar 93 
knekthåll 90 
knekthövitsman 322 
knipor 92, 109 
knivar 94, 165, 168, 178, 305 
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knott 90, 100, 106, 115 
knäckebröd och kakbröd ("smor kakor") 105 
knäk (åkern får knäk) 40 
kockar 327, 359 
kohudar 333 
kokerska 336 
kokmjöl 51, 304 
kolk (laxfiskebyggnad) 346 
kolning 87 
kolosförgiftning 103 
kolskuta (första segelbåt på Kallsjön) 86 
koltar 73, 93 
komma under svärdet (halshuggas) 358 
kommunikationer 80 
komålssmöret 339 
"kongshäggen" 107 
konservering, se födans tillvaratagande och 

konservering 
konserveringsmetoder 100 
kontar, se kuntar 
konungens fiske 305, 310, 312, 336, 341 
konungsboden i Umeå hamn 303 
konungsfodringen 262 
kopparkannor 270, 335, 338 
kopparkäril 175, 332 
koppor (smittkoppor) 44 
kor (husdjur) 175, 176, 213, 269, 303, 306, 308 
kor (till låns) 89 
"korek", se kolk 
korn 40, 41, 47, 64, 74, 77, 88-90, 92, 100, 

107, 109, 115-117, 163, 175, 184, 272, 304, 
306, 308, 310-312, 322, 323, 327 

kornbodar 76 
kors med tavla (gudstjänstplats) 104 
korsteget (del av kyrka) 158 
korv 342 
kosopp (Agaricus bovinus) 119 
kosthåll 77, 336 
krampsill 328, 336, 341 
kreatursskötsel 50, 89, 100, 340 
krigsfångar (ryska) 158 
krigshövitsman 322 
krigstjänst (hedrande) 98 
kristendomens införande 112 
kroknät 306 
kronobodar 302, 303 
kronofiske 326 
kronoutskylder 90 

krusifix (i Ströms kyrka) 92 
krut 52 
kryddgårdar 111 
kryddor och smakämnen, se kryddgårdar, 

kryddsängar, salt, sötsaker 
kryddsängar 107 
"kråknedandet" (14 april) 108 
krånk (insekt) 111 
kuckleri (trolleri) 51 
kullfiske 93 
"kullufvor" 94, 101, 102, 109 
kultiska ortnamn 234, 235, 298, 299 
kulturpersonligheter (i Stöde) 64, 65 
kungsfiske 305 
kungsgårdar 102, 170, 171, 182, 216, 227, 270, 

328,333-345 
kungsgårdarnas underhåll, materiel, redskap 342 
kungsgårdens avel 340 
kungsgårdens fiske 336 
kungsgårdens inventarier och produkter 339 
kungsgårdens kosthåll 336, 341 
kungsgårdens kvinnolöner 341 
kungsgårdens löneförhållanden 337, 339 
kungsgårdens räkenskaper 206, 336 
kungs skjutsar 170 
kungsådran (huvudfåra i älv) 74, 321 
kuntar 101, 106 
kuse (insekt) 111 
kutskinn 342 
kvarn-, se även quarn-
kvarnar, se kvarnhjul, kvarnsegel, kvarnställe, 

kvarntullslängden, mäld (till kvarnen), 
skvaltkvarnar, stålkvarnar, överfallskvarnar 

kvarnhjul 92 
kvarnsegel 342 
kvarnställe 211 
kvarntullslängden 64 
kvarter (längdmått) 90, 92 
kvartermästare 332 
"kvicktjuren" (bra virke av gran till skid-

tillverkning) 136 
kvinnokläder 87, 93 
kvior (kyor\ kreatursfållor) 49, 90, 97, 102 
kvissla (gren i älv som återgår i älven) 8 
kvällssetor (kvällsarbete vid brasan) 76, 77 
kybbmya (ett slags myggor) 90 
kyor, se kvior 
kyrkbibel (den danska finns i Strand) 92 
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kyrkbåtar (med lösa master och segel) 86, 106 
kyrkdörrsring 98 
kyrkegångspenningar 339 
kyrkkistan 157 
kyrkkornsregister 307 
kyrkliga inventarier 60, 92 
kyrklig organisation, se kanonikat (ägor till

hörande kyrkan), klockare, kyrkkornsregister, 
kyrkofrid, kyrkor och kapell (reparation av), 
kyrkostraff, kyrkrätt, kyrktionden, Lapp-
kyrkan i Granö, lappräster, lappskolor, lapp
tionde, likstolspenningar, mässordningen, S:t 
Olofs gärd, tionde 

kyrkofrid 323 
kyrkohärbärge (kyrkomagasin) 306, 309-311, 

339 
kyrkokonst, -prydnader och -inventarier, se 

altarskåp, antikviteter (kyrkliga), bildhuggeri, 
ciborium, citra, collektpungar, Jörans beläte, 
krusifix, kyrkbibel, kyrkdörrsring, kyrkkistan, 
kyrkliga inventarier, oblatask, officersstol, 
predikstolar, processionsfana, psalterium, 
S:t Olofs bild, skilleri, skåpaltartavla 

kyrkor och kapell (reparation och underhåll) 59 
kyrkostraff 360 
"kyrkrätt" 135 
kyrkstugor (vid Ströms kyrka) 92 
kyrktionden 331 
kyrkvägar 79 
kål (och övriga rotfrukter) 48, 112 
kåldun (innanmäte av slaktat djur) 342 
kång (tvist) 116 
kåtaläger (kåtaplats) 305 
kälar (skogstrakter) 108 
källare (med svale) 76 
källarpiga 336 
källor, se brunnar, källor och vattenanvändning 
kängor 93 
"kärflöf" (tilläggsfoder för kreaturen) 50 
kärl (målade) 93 
kärnmjölk 117 
kärror 95 
kärrvägar 100 
kätteri 215, 320 
"kättzleringer" 343 
köpmanspenningar 212, 213, 307, 308, 310, 

317-319, 323 
köttmånglare 349 

lador 111 
lag (nät, 20 famnar långt) 96 
lagar (deltagare i ett lag) 103 
lagfiske 154 
lagmän 183, 272, 308, 325, 326 
lågslätter 154 
lakar och lakfiske 107, 109, 111 
lakmjärde 106 
landbo (arrendator på kungsgården) 132, 211, 

262 
landbondefåror 39 
landskapstvister (sägner) 137 
landsköp 317, 318, 347, 348 
landsköpmän 317—320 
landsryggen 308 
landtågsgärden och vinterkörslor (befrielse 

från) 171 
lantvärn 72 
lappar 7, 49, 89, 90, 93-96, 99, 103, 110, 112— 

114, 118, 135, 136, 147-151, 159-165, 215, 
304-309, 313, 316, 321, 324-326, 328, 329, 
341,358 

lappar (omdöme) 93, 113, 115 
lapparnas gärden 92, 93 
lapparnas "överdåd" 114 
lappbåtar 93 
"lappehandlingen" 328 
lappfogdar 308, 309, 313, 316, 320, 324, 328, 

329 
lappfogdegården 328 
lappgäddor 303 
lapphandeln 309 
Lappkalasen i Granön och Umeå 328, 329 
lappkläder 93, 113 
lappkojor 90, 113 
"lappkongar" 100 
lappkonor (lappkvinnor) 355 
Lappkyrkan (i Granö) 329 
lappläder 344 
Lappmarken 170, 306, 308, 309, 313, 316, 317, 

324-328, 358, 359 
lappmonument 92 
lappmudd 93 
lappräkenskaper 316 
lappräster 114, 204, 306 
lappskatt 182, 183, 215, 303 
lappskinn (renhud) 335 
lappskogräs (bindgräs) 106 
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lappskolor 110 
lappskrupp (bärsele för små barn) 93 
lappstad 305, 306 
lapp tionde 303 
lapptjöta (lappens kvinna) 148, 149 
lapska ABC-boJken 309 
Lassekrogen 154 
lave 88 
lax 74, 92, 105, 108, 140, 211, 303, 304, 305, 

310, 312, 313, 315, 321, 323, 326. Se även 
laxfiske. 

"laxegårdspålare" 341 
laxfiske 105, 107, 109, 110, 140, 172-174, 211, 

212, 258, 306, 313, 346 
laxfiskebyggnader 172, 321, 341, 346 
laxfiskeplatser (som bönderna brukar) 3, 30—34, 

183,211 
laxkar 302, 303 
laxkällare 154 
laxnotvarp 7, 173, 211, 230, 310 
laxtinor 107 
led (i stället för grindar) 94 
lega 89 
legedrängar 76, 337 
legekonor 336, 339 
lekar 58 
"lekatt kroppar" (torkade till pulver; medicin 

för hästar) 103 
"Lemans-källan" 107 
lera 105, 116 
lermjöla 39 
liar 39, 73, 80, 101, 110, 149, 176, 339, 342, 

343 
"Li-bo-finnan" (även "Li-bo-vargan") 108 
"likeror" (troligen gravsten) 330 
likfärder 57^ 
likstenar 100 
likstolspenningar 339 
lin 48, 74, 75, 85, 101, 102, 109, 110, 119, 

142,163 
linda (åker som lägges till mulbete) 40, 48, 116 
lindar 51 
"lindsgrafvar" 100 
linsäde 40, 48, 90 
linài 97 
ljungeld (åska) 45 
ljusstake 270 
ljuster 81, 105, 107 

ljustring 87 
lo (lågt liggande terräng) 10, 237 
"lodior" (båtar med platt botten) 333 
lodjur 52. Se även göpa. 
lödning 87 
loft (byggnad) 92 
lokänder (ett slags änder) 91 
loskinn 52 
lottfisk 241 
Lucia (sagan) 66 
"lufteld" (draco volans) 75 
lungsj ukdomar 79 
lurar 113, 165 
lurendrejareväg 103 
lusbrunn (en källa) 107 
lycka (ängslycka) 163 
lyxkläder 92, 101 
långlogar 74 
långnot 106 
långrevar (med agn) 115 
"låspungar" (brukas av pigor i Hammerdal) 97 
läderbåtar 166 
läderbälten 102, 103, 112 
lägd (höbeväxt teg) 252 
lägermål 178 
läggharv (med tre leder) 93 
länsmän 71, 73, 95, 106, 119, 146, 262, 302, 

309, 322, 325, 326, 329-331, 343, 349, 359, 
360 

läppgäld 164, 260 
lärft 74, 87, 318, 332, 333 
läskunnighet 179 
"läsning" (mot trolldom) 357 
läst (mått på lax) 211, 303 
läst (skeppsmått) 333 
lödja (kort fårull) 340 
löner 75, 98, 216, 336, 341 
lönnar 51 
lönnbrännare 145, 146, 160 
lönskaläge 213, 214, 305, 307, 310, 312 
löpe (till ostberedning) 113 
lördagsbad (i Ragunda) 106 
lösen "från halsen" 175 
lövsmeder (ett slags liten sparv) 94 

mad (sank äng) 259 
magi och botemedel, se afvända odjur (trolla), 

alderpinnar, bäran, bärasmör, förvist björn, 



ORD- OCH SAKREGISTER 377 

förvända synen, hägglag, häxeri, häxproces
ser, kuckleri (trolleri), lekatt kroppar (medi
cin för hästar), lufteld, läsning (mot troll
dom), medicin, puklort (trollsmör), Rödskägg
gubben, spålappar, spåsänning, sårsalva, troll, 
trolldomskonst, trollhätta, trollkunniga, troll
käring, trollpackor, trollskott, trolska konster, 
villförsyna (förvända synen), visman (botare), 
vättesläkt 

magskärv 79 
majstänger 93, 94, 115 
malm (sand) 33 
malt 107, 175, 304, 329, 333 
maltkaka (i råttfällor) 81 
manchesterbyxor 92 
mansbot 179 
manskapets beklädning (år 1592) 72 
manskläder 87, 93, 95, 97 
mantal 272, 326, 331 
mantalsfördelning 41, 65, 66, 70, 141, 183, 184, 

210,262 
mariaört (Orchis macul.) 106 
"marketal" 272 
markland (mått) 183, 272, 338, 344 
marknaden (Färila) 101 
marknaden (Torneå) 313—317 
marknader 74, 173. Se även bytesplats, 
"marsch-vagn" (tröskvagn) 151 
maskinloge (loge för tröskmaskin) 140 
mat 51, 57, 98 
matamyggor (kobbmyggor) 100 
"mathfisk" 241 
maträtter, se barkbröd, bröd, filmjölk, flötbullar, 

furubröd, grötväte, gäsvafflor, kall-sunn-fisk, 
knäckebröd och kakbröd, korv, kosthåll, mat, 
mathfisk, maträtter, nöttungor, panken (mat
rätt), rågbröd, socker, sovelvaror, surfisk, sur
mjölk, surströmming, svamp, svenne- och spi
sebröd, syltor, sötlibba, tunnbrödssmörgåsar, 
älgkött 

maträtter 77, 93, 99, 100, 102, 109 
"matskådz smör" 339 
matsäckar (i Hallen) 103 
"me" (vidskepelse) 141 
medicin 96, 103. Se även sjukdomsbot. 
medvägs (halvvägs) 98 
mekaniska spekulationer 92 
mellangift (ägorättslig term) 66 

mes (nävermått) 105 
"mesar" (öknamn på jämtlänningar) 108 
"mesefjäling" (skällsord) 143 
messmör 51, 77, 98, 104, 117, 143, 165 
midsommarbuskar (i Ragunda) 107 
mil (längden av, i Jämtland) 117 
militär organisation, se bastion, borgelägers-

knekt, borgläger, byssegjutningen, båtsmans -
håll, båtsmän, dykeriet, fana (truppstyrka), 
fänika, förhuggning, förier (furir), Jämtlands 
Regemente, knekthåll, krigsfångar (ryska), 
lantvärn, manskapets beklädning, mundering, 
norrlandsknektarna, officerares beklädning, 
officerares löner, prof oss, rishag (förhugg
ning), rotar, rotering, skansar, skänke-pen-
ningar, vapensyn, varne (skydd, värn), veta 
(vårdkase), vårdkasar, Ångermanlands 
Regemente 

mineralkällor 108, 118 
mineraltillgångar, se alunskifferkullar, fyrsten, 

kalk, kalkblock, kis (svavelkis), malm, 
myrjärn, myrmalm, sjömalm 

minnesmärke (kolonn på holme i Anjan) 89 
missale (mässbok) 60 
mission 112 
mjärdar 106 
mjöd 306, 316 
mjöla (jordart) 39, 40 
mjölkbehandling, se filmjölk, fårmjölk, fårost, 

getost, getsmör, Helsing-smör, kärnmjölk, 
löpe, messmör, måsa (ostvassla), ost, ost
beredning, plockost, skarpost, skärost, smör, 
smör (av getmjölk), smörkärna, surmjölk, 
sötgrädda, täte (för långmjölk), vitmese 
(hvitmusu, hvitmåsa) 

mjölkbodar 111 
mjölkdejor (mjölkpigor) 336, 339 
"mjölmo" 48 
mjölsand (brånajord) 55 
mode (män och kvinnor) 87, 104 
mora (hona) 111 
morgonvard 77 
moskovitiska handelsmän 313 
mudd (päls) 66 
mulbete 41, 49—52 
mullbänk 116 
mullög (hand- eller tvättfat) 270, 335 
mundering 106 
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munkar 174, 333, 334 
"munkekladd" (kyrkans kassabok i Stöde 1501— 

1532) 61 
munksaga (sägen) 58 
munkstil (latin) 92 
murklor 94 
murmästare 75 
murning, se kakelugn, källare (med svale), spi

sar, tegel, torkugn 
musköt 98 
mutor 92, 138, 175, 176 
myggor 88, 114, 115 
mynne (bäckmynning) 38 
myrgödning 48, 54 
myrhö 48 
myrjärn 88, 101, 104, 106 
myrjärnsblåsning 91, 103, 114 
myrjärnssmide 89 
myrmalm 97 
myrrå 228 
myrslåtter 85, 88, 99 
myrstackar (sådd i aska efter myrstackar) 42 
"myrtussen" (folklig beteckning på björn) 107 
mål (ytmått) 40 
målade kärl 92, 176 
måltider 77, 87 
mårdar och mårdjakt 95, 119, 182, 183, 215, 

325 
"måsa" (ostvassla) 117 
mått och vikt, se binde, deker, famn, fat, fjär-

ding, golv (hömått), huelm (8 huelmar = 1 
sommarlass), jordmark, kanna, kannrum, 
kvarter, läst, mantal, mantalsfördelning, 
marketal, markland, mes (nävermått), mil, 
mål, mäling, parm, pass glass, pilskott, pund, 
pundland, seland, skattmilar, skattningsmark, 
skelland, sommarlass (hölass), spann, spann
land, spänning, stig (träkolsmått), sträckemål, 
stänger, sädesland, sättungsland, timmer, 
tolfter, tunna, vedlängd, vinterlass, vågar 
(måttsord för myrjärn) 

"mählar" (trätinor) 117 
mäld (till kvarnen) 337 
mäling 47, 88, 179 
människohjärta 167 
märgel 107 
mässingknappar 115 
mässingsläde (fordon i sägen) 138 

mässingstake 339 
mässordningen 308 
möjord 52 
mökränkning 213, 214, 260, 303, 311, 354—357 
mönsterskrivare 71, 72 
"möqvällar" 106 
mördare 93 
mörtar och mörtfiske 95, 106, 107, 109, 144, 

310, 336 
mörtgång (mörtlek) 144 
mössor 93 

namn på åkrar och ängar 334, 339, 340 
"nara gran" (ger bra virke) 96 
nasar (efter myrjärn) 88 
nastuga (sovrum) 270 
navare 167, 270, 304 
nedgrävning (straff) 168 
nejonögon och nejonögonsfiske 3, 105, 211, 212 
nids verk (i laxnotvarp) 173 
nor (sund mellan två sjöar) 11, 291 
norderölappar 101, 103 
norrlandsknektarna 71, 322 
norsar och norsfiske 95 
not (fiskeredskap) 53, 97, 105, 111, 144, 152, 

173, 176, 303, 305-307, 311, 326, 336, 338, 
346 

notedräkt (fiske) 174, 326 
notstycke (del av nät) 137 
nybyggare 51, 57, 88, 89, 93, 95-97, 108-111, 

114, 118, 142, 146, 149, 168 
nybyggare, se maträtter, nybyggare, nybyggesan

läggningar, nyodlingar, stubbröte, svedjebruk 
nybyggesanläggningar 352 
nyckelpigor 339 
nyodlingar 47, 50, 86 
nyristningar 40, 49, 52 
nyvälle (höstgräset, som kommer upp efter 

slåttern) 104 
når (nor) 102 
nämndemän 215, 350, 353—357 
nät (fisknät) 53, 87, 105, 110, 162, 326, 327 
nätsänken (av renhorn) 113 
nättelnar 95 
nättingar, se nejonögon 
näver 88, 105, 108, 214, 342 
näverkontar 142 
näverkärl 86, 98 
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näverskor 95, 97, 98, 106, 111, 112, 142 
nävertak 76, 214 
nävertrattar (fiskeredskap) 105 
nöjen och festliga sammankomster, se barnsöl, be

gravning, gille (i Skellefteå), gravöl, gästabud, 
majstänger, midsommarbuskar, rockstuga, 
släktkalas, äreskott 

nöthorn 101 
nötsfall (slaktat nötkreatur) 329 
nöttungor (som maträtt) 341 

oblatask 92 
"odels torp" 108 
offerkällor 108, 110 
officerares beklädning (år 1592) 72 
officerares löner (år 1590) 71 
officersstol 92 
ogärningsmän 154 
okvädesord 213, 214, 260, 354, 357 
"Ols-mäss-humla" (Gentiana amarella) 90 
"onaturlig bespisning" 74 
orrar (skogsfågel) 102, 111 
ortnamn (äldre belägg, tolkningar) 5—34, 123— 

134, 170, 171, 184-211, 221-260, 263-269, 
274-301 

ortnamnssägner 136, 140, 146, 149—156, 158, 
159,167-169 

"oskör" (ryssars båtar 1548) 316 
osmundsjärn 331, 334 
"osnygghet" 115 
ost 51,90,101,105,113,115 
ostberedning 116 
ottvard (frukost) 77 
oxar 175, 176 

palas (lång värja) 312 
palissader 86, 99 
Palmsköldska samlingarna 166, 174 
"panken" (maträtt av messmör och grädde) 98 
pantegods 66 
parm (hömått) 108 
"pass glass" (måttglas) 315 
penalism 68 
penningar 67 
penningförtjänster 38 
pergamentsbrev 61, 63, 64, 92, 94, 171, 231 
persedlar 330, 338, 339 
personlighetsdrag (hos jämtar) 87 

pigor (gamla pigors öde) 113 
pigors och flickors dräkter 93, 97 
pilar (och båge som jaktvapen) 52 
pilskott (längdmått) 227, 230 
pistolpipa 107 
plantager (förslag till) 57 
pleuresien (lungsjukdomar) 79 
plockost 116 
plogar 110, 169 
plogjärn 176 
plöjning 39, 90 
porslin 94, 109 
portar (dal mellan branta fjäll) 85 
postbonden (i Stigsjö) 170 
"postlopet" (en tjänsteplikt åt staten) 171 
potatis 87, 99 
potatisland (pärlann) 168 
potatisodling 55, 87, 94, 109, 113, 116 
predikstolar (Jämtland) 92, 100 
prepositionsnamn 237, 238 
priser (på jordbruksprodukter) 41, 76 
priser på varor och tjänster, se arbetslöner, 

avlöning (för stodvaktare), bräder (pris på), 
dagsverken, fogdelöner, hantverkspriser, 
klokewerk (ekorrskinn), löner, penning
förtjänster, priser (på jordbruksprodukter), 
skinnpriser, skräddare (betalning), socken
skomakare (betalning), spannmålspriser, 
stickarelön, surströmming (pris på), tid-
körkku, timmermanslön, tärepenningar, 
veckolöner (i Hammerdal) 

processionsfana 60, 92 
profoss (militär titel) 72 
"prostetunnan" 308, 313, 323 
prostting 308 
prydnader 76 
prydnadssaker 76, 87, 118 
präster 303—313 
prästhus (i Nedansjö) 59 
präststomme ("prestestompe") 313 
psalterium 172 
puklort (trollsmör) 102 
pumpeläder (skeppsbyggnadsterm) 333 
pund (rymdmått 4 tunnor) 41, 272, 304, 323 
pundland 272 
pust 214 
påskrentepengar 339 
pärlfiske 53, 54 
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pärlfogde 327 
pärlmusslor 53, 92 
pärlor och ädelstenar 97, 326—328, 338 
pärmbrev 90, 91, 94, 96, 97, 111, 112, 119, 

171, 230, 237 
porten 88, 96 

"quarnhacka" 342 
"quarn snesa" 342 

radband 110 
"ragatufvor" 50 
ragundabor (omdömen om) 119 
Ragundasjöns utgrävning 107, 108 
ramm (korp) 337 
Ranunculus lingua (växtplats i Jämtland) 119 
rapoxe (småsik) 106 
rappade byggningar (kalkslagna) 112 
rask (förklädestyg) 76 
rebbfisk (oduglig fisk) 119 
"reckebolstrar" (sängbolstrar) 270, 304, 305, 

310,311,334,335,343 
redskap (för textilt arbete) 75 
redskap och verktyg, se anderstångsnavare, ar

betsredskap, bryggpanna, dragjärn, eldgafflar, 
grytfattan, halster, handsländor, hjulnålar, 
hjulringar, knivar, kättzleringer, navare, red
skap (för textilt arbete), selior, skidor, slip
stenar, smedjeredskap, spinnrockar, spänn
remmar, stekspett, streckeringer (sågredskap), 
stålkvarnar, svega, sågblad, såstång, tackjärns -
hjul, tjyvpiskaren (piska), täljyxor, vedhun
dar, vidjerep, yxhammare 

redskapshus 76 
religionsutövning, se antikviteter (kyrkliga), guds

tjänst, kors med tavla, kristendomens införan
de, missale, radband, Storböndagen, tidegärd, 
vakstugor, veckoböndagar (lördags
predikningar) 

rem (långsmal ås, nipa) 95, 106 
renar 90, 96, 115, 305, 308, 309, 326, 327, 

329, 337, 358, 359 
renlighet 108 
renmjölk 115 
renmossa 118 
renskinn 303, 325, 335 
renstöld 358, 359 
repeterur 92 

resepass 69, 72 
resetyg (häst och fordon) 66 
resor och godstransport, se akkja, båtskjuts, fora 

(hästlass), forbönder, färjor, fässel (bärrem i 
mesar), handelsresor, klövjande, kuntar, kyrk-
båtar, kärror, lappskrupp, likfärder, resetyg 
(häst och fordon), ridsadlar med karm, sadlar, 
skrinda, släpor, sörkörare, åktyg 

revel (grund som går ut från land) 34, 109 
ridsadlar med karm (brukas av kvinnfolk) 103 
ridvägar 79, 96, 110 
rikedom (mått på) 75 
riksgräns (sägen) 149 
"rikslinien" (riksgränsen) 88, 91, 93 
ringnot 94, 97 
rior (på bondgård) 57, 76 
ripor 345 
risbastu (spöstraff) 78 
riset (engelska sjukan) 96 
rishag (förhuggning) 155 
"risn" ("små, men tät löfskog") 103 
rockar (svarta, mansrockar) 93 
rocken (stora dagsländor; alstras på sjöbotten, 

kommer upp efter islossningen, vistas på 
dagarna i skogen, helst i tallar) 106, 111 

rockstuga 179 
roled (vattenled för roddbåt) 118, 119 
ros (sjukdom) 79 
rostad malm 91 
rotar 70 
ro tering 70 
rotfrukter, se växtodling 
rothuggning 47, 48, 50, 85, 114 
rotmask 46 
rotmästare (militär titel) 72 
rovgård 214 
rovor 48 
ruar (låga, jämna fjäll med lövskog) 85, 90, 91 
rudera (rester) 59, 100, 102, 104, 107 
rudor109 
runstavar 37 
runstenar 37 
rupor (ripor) 345 
rya ("små, men tät löfskog") 103 
rymmare 165 
rymning (från fängelset i Härnösand) 179 
ryor 92, 175, 176, 270, 305, 311, 339, 343, 344 
ryssar 154-158, 165, 307, 313, 316-318 
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ryssbetsel 321 
rysselärft 335 
ryssjor 87 
ryssväv 344 
rå (råland) 38, 228, 325 
rådmän 345, 348, 351, 352 
rådstuga 347, 350 
råg 40, 41, 47, 48, 54, 55, 57, 74, 91, 93, 99, 

109, 111, 116, 175, 184, 206, 311 
rågbröd 57 
rågång 38, 149, 308, 309, 326 
råk (myrdäld) 109, 111 
råland (sumpiga trädbevuxna platser) 50 
rålinan (rålinjen) 137 
råmärken (gränsrösen eller pålar) 38, 165 
"rångior" (rödingshonor) 116 
råtjuv (en som flyttar råmärken) 260 
räbba (rävhona) 31 
"räfsehandskar" 341 
ränngarn (garn till ränning i väven) 340 
rännskjuts (samiskt dödssätt) 159, 160 
ränsla (sjukdom) 164 
ränta 76 
räntekammarbok 262 
rävar och rävjakt 52, 97, 102, 152, 324, 335 
rävgårdar 97 
rävskinn 176, 314, 335 
röd (svedjeland) 32 
röda filtmyssor 115 
rödfärgade tak 100 
rödmålade hus 92, 112 
rödmålade knutar (i Lit) 98 
Rödskäggubben (i Hammerdal) 85, 95 
rödsot 43, 98, 116 
rökar 64-66, 106, 111, 117 
röklängden 66 
rökstugor 48, 113 
rönnar 51 
rönnbrygd 112 
rör (gevär) 72 
rören och rörfiske 87, 89, 90, 96, 97, 100, 106, 

110, 111, 115, 116 
rövare (sägen) 154 
rövare, se Bergzråd, människohjärta, ogärnings

män, rövare (sägen), rövarhålan, röveri, Skule-
berget 

rövarhålan 154 
röveri 108 

"sackenwäff" (säckväv) 335 
sadlar 107 
sagder ifrån halsen (dömd till döden) 175, 176 
sakören 174, 183, 213, 262, 359 
saköresböcker (Medelpad 1558) 259; (Gästrik

land 1541)262 
saköreslängder 213, 214, 303, 305, 307, 314— 

316, 320, 323, 338, 353-362 
sakörespenningar 309, 330 
salabergshjälpen 304, 305, 307, 310—312 
"salpetersjudare" (narrade penningar av 

allmogen) 95 
salt 57, 303, 318, 339, 340, 342, 347 
salt (gör hästen fet) 108 
saltning 100 
samer och samiska forhållanden, se akkja, be

låten av björn, bettsjuka, dödssätt (lappar
nas), fetaliepartzeler (till traktering), finnar 
(ibland även om samer), fjällappgumma, kall
bad, klobbsjuka (hos renar), kåtaläger, lappar 
(omdöme), lapparnas gärden, lapparnas över
dåd, lappbåtar, lappehandlingen, lappfogdar, 
lappfogdegården, lappgäddor, lapphandeln, 
Lappkalasen i Granön och Umeå, lappkläder, 
lappkojor, lappkongar, lappkonor, Lappkyr
kan, lappläder, Lappmarken, lappmonument, 
lappmudd, lappräkenskaper, lappräster, lapp-
skatt, lappskinn, lappskogräs, lappskolor, 
lappskrupp (bärsele), lappstad, lapptionde, 
lapptjöta, lapska ABC-boken, renar, renmjölk, 
renmossa, renskinn, renstöld, rännskjuts, sa
miska, sjöfinnar, skattlappar, socknelappfolk, 
spålappar, spåtrummor, tigga, tjör-åti-tall, 
traktering, vajor 

samiska 309 
samlande av föda, se aspskav, avkomsten (skör

den), bärgsel, fjällslåttar, insamling av djur
foder, kärflöf, myrhö, myr-slåtter, skavskog, 
skogsslåtter, starrhässjor, tallbark 

sammetsmössor 87 
sampa (fi.; detsamma som torsk, en sjukdom) 

361 
sarvar och sarvfiske 97, 102 
satins tröjor 93 
S:t Olofs bild 92, 98, 99,104, 307 
S:t Olofs gärd (till Uppsala domkyrka) 171 
S:t Olofs källa 104 
saxsvalor (tornsvalor; numera tornseglare) 97 
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"schiffuedukarna" 343 
sedlar 75 
segel 110, 333 
segelduk 69 
segelfart 80 
segellärft 333 
sel ( lugnvatten) 136, 167 
seland (sålandztall, såland, sielandz, sede landet., 

ytmått) 141, 172, 183, 184, 210, 214 
"selior" (av kutskinn) 342 
sexårsgärden (år 1314) 170 
sidensargekofta 92 
sidentyg 87 
sigill 58, 99 
Signilds hög 55 
sikar och sikfiske 106, 107, 109, 111, 114, 116, 

118,140, 336 
siklöjor 336 
silkeshalsdukar 87 
silverknappar 114 
silversporrar 66 
sisselskiten (fågel) 111 
sjukdomar 79, 164, 361 
sjukdomar, se blodsjuka (rödsot), brånad, 

bröst- och magsjukdomar (orsak till), 
böldsjuka, digerdöden, epidemiska 
sjukdomar, far, flen, gikt, hote eller hog-
bett, hugbett, kikhosta, kolosförgiftning, 
koppor, magskärv, pleuresien (lung
sjukdomar), riset (engelska sjukan), ros, 
ränsla, rödsot, sampa, sjukdomar, sjukdoms-
bot, smittkoppor, veneriska smittan, våt-
ländighet 

sjukdomsbot 164, 361. Se även medicin, 
sjukstugor 310 
sjukvård 329 
"Sjulshögen" (gravkulle) 55 
Sjuårskriget (i Härjedalen) 174 
själafisken (sälfisken vid öar, skär och grund) 3, 

30-34, 212, 269 
själagagn 309 
själar (sälar) 8, 155, 336, 347 
själhundar, se själar 
själskytt (säljägare) 155 
"själspäck" 328, 329, 333, 341 
själstuga 173 
självmord 93 
sjöalmycke (Lysimachia) 106 

sjöfart och fartyg, se bottneskutor, färjor, galejor, 
håpar, kolskuta, kyrkbåtar, lappbåtar, lodior 
(båt med platt botten), läderbåtar, oskör (rys
sars båtar 1548), segel, segelfart, skeppslag, 
skeppsljus, skepps- och båtbyggeri, tepen, vad
malssegel 

sjöfinnar (västersjölappar) 325, 326 
sjöfåglar (i Ström) 92 
sjömalm (även sjöslagg) 101 
sjömilis (båtsmän) 70 
sjörör (vattenväxt) 79, 97 
sjösprång (storm) 47 
"skar' (breda och ej branta dälder) 85 
"skaldnät" (fångstnät för djur) 270 
skallgång (jakt) 102 
Skalstugan 89 
skansar 59, 70, 79, 86, 92, 94, 98, 99, 101, 109, 

112, 119, 159 
skarklöv (bak på hundens fot) 95 
skarpost (lagrad ost) 77 
skattehemman 75 
skattelängder 4 
skattepenningar 210 
skatter, avgifter och böter 4, 176, 315, 316, 317 
skatter och avgifter, se arbetspenningar, avlinge-

penningar, avrad, avradsfiske, berenfisk, bir-
karlaskatt, borgarlegsgäddor, borglegspenning-
ar, båga(man)tal, bågaskattelängder, böter, 
dagsverkssmör, fodringen (skatt till kronan), 
fogdefodringsmantalet, fogderäkenskaper, gen
gärden, gäll, hästståndspenningar, jordaskatt, 
jordboksräntan, jordetal, komålssmöret, 
konungsfodringen, kronoutskylder, kvarntulls-
längden, kyrkegångspenningar, kyrktionden, 
köpmanspenningar, landtågsgärden och vinter-
körslor, lappgäddor, lappskatt, lottfisk, mat-
skådz smör, postlopet (en tjänsteplikt åt sta
ten), prostetunnan, präststomme, påskrente-
pengar, sakörespenningar, salabergshjälpen, 
sexårsgärden, skattepenningar, skatter, avgif
ter och böter, skattfiske, skattläggning, skinn
skatt, stadgalax, stadgasmör, taxesmör, testa-
mentsrenar, tionde, tiondeharar, tiondelax, 
tullbräder, tullpenningar, utgärdshästar, ut-
skatter, vinterkörslor 

" skatte wrak" 66 
skattfiske 108 
skattlappar 328 
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skattläggning 183 
skattmilar 100 
skattningsmark 272 
skavskog 99, 105, 108 
skedar 92, 93 
skelland 272 
skeppsbyggnad 332, 333 
"skeppsgårdsskrifvare" 333 
skeppslag (på båt) 303 
skeppslag (tingslag) 214, 215, 225 
skeppsljus 333 
skepps- och båtbyggeri, se båtar, båtsud, håtull 

(årtull), pumpeläder, sjöfart och fartyg, 
skeppsbyggnad, skeppsvarv, skeppsvirke, 
tampar 

skeppsvarv 80, 155 
skeppsvirke 74, 332 
skidben, se skidor 
skidor 91, 114, 136 
skifferhällor (till taktäckning) 91 
"skifvor" (fisk) 116 
skilleri 60, 92 
skinnberedning 90 
skinnbyxor (gula) 76, 115 
skinnfällar 270 
skinnhandel 52, 53 
skinn och skinnberedning, se barkade oxhudar, 

barket hud, björnskinnsfäll, bäverskinn, får-
skinnsfällar, gråskinn (ekorrskinn), harskinn, 
järvskinn, klokewerk (ekorrskinn), kohudar, 
kutskinn, lappskinn, loskinn, rävskinn, skinn-
beredning, skinnfällar, skinnvaror, sommar
skoläder, sämskat skinn, utterskinn, varg
skinn, älgshudar 

skinnpriser 95 
skinnskatt 182, 272 
skinnvaror 338 
skjutsfärdspenningar 326 
skjutshästar 337 
skoggång (brott) 355, 356 
skogsbruk och skogsprodukter, se allmänning, 

hjälp (tvångsleverans av timmer), kolning, 
näver, skogsbränning (för bete), skogseld, slip-
verk (och såg), sågblad, sågbräder, såg-
kvarnar, sågstockar, sågverk, timmerskog, 
tjära, tjärhov, tunneträ, tunnved, vevar 

skogsbränning (för bete) 106 
skogsduvor 52 

skogseld 43-45, 80, 96, 118, 149 
skogsfågel 119 
skogsråg 46, 52 
skogsslåtter 55, 108, 137, 141, 142, 149 
skoklackar (målade) 92 
skolar (stenhög, små stenar) 102 
skomakare 350, 351 
skor och stövlar 95, 97, 98, 115, 142, 143, 154, 

156, 341 
skottbälgen (kornet är i) 90 
skottfiske 108 
skrakänder (vita och grå) 92 
skriftliga källor, se Dahlmans karta, danska 

böcker, fogdebrev, hjonelagslängd, hjälpgärds-
register, häxprocesser, inventarieförteckning 
(Umeå kungsgård 1566), karta, kvarntulls-
längden, kyrkkornsregister, lappräkenskaper, 
munkekladd, Palmsköldska samlingarna, per
gamentsbrev, pärmbrev, räntekammarbok, 
röklängden, saköresböcker, saköreslängder, 
Sjuårskriget (i Härjedalen), skattelängder, 
stambok, Stockholms stads tänkeböcker, sådd 
och skörd, testamente, tionderegister, trohets
ed, tullpenningar, tänkeböcker, ut jord 

"skrijn" (mager, om åker) 344 
skrinda (släde) 141 
skrock 141 
skruckor (näverkontar) 101 
skrugg (dörrvrå) 103 
skråpa (blad av tussilago) 116 
skräddare (betalning) 75 
skrömt (övernaturligt) 98 
skuggegräs 49 
Skuleberget 166, 167 
"skurorna" (de två parallella) 110 
skuta (terrängord) 85 
skvaltkvarnar 53 
skyra (skåra) 103 
skyttar 52 
skåpaltartavla 92 
skåra (grävd ränna) 7 
skälikon 165 
skällt (ställe som ger eko när man ropar) 103 
"skänke-penningar" 71 
skära (skörda säd) 77 
skäror (skörderedskap) 47, 339, 343 
"skärost" 115 
"sköfflan" (skuffning) 214 
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skördemetoder 47 
skördetider 42 
skotar 340 
skötsten (sänksten till strömmingssköt) 177 
slagbjörn 107 
slagjärn (fångstredskap för sjöfågel) 105, 106, 

109 
slagor 74 
slagremmar 342 
slagsmål 260, 315, 320, 323 
slagsvärd 72,109 
slakt, se kåldun (innanmäte), nötsfall, slaktnöt 
slaktnöt (drives söderut) 101 
slipstenar 101, 176 
slipverk (och såg) 92 
slåttare (lejt arbetsfolk vid slåttern) 143 
slåttdamm (översilningsdamm) 96 
slåtter 87, 107, 111, 143, 167 
slåttesland 154 
slädfilt 176 
släkter och släktskap, se Drucken (släkt i 

Raumo, Torneå), Glas (släkt i Umeå), 
Griis (släkt i Umeå), svågerlag, tve-
männing 

släktkalas 110 
släpor 57 
smakämnen, se kryddor och smakämnen 
smedjeredskap 338 
smedjeslagg 66 
smittkoppor 44 
"småsäden" 48 
smäling (små sik) 100, 111 
smör 51, 91, 115, 141, 175, 308-310 
smör (av getmjölk) 90 
smörkärna 141 
"snape rör" (vapen) 71 
snarp (toppstrån på kornax) 43, 44, 46 
snes 47 
snesstång (snes, för sädestorkning) 157 
"snillesodling" 100 
"snåckmaskar" 92 
snöpning (kastrering) 164 
snörningsmän 183 
"snötö" (järnet varmed skidstaven är skodd 

nedtill) 111 
"snöwadning" 215 
snöväder 104 
sockenbeskrivning (Stöde) 37—81 

sockenbildningen 225 
sockenmagasin 75, 76 
sockensigill 58 
sockenskomakare (betalning) 75 
socker 78 
sockerlim 42 
socknedjäknar 343 
socknelappfolk 101, 102, 161, 164 
"Solomskällan" 108 
"sol-räf" (sömnighet p.g.a. solsken) 115 
solvinda (trä som vrider sig i vägg; går ej att 

listhyvla) 90 
sommarlass (hölass) 342 
sommarskoläder 142 
sorgdräkter 76 
sotasäng (dödsbädd) 352 
sovelvaror 38, 71, 74, 77 
spann (rymdmått) 41, 47, 88, 272, 307 
spannland 272 
spannmål, se växtodling 
spannmålspriser 76 
sparlakanssängar 105 
"sperei!" (hörn på huvudkläden) 58 
spetsar (vapen) 72 
spickelaxar 172, 211, 303, 305 
spikklubbor 107 
spinnrockar (med hjul) 75 
spisar 93 
spiseljus (speseljus) 342 
spisöl 336 
sporrar 107 
springkällor 56 
språk (norskt i Frostviken) 93; (att börja alla 

svar med "ja") 95 
Spå-Herr-Ola (sägen) 139, 140 
spålappar (lappar som trollar) 147—149 
spånad 74, 75, 87 
"spåsänning" 146, 148, 161 
spåtrummor 89 
späck 347 
spänning (spannmått: längden mellan tummens 

och lillfingrets ändar då de utsträckas) 103 
spännremmar 92 
spökerier 75, 151, 154 
stabbur (bod för matförvaring) 158 
stada (mycket stada på vattnet — gott årsmärke) 

104; (honungsdaggen som får växterna att 
stanna i växten) 44, 45 
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stadgalax (till kungen, prästen osv.) 302, 303, 
312 

stadgasmör 344 
stahus (där vilt förvaras) 95 
stakanät 211 
stall 76, 92 
stallsbottnen (stallvinden) 156 
stambok 108 
starr 50 
starrhässjor 148 
stekarhus, se steres 
stekspett 343 
stendiken 110 
Stenen i Grönandal 90 
"stenhöfrar" 96 
stenkista (byggd för fiske i fors) 6 
stenskvättor 113 
stensprängning 74 
stensättningar 86 
stenvåken (fågel) 103 
stenåldern 259 
stenören (under jordtäeket) 39, 52 
steres, störös (kokhus) 115, 167 
stickarelön 74 
stickljus (stickbloss) 77, 118 
stig (träkolsmått) 90 
stingflugor 100 
Stockholms stads tänkeböcker 345—353 
stodgångar (eller stuterier) 322 
stodvaktare (i Västerbotten) 322 
stolphärbärgen 76, 304, 316 
Storböndagen 97 
Stor-Gumjan 138 
Stor-mamma (i Bodum) 144 
stormänder (knipor) 87 
Stor-Nils (man av jätteväxt) 110 
Stor-pappa (i Bodum) 144 
"Stor-svart-året" 1696 108 
straff, se brott och straff 
strandlo (beckasin) 104 
"streckeringer" (sågredskap) 330 
stridshammare (funnen i Söre) 99 
strigbyxor (i Fors och Ragunda) 95 
strucka (fors) 92 
strumpbandsgåvor (i Hammerdal) 97 
strumpeband 98, 115 
strumpor (stickade) 119 
strytänder 109 

"sträckemål" (1/4 tunnland) 40 
strömming 74, 77, 100, 311, 322 
strömmingsfiske 3, 31-34, 227, 258, 336 
strömmingsnot 270 
stubbar (på torget i Östersund) 91 
"stubbröte" 111 
stutar (något avlångt, runt, ihåligt) 118. Se även 

andstutar. 
"stuttstrumpor" 95, 102 
"stålboge" (vapen) 72 
stålkvarnar 342 
ståndkrage 93 
stånka med fällock 92 
ställa (skicka) björnar 145 
stäm och stämfiske 97, 109 
stänger (mått) 183 
stängfiske 97 
stölder 260, 315, 316, 358, 359 
stöpkoftor 93, 104 
störös, se steres 
stötar (terrängord) 85 
stövlar 115, 143, 154, 156 
surbrunnar 57 
surfisk 100 
surmjölk 108 
surströmming (pris på) 101 
svale 76 
svalgöda (sprätta gödsel över oplöjd mark) 117 
svamp (som enligt sägnen förtärdes av ryska 

krigsfångar) 158 
svanar 92 
svartmylla 49 
svedjande 51, 52, 54 
svedjebruk 57, 99, 111 
svedjefall 46, 52 
svedjeland 145 
svedjor 52, 99, 308 
svega (att bära hö med) 53 
"svenne- och spisebröd" 328, 329, 336 
svenöl 328, 329, 336 
svin 50, 91, 308 
svinbökning 39 
"svineringar" 342 
svingårdar 112 
svinhus 76, 92 
s vins ved (svinbete) 91 
svågerlag 78 
svärtor (svartänder) 92 
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"sydt stolarbete" (görs i Ström) 92 
"syltekock" 327 
syltor 342 
syndabot (donation till kyrkan) 210 
syrbär (röda vinbär) 90 
syren (nedsänkas i vatten) 53 
sådd och skörd (åren 1742-68) 46 
sågblad 330, 331 
sågbräder 330 
sågbyggningsmästare 330 
sågkvarnar (i Västerbotten) 330—332 
sågmästare 330 
sågstockar 331 
sågverk 53, 118, 142 
såningstider 42, 56, 85, 92 
sårsalva 89 
såstång (att bära vattensån eller tunnan med) 

169 
sädesanden 40 
sädesland (mått) 183 
sädesslag 40 
sägner, se A Ann Geåberg, Arne ille (i Ragunda), 

Arnljot gelline, Austmodr, begravningshögar, 
bergtagen flicka, Bergzråd, Betarsjö-sillen, 
Bredsjö-Ante, etymologier, fäbodar, Gremla, 
Gunilla den snälla, gusse (jätte), Göran och Il-
jas, Hammarby källare, härmelse, hästskor av 
guld och silver, järtecken, jättar, Kilbergsgub
ben, landskapstvister, Lucia, mission, munksa
ga, mässingsläde, ortnamnssägner, riksgräns, 
rymmare, ryssar, rövare, Spå-Herr-Ola, spå
lappar, Stor-Gumjan, Stor-mamma, Stor-Nils, 
Stor-pappa (i Bodum), Thorer lagman, troll
finnarna i Bredsjö 

sälar, se själar 
sälgar 51 
"sälgsyppan" (blomma) 98 
sälskinnsdynor 344 
sämskat skinn 114 
sängbolster 269 
sängbonader 74 
sängkläder 107, 307, 332 
sängstuga 76 
sätesbyggning 76 
sättungsland 172 
säv (sjögräs) 97 
sörkörare 212 
sötgrädda 102 

"sötlibba" (maträtt) 77 
sötsaker 78 

tackjärnshjul 74 
tagel 95 
"taijma lax" 336 
talg 342 
tallbark 50, 91 
tallrik 305 
tampar 332, 333 
tapetserat gästrum (i Boggsjö gästgivargård) 99 
tattare 29, 160 
tavla 343, 344 
"taxesmör" 313, 338 
tegel (till husbehov) 39, 342 
tennkannor 270,339 
tennstenickor 335, 338, 339 
tepen 93, 97 
terrängen (i fjälltrakterna) 85 
testamente 172, 173, 216, 303—305, 307, 309, 

310, 312, 321, 346, 347, 349, 350, 352 
testamentsrenar 305 
textilier och textiltillverkning, se blaggarn, blå-

nor, bomullsvävnad, buldan, buldansfabriker, 
bänkebolstrar, bänkkläden, engelsk pik, en-
skäft, fyrskäft, förlåt (draperi), hamplärft, 
hampvävnader, handkläde, huvudbolster, hy-
ender, klut, kläde, kläder, lärft, rask, recke-
bolstrar, ryor, rysselärft, ryssväv, ränngarn, 
sackenwäff (säckväv), segelduk, segellärft, si
dentyg, slädfilt, spånad, sydt stolarbete, säng
bonader, sängkläder, thepeter (duk, täcke, 
matta), tuskäft, vadmal, vepor, väggbonader, 
vävning, åkläde (täcke), örngott 

textilväxter, se växtodling 
"thepeter" (duk, täcke, matta) 335 
Thorer lagman 137 
Thor Illes hög 94, 114 
Tidbrandshögen (rester av skans) 94 
tidegärd 66 
tidender (nyheter) 310 
"tidkörk-ku" (likstol; prästens betalning för jord

fästning) 94 
tidsindelning, se aftonvard, Bark-löften, fickur, 

getögat, huvel (tiden mellan andtiderna), 
kindermesse 

tigga (sockenlappars rätt) 165 
tillredning (av fisk) 86 
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timmer (ett mängdmått för skinn) 53, 182, 183, 
325 

timmermanslön 332 
timmerskog 101 
tinfiske 8, 9, 105 
tionde 41, 75, 162, 164, 175, 176, 183, 215, 

229, 302, 306-308, 312, 313, 322-324, 326, 
330, 332, 338 

tiondefogdar 304, 313, 327 
tiondeharar 342 
tiondelax 302, 303, 305 
tionderegister 306, 312 
titlar och yrken m.mse bardskärare, birkarlar 

och birkarlsväsende, borgelägersknekt, borg
mästare, bryggerska, budtös (fäbodpiga), båts
män, dej a, enspännare, fateburshustru, fjär-
dingsmän, fogdar, fägod, fäkona, fäwårders-
kor, förier (furir), gårdsfogde, hamnfogde, 
hampespinnare, Hans Jägare, hemmansägare, 
hovmän, husman (torpare), häradshövding, 
hästläkare, hövitsmän, klockare, knekthövits-
man, kockar, kokerska, krigshövitsman, kvar
termästare, källarpiga, köttmånglare, lagmän, 
landbo (arrendator), landsköpmän, lappfog
dar, laxegårdspålare, legedrängar, legekonor, 
länsmän, mjölkdejor, munkar, murmästare, 
mönsterskrivare, nämndemän, postbonden (i 
Stigsjö), profoss, präster, pärlfogde, rot
mästare, rådmän, salpetersjudare, sjömilis 
(båtsmän), skeppsgårdsskrifvare, skomakare, 
skräddare, slåttare (lejt arbetsfolk vid slåt-
tern), snörningsmän, socknedjäknar, stod-
vaktare, syltekock, sågbyggningsmästare, såg-
mästare, tiondefogdar, tjänstehjon, torpare, 
verbi minister, värningsmän 

tjurar 175 
tjuren (hård ved) 136 
tjuvand (hona av bläsand) 92 
tjuvjakt 145 
"tjyvpiskaren" (piska) 146 
tjädrar 111 
tjälning (kluven stock) 111 
tjälskott 45, 49 
tjänstehjon (i Jämtland) 107 
tjära 93, 106, 115, 333, 361, 362 
tjärgrop 93 
tjärhov (upplagsplats för tjära) 70 
"tjör-åti-tall" (samiskt dödssätt) 159 

tobak (och andra örter som blandades in) 78 
tobaksbruk och tobaksblandningar 78 
tobaksplantering 55, 85 
tolfter (måttsord) 101, 331 
tomt ("sades om myror") 95 
tomtgödning (urin) 49 
topografi och geografia se alunskifferkullar, ava 

(vik), bergstalp, Drakholet (grotta), drol 
(sumpiga ängar), ede, fittja (gräsrika åbräd-
dar), fjäll (skog långt från byn), floar, flygg, 
flärk (liten sjö), graanrå, grankälar, grottor, 
grubba, hattar (fjäll), hol, hälla, höar, högnar 
(ruar), Jämtlands fjälltrakter, kalv, klev, 
klubb, kungsådran, kvissla, kälar, landsryg
gen, Lappmarken, lindsgrafvar, lo, lusbrunn, 
lycka (ängslycka), lägd, mad, mynne, myrrå, 
namn på åkrar och ängar, nor, når, ortnamn 
(äldre belägg, tolkningar), portar, rem, revel, 
rikslinien (riksgränsen), ruar, rå, rågång, råk, 
råland, rålinan, råmärken, sel, skal, skolar, 
Skuleberget, skurorna, skuta, skyra (skåra), 
skällt (ställe som ger eko när man ropar), 
sockenbeskrivning (Stöde), springkällor, sten-
höfrar, stenören, strucka (fors), stötar, terräng
en (i fjälltrakterna), Torilsbåten (stengrund), 
trem, vadställe, vattenkällor, våg, vång, åmin-
ne (åmynning), ägonamn, örar 

torget (i Östersund) 91 
Torilsbåten (stengrund) 114. Se även Thor Illes 

hög. 
torkhus 76 
torkugn 93 
torpare 51 
torpare (såsom skällsord i Hammerdal) 92 
torrfisk 308, 310, 313, 322, 339, 341 
torrgäddor 118 
"Torsbo-brasa" (brasa, som ej vill fatta eld) 146 
torsk (sjukdom) 361 
toskrot (Ranuncul. aqvat.) 111 
"Tossås-bocken" (skrock) 102 
tov ("tofve"; Festuca ovina) 113 
traktering (vid handel med lapparna) 329 
trankar 270 
tredingssäde 40 
trelägge ( om å ker) 40 
"trem" (smal bergsträcka) 103 
"tre-ro-hagar" 99 
trohetsed 94 
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troll 151, 167 
Troll-Ante, se Bredsjö-Ante 
trolldomskonst 144, 146—148, 150, 164, 213, 

362 
trollfinnarna i Bredsjö (sägen) 144—147 
"trollhätta" 149 
trollkarlar 142, 144, 145, 147, 148, 179 
trollkunniga 139, 145—147, 149, 160—162,179 
trollkäring 102 
trollpackor 357 
trollskott 147 
"trolska konster" 142, 356 
trosföreställningar, se avgudar, belåten av björn, 

Blåkulla, jordbyggare (vittror), kultiska 
ortnamn, magi och botemedel, me (vid
skepelse), offerkällor, salt (gör hästen fet), 
S:t Olofs källa, skrock, skrömt, spökerier, 
ställa (skicka) björnar, Tossås-bocken, 
vantro, visfolket, vittror, älvbläst (älvdans), 
älvor 

trädande (åkerns) 85, 88, 99, 106, 111, 112, 118 
trädesharvning 111,118 
trädesärjning 39,106 
"trädgården" (trähus) 350 
träflaskor 108 
träskedar (målade) 97 
träskfiske (insjöfisken som bönderna bruka) 3, 4 
träskor 102, 111 
trätallrikar (i vardagslag) 104 
trävirkeshandel 108 
tröjor 93 
tröskel 177 
tröskmaskin 92 
tröskning (med vältar) 74 
"trötsak" (leksak) 169 
tullbräder 332 
tullpenningar 313, 316 
tunna (rymdmått) 40—42 
tunnbröd 40, 77 
tunnbrödssmörgåsar (med äggula) 93 
tunneträ 303 
tunnved (virke till laggkärl) 215 
tuskäft (vävsätt) 335 
tvemänning 78 
tvinten (bofinken) 93 
tyska får 50 
täljyxor 270, 343 
tämming (unghäst på tredje året) 95 

tänkeböcker (Stockholms stads) 345—353 
"tärepenningar" 216, 312, 326, 327, 336, 342, 

350 
täte (för långmjölk) 117 

ull 75,91, 101, 104, 336, 340 
ull och ullproduktion, se lödja (kort fårull), ull 
ulvar, se vargar 
underkläder 87 
undorn, undun (måltid) 87 
uppfinningar (Gåxsjö) 92 
urminneshävden 66 
urnor (gravurnor) 87 
utböling 116 
utdikning 47 
"utgärdshästar" 175—177 
uthus och ekonomibyggnader, se avträdeshus, 

badstuga, barkbod, bastu, bodar, bryggstugor, 
byggnader, ekonomibyggnader, foderbodar, 
fäbodbebyggelse, fähus, hus för vattenvärm-
ning, härbergen, hölador, kornbodar, källare, 
laxkällare, loft, långlogar, maskinloge, mjölk
bodar, redskapshus, rior, rökstugor, stabbur, 
stahus, stall, stallsbottnen (stallvinden), steres, 
stolphärbärgen, svinhus, torkhus, vedlider 

utjord (ägor utom byn) 6, 9, 10, 13, 14, 16, 28, 
109, 124 ff. i skatteböckerna 

utskatter 41, 66 
utterskinn 176, 314 
uttrar 52, 95, 308 

vadmal 72, 76, 98, 215, 309, 316-318, 324, 
327, 335, 336, 340 

vadmalsrockar 87 
vadmalssegel 270, 335 
vadmalsvepa (täcke) 269 
vadstenakanna 339 
vadställe 86 
vajor 359 
vaka (om fiskar) 104 
vakstugor (sedvänja från katolska tiden) 99 
vaktfiske 118 
valar 85, 86, 88, 91 
vallhjon 52, 98 
vantro 103 
vapen, se armborst, binstaka, båge, dart, gaflin, 

hillebard, musköt, palas (lång värja), pilar, 
rör (gevär), slagsvärd, snape rör, spetsar, spik-
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klubbor, stridshammare, stålboge, westaper, 
värjor 

vapensyn 72 
vargar 92, 95, 113, 147,338 
varglo 103 
vargskinn 52, 305, 324 
varne (skydd, värn) 111 
varpe (sov- eller viloplats) 116 
"vasa" (stängsel av granar i halvcirkel för fiske) 

106 
"vass-vad" (Hammerdal) 100 
vattenkällor 54 
vattenledning 109 
vattkråka 98 
vattsten 101 
vattudämning 48 
veckoböndagar (lördagspredikningar) 103 
veckolöner (i Hammerdal) 92 
ved 51 
ved (träd) 94 
vedhundar 94 
"vedknarren" (hackspetten; förebådar regn) 107 
vedlider 76 
vedlängd 94 
"wega bygning" 259 
"veja" (fånga djur eller fågel) 116 
"veneriska smittan" 109 
vepor 270, 304, 305, 307, 310, 311, 335, 339, 

343 
verbi minister 305 
"werckmäraföll" (arbetsstoföl) 340 
verktyg, se redskap och verktyg 
"westaper" (vapen) 72 
veta (vårdkase) 94, 116, 156 
vetande (folkligt), se flickor (med små öron bli 

goda hushållerskor), klok gumma 
vete 41, 107 
vevar 330 
vide 51 
vidjerep 142 
vikt, se mått och vikt 
vildrensfångst 114 
villebråd 38, 52, 57, 91, 92, 106-108, 114, 118, 

119, 138, 145,147, 327 
"villförsyna" (förvända synen) 161 
vinbär (röda) 90 
vinbärsbuskar 51 
"vintergång" 101 

vinterkörslor 171, 332 
vinterlass 340 
vintermete 110 
vintervägar 79, 90, 170 
virveln (kvalitetsmärke hos husdjur) 106 
visfolket 141 
visman (botare) 79, 96, 143 
vita vargar (i Oviksfjällen) 104 
vitkullor (Anthemis arvens) 106 
vitmese ("hvitmusu", "hvitmåsa") 98, 117 
Wittenbergslärd 139 
vittror 99 
"vräda" (hävstång) 102 
våg (terrängord) 21, 95 
"vågar" (måttsord för myrjärn) 106 
våld 108 
vång (inhägnade ägor) 29 
vånor (fångstfällor) 53, 152 
vånverke (jaktgropar och fällor) 52 
vård (av gamla) 115 
vårdkasar 53, 98, 101, 109, 116, 118, 119 
vårdvaka 347 
vårråg 55, 109 
våtländighet (sjukdom) 64 
väderskallra (skrämmer möss) 111 
vädersolar 45 
vädertecken 92, 96, 98 
vädertorkning (konserveringsmetod) 100 
väga (ploga vinterväg) 168, 170 
vägar 79, 90, 94, 99, 100, 116, 170 
"väga teppa" (vägavstängning) 215 
väggbonader 176, 270, 335, 343, 344 
väggur 92 
"väje" (ogräs) 111 
vält (ersätter snöplog) 80 
vältbillar 342, 343 
välvningar (olika förhållanden) 38 
värjor (officerares florbehängda, hängdes inne i 

kyrkan) 99, 177 
värningsmän 311 
"wärnings råg" (vårråg) 55 
västar 115 
vättesläkt (de små under jorden) 135 
vävning 74, 110 
växtodling; foderväxter, se alplantering, av-

komsten, fjällslåttar, gräna-gräss (växer på 
änge), hårdvall, linda, lägd, mulbete, nyvälle, 
ärter 
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växtodling; rotfrukter, se jordpärons plantering, 
kål (och övriga rotfrukter), potatis, 
potatisland, potatisodling, rovgård, 
rovor 

växtodling; spannmål, se avkomsten, bjugg, 
blandsäd, gris (säden samlas i grisar på 
åkern), havre, korn, rotmask, råg, skogsråg, 
skrijn (mager, om åker), sockerlim, vete, vår
råg, ångersäd (ärter), ärter 

växtodling; specialodling, se drivbänk, humle, 
humlegårdar, husbehovsodling, kryddgårdar, 
kryddsängar, tobaksplantering 

växtodling; textilväxter, se färgegräs, hampa, lin, 
linsäde 

växtodling; träd och buskar, se vinbärsbuskar 

yllenskjorta (av tre fåreskinn) 341 
yrken, se titlar och yrken m.m. 
yxhammare 51, 142, 260 

"åhalP' ("åhår) 213, 214 
åkerbruk och boskapsskötsel 50, 340 
åkerbär 110, 116 
åkerhöns (ripor) 113 
åkläde 176, 270 
åktyg 312 
ålar och ålfiske 3, 97, 107, 305 
åminne (åmynning) 38, 72, 228 
Ångermanlands Regemente 70 
ångersäd (ärter) 101 
årscykeln, se arbetet och väderleken, Bark

löften, bibelcitat (om sådd och skörd), gångs
tiden (fiskens lektid), huvel (tiden mellan 
andtiderna), hårdårsmärke, höstfiske, järnnät
terna (14—18 juli), kråknedandet (14 april), 
såningstider, sädesanden 

åtjord 103 

ägonamn 334, 339, 340 
äktenskap, se bröllop och äktenskap 

älgar och älgjakt 66, 89, 91, 96, 103, 109, 111, 
113, 114, 118, 119, 135, 136, 145, 146, 162, 
215 

älgkäkar 107 
älgkött 146 
älgsgravar (fångstgropar) 52, 91, 93, 96 
älgshudar 53, 103, 111, 176, 182, 183, 215 
"älgsvammar" 114 
"ällesmän" (de äldsta på orten) 103 
älvbläst (älvdans) 111 
älvor 111 
äng (ett lass äng) 272 
äreskott 93 
ärja vinterråg 106 
ärter 40, 47, 48, 101 
ättbackar 92, 99, 109, 115, 119 
ättestupa 101 
ätthage 99 
ätthögar 55, 65, 75, 92, 94, 98-102, 104, 106-

110, 114, 115, 118 
ättika 341 

ödesbölen 66, 88-90, 104, 107-109, 114, 117, 
119, 302 

ödlor (till agn) 89 
öknamn 116, 117 
öknamn, se Li-bo-finnan, mesar, mesefjäling, 

norderölappar, öknamn 
öl 336 
"öluillo" (fylleri) 307, 313, 316 
örar (trädlösa ofruktbara holmar) 30 
"öre milla" (öring i Oviken) 94 
öresland (ytmått) 270 
öringar och öringsfiske 89, 90, 96, 97, 106, 109, 

111,115 
örnar 109 
örngott 270, 335 
örnstolar (träd där örnen bygger bo) 109 
örtug (mynt) 182^184 
överfallskvarnar 109 
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