Gustaf Ericsson

Sockenbeskrivningar
Utgivna av
Magdalena Hellquist

i

Clb

8.0,,,,t9hso.gions

ensudd

iillingeviken

.. 4

Ji

Brandhol

t
V., KPf7
94

J
ötsholmen

J..

Morrarii1
°

Nybygget
•

Q
Morraron
de

r4

osendal
L. Rulltogen

56y.i1lh51men

•

rg

torholmen

rgh5 s udde

‘,4„tffi

Flyerborgeri's
°Storholmon

rreservat
St. Källarholtre

Kohorrgen

Svavelgrundet
Pödskä

iffet94
kizl

A hare
Kvallsudde

Idngsta'
()
Fagerviksho

,.

0,_,',) /
3p; 0

..• /

o

'
',. --- ,
--~r

Ånsholmen

7
r,‘

0

oic
e...67;1:
17/rZ::517:--1---L-

• , :IL.

if
0 ,
p

%/21t'4;541
:11 17,(4-4
.r7
01
2:111

kth
441/
'4.4

Y

C, 4K-41,--,4, ,...,
r----- -t \ v.
'"Ilik

Sträng
39

S

Uh/häll t,
0

häll

FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE
HÄRADER
av Gustaf Ericsson

PUBLICATIONS OF
THE INSTITUTE OF DIALECT AND FOLKLORE RESEARCH, UPPSALA
Ser. B:185

EVERYDAY LIFE
IN THE DISTRICTS OF ÅKERS AND
REKARNE
by

Gustaf Ericsson
metal-worker
5. Parish descriptions
Härad, Fogdö, Vansö, Länna and Dunker

Edited by
Magdalena Hellquist

Distributed by

Dialekt- och folkminnesarkivet
UPPSALA

SKRIFTER UTGIVNA
GENOM DIALEKT- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA
Ser. B:185

FOLKLIVET
I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER
av

Gust: Ericsson
metallarbetare
5. Sockenbeskrivningar
Härad, Fogdö, Vansö, Länna och Dunker

Utgivna av
Magdalena Hellquist

Distribuerad av
Dialekt- och folkminnesarkivet
UPPSALA

©1994
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
ISBN 91-85540-68-4
ISSN 0348-4483
Utgiven med stöd av Fogdöns hembygdsförening
jämte hembygdsföreningarna i Härad och Länna.

Omslagbilden, »Stensättning, Södermanland», är hämtad ur
Richard Dybecks Svenska minnesmärken, Sthlm 1854.
Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 94.0268.
Där intet annat anges, är fotografierna tagna av Magdalena Hellquist.

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1994

INNEHÅLL
Inledning av Magdalena Hellquist VII
Folklivet i Åkers och Rekarne härader 5
Sockenbeskrivningar av Gustaf Ericsson
Yttre fornlämningar i Härad Socken
Nya upptäckter af yttre fornlämningar 1862: Sörtoyps hage, Snyttberga
gärde, Lottesta gärde, Ökna gård, Skansberget (Oknaborg) 1, Rytterhagen, Göksten, Näsbyholms äng 2
Skrivelse 1863: Näsbyholm, Skolmästarhagen, Kyrkobyn, utgrävning
vid Härads kyrka 3
Bondkumla 4, Brunna 4, Eksåg 5, Gredby 5, Hagby 5, Jättberget 5,
Kumla boställe 6, 7, Kumla-Borg 7, Kyrkby hage 7, 8, Lidökna 8,
Näsbyholm 8, Rom 10, Roshöga boställe 10, Snyttberga 10, 11, Stora
Skälby gärde 11, Sörtorp 11, Tranbackens utmark 12, Öknaborg 12

Yttre fornlämningar i Fogdö Socken
Berga 13, Bergshammar 13, Bergshammars Smedstorp 14, Bärby 14,
Gredby soldattorp 15, Hannemyra 15, Hasta 16, Hällby 16, Järsta 16,
Lundby 17, Prostgården 17, Sörby 18, Thuna 18, Välnäs 19, Lilla Väsby
19, Stora Väsby 20, Årby 20

Yttre fornlämningar i Wansö Socken
Bränne-Årby 21, Elma 21, Eneby 21, Hofgården 22, Holby 22, Hyfvena
22, Kinger 22, Lagnö 23, Mora 23, Mälby 23, Plongsta 23, Rotby 23,
Rundholm 24, Söder-Årby 24, Valla 24, Vretängen 25, Väll testa 25,
Åsby 25

Länna socken, dess land och vatten, folk och fornminnen
Hvilaråsen 27, Noaks skepp 27, berg och skogar 28, ängar, kärr och
mossar, sjöar och källor 29, vattendrag 30, vägar sommartiden 30, vägar
vintertiden 31, gångvägar 31
Fasta fornlämningar: Norrlänna 31, Merlänna 33
Lösa fornsaker fundna i Länna 36
Länna socken, folket 36, Dränglön i Länna 1820-1870 39, Piglönen
1820-1870 40 , Söners och döttrars lönevillkor 41
Tillnamn efter socknen 41, Dopnamn 42
Folkklasser 42
Sägner 45, Flogeld och lyseld 45
Språk 47, Dialektordlista 48, Ortnamn 49; Kommentar 50

Dunker socken, dess land och vatten, folk och fornminnen
Klädedrägt och lefnadssätt 1832 51
Klädedrägten, männerna 51; vintertiden 52, sommartiden 55
Qvinnorna 56; arbetsdrägten 59
Lefnadssättet, helgedagsvis 59

Karakteristiska anekdoter om män och qvinnor af allmogen i Södermanland
Historier från Härad 61, Fogdö 63, Vansö 64, Länna 65, Dunker 69,
Jäder 69, Taxinge 70, Toresund 70, Torslunda 72, Turinge 72
Allmänna anekdoter om personer af allmogen 72

Citerad litteratur, förkortningar 76
Bilder

-C

4-`t

C/, - / 0-21,

Pe/l

? akt

INLEDNING

DET ÄR 100 ÅR SEDAN Gustaf Ericsson lämnade det jordiska. Han dog
den 2 februari 1894 på torpet Eriksberg i Härad, av allt att döma
ensam och olycklig och »med grämelse blickande tillbaka på en lång
och fruktlös lefnad» (brev 9/12 1886). Sjukdom och ålderdom hade
säkert bidragit till hans pessimistiska livssyn, mest kanske likväl
hans egen känsla av att inte räcka till för den gärning han föresatt sig
att utföra, inte duga i jämförelse med dem han ville likna och samarbeta med. Av att älska ett fädernesland som inte ville lyssna till
honom.
Men Gustaf Ericsson hade fel; hans verk har länge varit känt och
aktat, och hans namn blir allt mera bekant. Fyra delar av hans uppteckningar från norra Södermanland har under den gemensamma titeln
Folklivet i Åkers och Rekarne häraderl till dags dato blivit utgivna
genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,2 och materialet är
inte uttömt på länge. Det finns även omfattande samlingar av sagor och
visor.
ERICSSONS SOCKENBESKRIVNINGAR, nr 5 i serien Folklivet i
Åkers och Rekarne härader, anknyter till en genre som redan hade
odlats på flera håll. De här publicerade beskrivningarna syns vara en
början till en i& om något mer omfattande.3 Bokens innehåll är således
inte giltigt för samma stora område som övriga delars i serien utan
huvudsakligen för socknarna Härad, Fogdö, Vansö, Länna och Dunker.
Folkliv behandlas visserligen i kapitlet om Dunker liksom i stora
delar av kapitlet om Länna, vilket emellertid också upptar en beskrivning av fornminnen i socknen. De tre första kapitlen — om Härad resp.
Fogdö och Vansö — redogör däremot uteslutande för socknarnas fasta
fornlämningar.
Så planerades boken också ursprungligen som en egen utgåva av och för
Fogdöns hembygdsförening jämte hembygdsföreningarna i Härad och
Länna, som tillsammans står för en stor del av tryckningskostnaderna.
Tanken att den skulle komma 1994 i anledning av hundraårsminnet av
Ericssons bortgång väcktes också. Som en hyllning till hans minne står
kapitlet om lilla Härads socken först.
Planerna ändrades emellertid, och Dialekt- och folkminnesarkivet beslöt att inlemma den i serien Folklivet i Åkers och Rekarne härader.
Därmed kunde textomfånget ökas något och illustrationsmaterialet bli
lFörkortas Folklivet (1-4).
2Fortfarande med förkortningen ULMA (Uppsala landsmålsarkiv).
3Småstycken finns på flera håll, t.ex. en kortfattad beskrivning av Snytberga by,

»Snorbärga var hvarciagsnamn», i ULMA ms 347:37 s. 1 ff.
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fylligare. Många bilder hade kunnat hämtas från Richard Dybecks
eller Olof Hermelins arbeten om Södermanland, men jag har avstått.
Denna bok har avsiktligt låtit Ericssons egen text bli mindre kommenterad än i seriens övriga delar, detta framförallt emedan det idag är
förenat med mycket stora svårigheter att säkert identifiera de av
Ericsson beskrivna fornminnena och därmed också att sammanföra dem
med Dybecks eller Hermelins avbildningar. Undantag är naturligtvis
de kända och stora, Noaks skepp i Länna, Gökstenen vid Näsbyholm,
Skansberget (Öknaborg) i Härad och liknande. En ingående arkeologisk
kommentar till kap. 1-4 skulle ha kostat mycket stora pengar och
tagit en orimlig tid i anspråk. Dessutom skulle den troligen ha blivit
både ofullständig och till flera delar osäker.
DET ÄR KNAPPAST ATT FÖRTYCKA, att jordbrukare i alla tider
haft sina åkrar och ängar som främsta intresse, och att de sett gamla
stensättningar, kummel och runstenar som hinder i lantbruket. Det
skulle mycken historisk kunskap till för att förstå stenarnas ålder och
budskap. En blick på vad rannsakningarna efter antikviteter hade att
förtälja om fornlämningar i Härad, Fogdö, Vansö och Länna år 1682 ger
förbluffande magert resultat.4 Från Härad och Länna intet. Från Fogdö
noteras »Runestenar i Kräketorpz gata», Stora Väsby gärde (omnämns
två gånger), jättegrav vid Välnäs och ättebacke vid Berga. Detta torde
motsvaras av Ericssons ristade sten utan synliga runor vid Stora Väsby
(utg. s. 20), »groft och slätplanerat rör 20 fot» i Välnäs (nr 2, s. 19) och
troligen »Berga backe», som trots intresserat löfte ej beskrevs närmare
(s. 13). Rannsakningarnas Vansö-högar i Husby (a.a. s. 138) motsvaras
troligen av en »begravningsplats» på Husby mark (utg. s. 23).
Låt oss se något på vad Gustaf Ericsson 200 år senare (1862-63) förtecknade som skadat eller borta.
Härad: på Snytberga gärde är mycket förstört (s. 1), på Kumla boställe omtalas flera gravkullar som »urgräfna» eller apterade som
»potatesgrop» (s. 6). På åsen vid Gökstenen på Näsbyholms ägor är
flera rösen utsatta för skador och åverkan. Troligen har fyllningen till
nya bron tagits härifrån, säger Ericsson (s. 9). — Dybeck berättar om
två besök på Gökstensnäset med 30 års mellanrum: en »bautasten» är
borta, det största kumlet borttaget av några drängar strax efter hans
besök (s. 9 not 9). Kullarna på Ekbacken i Sörtorp är skadade genom
grävning år 1862.
I Fogdö är jordfynd förkomna, utgrävda 1862 i en backe med bautasten
(s. 17).
I Vansö är potatisgrop upptagen i en gravhög i Elma, och flera mindre
kullar som fanns 1861 försvann då soldatstugan nybyggdes (s. 21). I
Eneby har gravkrukor hittats i förstörda gravar. I Hyvena har kullar
skadats och borttagits liksom i Kinger (s. 22). Jättestenen på vägen mot
4Se Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Rannsakningar efter
antikviteter. Bd II, h. I, s. 137 ff. (Sthlm 1960.)
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Åsby undersöktes av Ericsson men torde trots löfte om vård ha sprängts
bort (s. 24, jfr not 5). På Valla är kullar bortodlade och Valla skepp är
spårlöst borta. På Åsby är gravar och kullar bortodlade. — Och så
vidare.
DET SVENSKA LANDSKAPET har förvisso förvandlats — hur mycket
kan vi idag bara ana. Fornminnen har skövlats i alla tider, gravfält
har plöjts upp, runstenar lagts som byggnadsmaterial i kyrkor och
broar, offerkällor har fyllts igen. När detta skrivs har större delen av
Härads forntid försvunnit, om än dokumenterad, under E 4:ans nya
sträckning och järnvägens nya dragning genom socknen.
1827 påbjöds laga skifte, jordsbruksredskapen hade förbättrats och
maskiner kom så småningom till användning: gödselspridare, tröskverk,
skördemaskiner, traktorer. Även om det dröjde innan en traktor kom till
Härad, fanns det storgårdar i norra Södermanland, där framstegen
kunde bevittnas. Mellan åren 1820 och 1900 ökades åkerarealen i
Sverige från 0,85 till 3,50 miljoner hektar. Potatisen behövde utrymme,
folkmängden ökade. Ericssons socknar var icke oberörda.
Samtidigt kommer fornminnesföreningarna med uttalat intresse för just
de arkeologiska fornminnen som förbättrade jordbruksmetoder, utvecklad teknik, järnvägar och jordhunger bereder sig att sluka.
Det ena är inte oberoende av det andra. Frågan är, om inte Ericssons
intresse för fornminnena i socknarna och hans vid mitten av seklet påbörjade arbete att förteckna dem, har ett direkt samband med att hotet
mot dem växt sig allt starkare. Intresse för dem hade han alltid haft,
men nu måste han ut för att förteckna och bevara, precis på samma sätt
som han gjorde undsättningsexpeditioner för att rädda folkminnena,
sångerna, språket.
Inte minst bidrog naturligtvis uppdraget som han fått 1861 att vara
ombudsman i Fogdö, Helgarö, Vansö, Härad, Barva och Länna för
Södermanlands fornminnesförening (SFF). Han hade då redan för länge
sedan tagit kontakt med föreningen och erbjudit sina tjänster: i brev till
föreningen 20 juli 1860 meddelade han, att han för tre år sedan påbörjat
strödda anteckningar om befintliga fornlämningar inom några av socknarna.5 Man vågar således datera i varje fall undersökningarna i
Härad, Fogdö och Vansö till 1850-60-talen och de bevarade utskrifterna till åren omkring 1860. Troligen gäller detta även beskrivningarna över Länna och Dunker.
Han hann inte så långt, även om noggranna mätningar och uppgifter
bär vittne om att han lagt ned avsevärd tid på sin uppgift. Åtskilliga
gånger antecknar han, att här behövs vidare undersökning, här bör avritas, här finns sägner att förteckna — men fortsättningarna saknas.
Han tycks ha haft god hjälp av lantmätarsonen John Hörnström från
Strängnäs (jfr s. 13), vilkens teckningar syns förkomna. Kanske bidrog
Hörnströms död 1864 till att uppteckningarna inte fullföljdes.
5Jfr Folklivet 2 s.IX.
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SOCKENBESKRIVNINGARNA över Härad, Fogdö och Vansö är nedskrivna i tre separata häften, c:a 17 x 21 cm, vart och ett med eget
titelblad som bär Södermanlands fornminnesförenings stämpel, dock ej
föreningens signum. Alla tre tillhör Södermanlands museum i Nyköping
och finns i kopia i Dialekt-och folkminnesarkivet med signum 36367:1,
2 resp. 3. I Fogdö-häftet ligger en av Ericsson skriven adressering:
»Högädle Herr Lektor H. Aminson, Strengnäs», oklart är dock vart den
egentligen hör. Huruvida alla tre häftena levererats samtidigt kan
idag ej utrönas, men deras likartade yttre talar för att de är tämligen
jämnåriga. Häftet Härad kan dock ha en något annorlunda tillkomsthistoria; härom mera strax nedan. Alla tre har anteckningar av
Aminson. Bl. a. har han på titelbladen till Fogdö-häftet och till
Vansö-häftet skrivit »Anteckningar af G. Ericsson». På Härads-häftet
står bara »af G. Ericsson».
Då man ser den ordning, konsekvens och prydlighet som Ericsson kunnat prestera i sina renskrifter till Vitterhetsakademien, måste man dra
slutsatsen, att de tre aktuella sockenbeskrivningarna säkerligen är renskrifter efter förstahandsanteckningar men inte slutgiltiga versioner.
Redan de återkommande anteckningarna »skall framdeles tydligare beskrifvas» och liknande antyder ju att så förhåller sig. Samtliga är till
yttermera visso spatiöst skrivna med plats för tillägg. Ericsson har troligen tecknat ned sina beskrivningar i samma turordning som han besökt
de olika fornminnena; någon plan tycks i varje fall inte föreligga.
Uppordning och uppställning är ytterst inkonsekventa och interpunktionen får man tänka sig. Som utgivare har jag således utan större samvetsbetänkligheter redigerat dessa tre sockenbeskrivningar: satt ortnamnen i bokstavsordning, snyggat till uppställningen och interpunkterat. Endast i undantagsfall har jag markerat rättelser eller egna inskott med II I.
Härads-häftet (ULMA ms 36367:1) består av 33 opaginerade sidor,
uppdelade i tre med romerska siffror markerade avdelningar. Den första är daterad 23 dec. 1863, den andra, som har rubriken »Nya upptäckter af yttre fornlämningar innom Härad Socken», är daterad 30 maj
1862.6 Den tredje, som är odaterad, har fornminnesbeskrivningarna numrerade från I till XVII, troligen i efterhand och troligen av Aminson.
Man undrar om något saknas? Har Aminson eller annan person rört ihop
papperen emedan Ericsson skickat in dem i olika etapper? Sist i beskrivningen av Härad skriver Ericsson om Öknaborg, att speciellare beskrivning förut är inlämnad (utg. s. 12), vilket torde syfta på brevet
från 1862.
Fogdö-häftet (ULMA ms 36367:2) består av 25 opaginerade sidor; fornminnena saknar numering.
Vansö-häftet (ULMA ms 36367:3) består av 18 likaledes opaginerade
sidor och har heller inte numrerade fornminnen.

61 utg. är skrivelsen från 1862 placerad före den från 1863.
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I beskrivningarna av Länna och Dunker anger redan rubriken att här
föreligger ännu storslagnare projekt: det skall handla om land och
vatten, folk och fornminnen. Båda manuskripten är skrivna på foliopapper och tillhör Dialekt- och folkminnesarkivet; Länna-uppsatsen
har signum ULMA ms 347:21 och är inbunden i bd 6 av Ericssons orignalsamlingar (s. 480-541), Dunker-uppsatsen har signum ULMA ms 347:20
i samma volym (s. 454-477). Länna bär SFF:s nr 13, Dunker nr 17.
Trots att planen för de båda sockenbeskrivningarna syns ha varit densamma, har de blivit varandra synnerligen olika. Länna-manuskriptet
är uppenbart ett ofärdigt utkast, nästan ett hopplock, med tillägg i
marginalerna och med åtskilliga tomma sidor. Förteckningarna över
ortnamnen i Länna och dialektord i socknen är ytterst otillfredsställande men har så fått förbli. För fullständighetens skull har
listorna dock tagits med, jfr kommentaren utg. s. 50. Årtalet 1868 på
titelbladet är oklart. Inkom manuskriptet till Fornminnesföreningen
detta år?
Dunker-manuskriptet uppfyller egentligen ingenting av vad som utlovas i rubriken, för det behandlar nästan uteslutande sockendräkten.
Denna ägnas i gengäld en så ingående och intresserad beskrivning, att
knappast någon socken kan uppvisa dess motstycke. Den tonårige Per
Gustaf syns verkligen ha studerat Dunkerbornas klädedräkt ingående,
då han stod på kyrkvallen och spejade med friska ögon.7
Dunker-kapitlet är välskrivet och lättläst, troligen en renskrift efter
förlaga med Ericssons typiska tillägg i marginalerna, men i den mån
Ericsson menade allvar med sin rubriksättning, är det ju synnerligen
ofullständigt.
SLUTLIGEN: det lilla karduspappersomslagna häftet ms 8170 (c:a 11 x
16 cm), som innehåller »Karakteristiska anekdoter om män och qvinnor
af allmogen i Södermanland» (»Karakt. Allmoge Anekdoter» på omslaget) hör ju egentligen inte till sockenbeskrivningarna. Men då det
innehöll så många namn, som hänförde sig till de berörda socknarna,
tyckte jag att även dessa harmlösa och ibland väl även uddlösa historier kunde få vara med och på sitt sätt bidra till att beskriva folket i
de aktuella trakterna. Att även andra socknars inneboende fått släppa
till skinnet, ja även den i sammanhanget helt ovidkommande Bellman,
kan inte göra läsningen sämre. Det finns åtskilligt mera i Ericssons outgivna samlingar av samma sort som här presenteras; det lilla häftet
torde innehålla primäruppteckningar och kan just därför ha sitt speciella intresse. Accessionsnumret skvallrar om att det kommit sent (1920talet) till dåvarande landsmålsarkivet. Troligen har det hört till det
som blivit liggande på Eriksberg efter Ericssons död och tillvaratagits
av medlemmen i fornminnesföreningens styrelse, Ericssons vän folkskol7Dunker-manuskriptet ligger till grund för en uppsats för 3 betyg ht 1969 (Nordisk

och jämförande folldivsforskning, Uppsala, Etnologisk linje), Novation och stagnation inom dräktskicket i Dunkers socken i Södermanland, tiden 1765-1850, av
Margaretha Edenholm.
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lärare Bejbom,8 som skrivit »Käcken» på omslagets insida.
FÖR VÄRDEFULL HJÄLP på många olika sätt tackar jag varmt var
och en i Fogdöns hembygdsförening och hembygdsföreningarna i Härad
och Länna. Speciellt vill jag dock nämna tre personer: Anna-Greta
Risberg i Gredby Fäboda, som offrat mycken tid på att föra mig till
fornminnen i Härad, Curt Kellinge som skaffat fram fotografierna från
Länna och som arbetat hårt med att få kommentarer till dialektordlistan, och Gösta Sundin, som bidragit med bilderna av sin farfar,
skomakare Gottfrid Sundin i Lilla Borgen, Länna.
Då intet annat sägs, är fotografierna i boken mina, samtliga tagna
1993.
För hänvisningarna till ortnamnslitteraturen tackar jag alltid lika
hjälpsamme docenten Svante Strandberg på Ortnamnsarkivet i
Uppsala.
Stort tack till docenten Sven Söderström, tidigare arkivchef vid
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, som med kloka råd och
handfast dåd trofast bistått under utgivningen av samtliga delar av
Folklivet i Åkers och Rekarne härader, inte minst då datorns vrånghet
hotat såväl utgivning som utgivarens sinneslugn.
Uppsala i april 1994

Magdalena Hellquist

8Se Folklivet 2 s. XVIII f.

Yttre fornlämningar i Härad Socken]
Nya upptäckter af yttre fornlämningar innom Härad
socken2
Grafplatts i Sörtorps hage i stenig mark, bestående af större och
mindre stenrör, hvaraf en del, hörande till den större ordningen, äro
skarpt begränsade rundlar, och uti den största en större och en mindre
bautasten bredvid hvarandra resta i midten. Hela antalet omkring 20.
Grafplatts straxt bredvid den andra i sumpig mark och af omkring
20 mer och mindre jordbundne kullar och sjunkna rösen.
På Snyttberga gärde kringspridda ett större antal större och mindre
rösen och kullar och mycket dessutom omtalas såsom förstördt.
4.1 Lottesta gärde några kullar och en större spettsig bautasten.
Vid ökna gård3 och vid vägen som leder til torpet Fårbrinken är en
grafplatts som sällsynt ansedd der i trakten och isolerad från
egentliga slättbyggden dock [nära] vattendrag. Den utgöres af omkring
20 mer och mindre jordbundne eller sjunkne stenkullar. I midten är nu en
gammal källare som förr varit kalkbränningsugn, och troligt är att den
varit en större grafkulle eller höfdingahög, emedan marken på annat
ställe deromkring varit lämpligare för källaranläggning och kalkugn.
Vid undersökning och efterfrågan deromkring efter lokalnamn som
kunde gifva anledning til fornlemningar omnämndes Skansberget4 beläget i rågången emellan en isolerad del af Åkers härads allmänning och
Lottesta säteris skog och midtemellan Ökna (Lidökna) och Gusmosen
vid en dahlsänkning ledande från Öknasjön och nedåt Härad sockens
slättbyggd. Undersökning skedde och befanns ett berg af ovalrund form
med obestiglige branta sidor förutom på södra sidan som är en stenbunden sluttning och derå uppförd omkring 30 famnars eller 180 å 200
fots segment genomskuret af tvenne bestigliga uppgångar och vinkelmurar inåt riktade vid hufvudingången. I muren är rest en bautasten
och inom borgen är ett mindre och ett större röse, det sednare urgröpt.
'Ordet härad har i sockennamnet Härad en annan, bygdebetecknande funktion än i
exv. Daga härad, Åkers härad; se t. ex. Th. Andersson, Svenska häradsnamn (1965)
s. 174 ff., L. Hellberg i Namn och bygd 63 (1975) s. 173 ff.
2De två första avdelningarna rörande Härad är daterade 30 maj 1862 resp. 23 dec.
1863 och har återgivits i den ordningsföljden. Den tredje, största avdelningen, är
odaterad. Troligen är den något senare tillkommen än de båda andra. Tidsföljden för
de olika papperen är emellertid oklar. I den tredje avdelningen har utg. placerat om
uppteckningarna så att orterna beskrivs i bokstavsordning.
3Ortnamn(selemen)et ökna (-ökna) är karakterisktiskt för just Södermanland. Det
har använts om skogsmark (ödemark). Se L. Hellberg i Namn och bygd 30 (1942) s.
89, densamme i Stenlwista. En socken i Sörmland (1963) s. 176 f.
4Se vidare s. 12.
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Det hela företer den dystraste och villdaste natur man kan tänka sig.
Fornlämningen såsom liggande midt i villda skogen i bredd med flera
likartade och högre klippor är ej lätt att påfinna. V om skogsbacken
hvaruti han är belägen bär namn af ökna hage och derföre har jag tilltrott mig att för bestämdare tydlighet skull gifva skansen benämning
af Öknaborg.
Upplysning erhölls äfven om stenkretsars tillvaro på jemnare mark
af åtskilliga former som dock ej kunde blifva undersökte. Äfven å
Limslätt hemmans ägor belägna i den till trakten gränsande Barva
socken lärer enligt sägaren finnas tvenne runstenar, som dock ännu ej
kunnat påfinnas.
En platts vid Askrännel kalla[d] Rytterhagen midt i villda skogen
visar stensättningar och vattenafledningsrännor sannolikt efter något
läger under krigstid; men När? Månne under medeltiden. Tradition
härom finnes, och skall efterfrågan härom ske.
En stenmur gående längre söder om landsvägen midt för Näsbyholm
af den vanliga sträckningen men högre och ej försjunken. Ehuru enkel
äger den en murad genomgång.
Den runsten som jag förledet år upptäkte nedanom Näsbyholm och
benämnd Göksten omnämndes häromdagen för en kringresande geolog,
Ingenör och fornforskare Fris som önskade få dess läge uppgifven, sade
den vara af Dybeck omnämnd men ej det ringaste beskrifven.5 Runorna
äro ristade på nordvestra sidan af ett kolosalt jordfast stenblock.
Begrafningsplatts af några större stenrör i Näsbyholms äng nära
Lunda. Ingenör Fris upplyste om en större bautasten nära Lunda.
Jernringar hafva af allmogen uppgifvits vara tillfinnandes uti åtskilliga berg men har ej ännu kunnat igenfinnas. Vidskepelsen gör om
igenfinnandet den orimligaste föreställning. Personer som säger sig
handterat ringarne på bestämt och utmärkt ställe kunna ej återfinna
dem emedan RÅ har magt att förflytta dem. En nuvarande nämndeman
Per Ersson i Snyttberga hade ej bättre vett än så. Emedlertid gjorde
Fris och jag allt möjligt för att utforska möjligheten men fruktlöst.
Som nya upptäckter tid efter annan göras är ej någon specialbeskrifning påbörjad. Dock skall vid förefallande ledighet mätning, afritning
och serskild beskrifning öfver hvarje platts traktvis företagas. Nödigt
vore att fornminnena med klassmärken i enlighet med journal blefvo
på karta utmärkta.
Ericsberg d. 30 Maj 1862
Gust; Ericsson
5R. Dybeck beskriver Gökstenen utförligt i Runa (fol.) 2 (1874) s. 19 f., 28 f. och

säger (s. 28), att han besökte stenen första gången 1841 samt att folket i trakten 1851
känner det avfallna stycket. Se vidare under kap. Näsbyholm mom. 2 nedan med not
(s. 8).— Fries, Johan Otto, f. 1838 i Uppsala, lantmätare och farmare i Florida.
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Näsbyholm
Rutformig ristning uppgifves såsom ett räfspel till finnandes på Näset
å en slät sten i horisontelt läge såsom ett bord. 2ne trovärdige män,
snickaren C. Lennström och smeden G. Johansson som båda sett samma
sten biträdde mig i flera timmar med dess uppsökande men som vanligt
då man söker sådant finnes det ej på samma ställe (!)
Vester från gården i dahlen vid Ruddammen: vinkelmur af samma art
som kedjorna i allmänhet. Rät vinkel 40 å 50 fots ben i sumpig mark.

Skolmästarhagen
Herr R. Dybeck upplyste att en hällristning skulle enligt en aktad prästmans uppgift finnas emellan Eksåg och Strengnäs. Jag anställde genast
undersökning och fanns verkligen å en klippa norr om landsvägen straxt
vid Brunnavägen trenne S-formiga urgröpningar synliga till landsvägen.
Mig synes som naturen danat dem; men besynnerligt nog i släta
klippväggen. Beror på vidare undersökning.

Kyrkobyn
norra hörnet af Kyrkoby mark i en loge åt Näsbyholm: I en brant och
villd sluttning befinner sig en stenkedja N—S rigtning 170 fot ofta afbruten af stora stenar och små klippryggar.
En runsten uppgifves på Kyrkoby mark men denna uppgift hvilar på
ganska omvexlande och svaga grunder. Likväl böra icke rygten alldeles
förkastas.
Flere betydligare grafhögar äro af skolläraren C.O. Söderström uppgifne
i socknens östligaste del å Brunna och Prästgårds ägor men äro ej undersökte.

Underjordisk fornlämning vid Härads Kyrka
medio af December 1863 var jag arbetsbiträde vid upptagning af en
källare till nya skolhusbyggnaden uti den s.k. Räftäppan nära intill och
söder om Härads kyrkogård. Uti en liten backe, hvarest alldrig synts
något tecken till grafkulle eller dylikt eller åtminstone icke i mannaminne något tecken eller tradition [burit] vittne derom, påträffades i
sista schacktet i norra hörnet fölljande: Marken bestod i allmänhet af
1/2 fots svartmylla ofvan och sedermera den hårdaste grusalf med större
och mindre stenar, men i det hörnet, hvarom nu är fråga, var först ett
lager af 2 fots djup, stark och tät lera ovanlig derstädes och synbarligen
ditlaggd, dernäst ett 2 fots djupt lager af reguliert jemngroft grus i löst
läge, tydligen vittnande om att det varit bearbetadt, och derunder äfven
cirka 2 fots djupt lager af kullerstenar af hönsäggs och knytnäfves
storlek i ganska löst läge, äfven vittnande att de varit omarbetade.
Cirka 25 kubikfot upptogs och utgjorde betydlig lättnad i arbetet, men
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denna fyllning syntes hafva en större utsträckning inåt backen och äfven
på djupet utöfver den bestämda gräfningen för källarmurens grund. Sju å
nio arbetare voro här sysselsatte och ogörligt var at få öfverge den bestämda planen för djupare undersökning. Mycket orimligt föreslogs
härom, och vidskepelsen utöfvade förhinder, en inflytelserik verkan.
Här bör ej uraktlåtas en anmärkning att just i samma backe varit en räfgrop, hvaraf obetydlig försänkning var qvar, men man har ändå varit
omtänksam att begagna den såsom lättnad för arbetet emedan den nedrasade massan var lösare; men detta härförut omnämnda var med naturlig fast schacktvägg skiljdt derifrån och utgjorde något helt eget och
bestämt något märkvärdigt. Backen utgör jemt grunden för huset och odelad gammal åker med stenband [som] tillstöter på alla sidor.
D. 23 Dec. 1863.
Gust; Ericsson

Bondkumla
Uti pörtbacken (pörtet har brunnit) öster från gärdet å Gredby cirka 10
större och mindre kullar. Flere äro uppbrutna såväl uti Kumla gärde som
straxt bredvid i Gredby äng.

Brunna
Öster om byn och ej långt från de många likartade fornlämningarna som
förut på denna bys slättmark äro uppgifna finnes i skogen sednare upptäckta: Större grafkulle. Sannolikt finnes i skogen flera, hvarom speciellare undersökning och uppgifter framdeles skola inlämnas. (Jättegrytorna äro nära belägna härintill.)

Brunna
NO från gården i gärdesbacken: a) Större kulle med en 5 fots bautasten
(väl bibehållen) b) 18 o. fl. mindre stenbundna kullar men många äro
öfverstenade af odlingsbrytningssten c) Kummel 30 fot af gles stensättning.
I tomten, Ö från gården: Stora stenar med kringsatta mindre tätt till
hvarandra (sju).
I gärdesbacken NO från gärden flera större rös och kullar: a) Platt
kulle hvarå elldning förehafts Vallborgsmässa 30 fot b) 3 fots groft och
upphöjdt kummel. Dessa båda i en ås. I sänktan rsänkan'l N derom: c) 24
fots groft glest kummel d) 3 mindre kullar o. rös.
SO från föregående: a) Rös 21 fot b) Stor sten med 15 fots mur förenad
åt norr c) 27 fots jordkulle stenbunden, urgräfven d) 24 fots jordbundet rös
urgräfvet e) 18 större o. mindre kullar, hvaraf 2 äro urgräfna.
Uti ett annat gärde men samma backe NO från föregående: a) 4 jordbundne rös 15 fots b) Stensatt vinkellinia 15-24 fots af 9 stora stenar
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c) Flera sjunkna och mindre tydliga rös och kullar.
6. Längre norr om föregående: a) 11 små jordbundna rös på stenbunden
slätt b) Ovalt stenkummel 18 fot långt.

Eksåg6
Ånsholmen norr från gården på en hög backe som förr varit kringfluten:
Ringmuradt rös 100 fot, 30 fots krater, 6 fot djup. Ett litet rös jemte. Detta
tillika med det å Snyttberga No 6 b) hafva säkerligen utgjord ts af reguliära murar med rum inuti ehuru nu nedrasade. Ingen ingång kan märkas.
Dessa bägge ligga på circa 1200 fots afstånd från hvarandra i NV—S0
rigtning.
På backen ofvanom statbyggnaden norr från gården: 2 rös 20 fot.
I gärdet söder från gården åt Snyttberga: flere småkullar.

Gredby
I vestra skogbeväxta (aspskog) gärdesbacken: 6 st. rös 20 fot; ej så
skarpt begränsade.
Öster om logen: a) 8 st. mindre och försjunkna jordbundna rös mer och
mindre tydliga b) Jordhög eller kulle utan sten.

Hagby
1. Vester från gården åt Lottesta vid byvägen och pörte söder om vägen:
1 större kulle, hvari kalkugn varit anlaggd och kalkbränning egt rum
12 småkullar deromkring.
2. Norr om vägen: a) 2 mindre högar vid grinden b) Rund stensättning 30
fot c) Större jordkulle beväxt med enbuskar d) Längst norr: bautasten 4
fot hög, 3 fot bred, spettsig, lutar e) Mindre bautasten 4 fot, lutande.

Jättberget å Åkers Härads allmänning i Härads socken
Benämningen bland allmogen gaf anledning till efterfrågning och undersökning. På en större bergshöjd belägen Söder från Komministerbostället
Storsvedet och straxt vid linien som skilljer dess skog och Ulfhälls—
BrunnaKärret från allmänningen befinnes:
1. a) Ringformigt afplattadt rös såsom en nedrifven skans hvilken synes
varit i likhet med den på Eksåg Ånsholme belägna af mindre kullerstenar; 80 fots tvärlinia.
b) SV derom helt nära och intill hvarandra 2 rundlar, den ena 30 fot, den
andra 50 fot.
c) SO från de första: 2 dylika rundlar, hvardera 30 fots tvärlinia. Berget
dominerar en dahlsänkning som tydligen synes varit vattenledning och
seglation från Mälareviken Söderfjärden framåt Lännasjön. Sägner om
60m namnet Eksåg se L. Hellberg, Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse

(Kumlabygden 3, 1967) s. 152.
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jernringar som skulle finnas inhuggna i detta berg äro gängse men fåfängt
eftersökte.
2. På samma berg och ej långt frän förenämnde befinnes en stensträng i OV
rigtning ganska lång och består af qvader och kubformiga stenblock
hvilka otvifvelagtigt synes vara af menniskohand ditlaggda. Stenblocken vore visserligen i närvarande tider otänkbara att transportera
men marken och bergets skaplynne som är allmänt slätt tycks antyda att
de ej genom någon naturrevolution eller skridande skapelse kunnat danas
der de äro på sin platts. Så mycket mera som i bergets NÖ sluttning en urgröpt längre remna synes visa att en större mängd dylik sten är utkilad
och bortförd. Jag lämnar detta såsom ett blott obevist antagande men
emedlertid har plattsen sin märkvärdighet. Många sägner lära vara
gängse derom i trakten men numera börjar blifva svårt att få fram några.

Kumla (boställe)
1. 1 gärdet NV från gården vid landsvägen och gatan åt byn:
Jordkulle 60 fot mycket urgräfven
25 stycken jord- och stenbundna kullar deromkring
2 större kullar, urgräfna.
2. I gatan på utmarken: 5 st. af vägen och gräfning mer och mindre skadade kullar. Är nära belägen till och i sammanhang med föregående.
3. I sammanhang med föregående men i hagen norr om landsvägen:
1 stor kulle hvari potatesgrop är upptagen
30 fots stenbunden kulle
10 mindre kullar
1 mindre rös.
4. NV derifrån i samma hage midt för Snyttberga:
50 fots jordkulle belaggd med småsten på ytan
2 mindre kullar
40 fots kulle nära till Snyttberga ägor.
5. 2ne stenlinier parallellt löpande från jagtboden uppåt Stensättersstugan. (Ser ut som gammal väg?)
6. I soldattorpets täppa: en större jordkulle i sammanhang med No 1, 2, 3.
7. Fram vid ladugården på plan: Stor kulle, sannolikt grafhög.
8. (på Bondkumla) vid vägen som leder till Sjöängen och Söderfjärden: 2
stenbundne jordkullar.
9. (bostället) Jagtbodbacken i gärdet: 27 fots jordbundet kummel med grof
kantsten, urgröpt.

Kumla boställe
1 fligbacken eller Kumla Hammar i den skogbeväxta åsen midt emellan
Sandbackstorpen och Snyttberga: 30 fots stensättning såsom grund efter en
större mur i SV—NO. 6 fot bred slutar vid en stor sten i NO.
Uti de s.k. plogarna åt Sörtorp, söder om Kumla by på en större slätt-

Bifif
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mark en stor grafkulle uti odlad mark.

Kumla-Borg
Denna borg kallas vanligtvis Iättkörka och är belägen Norr om Härads
kyrka östligast i den s.k. Jägbacken eller Kumla hammar vid linjen som
skilljer Kumla och Kyrkoby mark. Skansen består på norra sidan af en
hög klippa med 6 å 10 fots klippvägg öfver den Norra planen och för
öfrigt omgifven af hög ringmur, som på flera ställen bibehåller lodrätta
väggar. Hela skansens längd innom murarna är 170 fot, och bredden
bestående af tvenne serskillda planer hvardera 40 fot breda, som skiljes
efter längden med en hög nästan oöfverstiglig mur af 50 fots bredd. Der
muren är i behåll innehåller den 12 fots tjocklek. Blott en ingång finnes i
SO och från första planen är ingång i den andra i NV ändan. I detta hörn
synes tydliga märken efter ett muradt rum eller Cell.
Ingången försvaras ytterligare af dels naturligt holberg och dels af
laggda bolverk omslutande en serskilld plan, [som] gör uppgången högst
svår. Den är dessutom omgifven af villda holberg, och är det sannolikt
att Mälareviken Söderfjärdens vatten i forntiden gått nära till borgens
fot.
Denna är af hittills undersökte borgar här känd såsom för sitt läge och
byggnadssätt den starkaste. Häpnad och förundran måste intaga hvar
och en som betraktar dessa storartade ruiner, hälldst om man föreställer
sig arbetet verkställdt utan mekaniska verktyg.

Kyrkby hage vid grinden straxt vid landsvägen och
Allmusbro:
a) Två fyrkanter 10 fot b) 1 dito 6 fot c) 1 dito 18 fot d) 2 dito 12 fot e)
Rundt rös 3 fot och flere
Vinklar synliga efter flere men öfverväxte
små obetydlige.

Kyrkby hage åt Brunnasidan:
Straxt vid vägen i första åsen från Allmusbro en stor rössatt sättning i
skeppsform. Ej uppmätt.

Kyrkby hage söder från kyrkan
a) Fyrkant 21 fot b) Flera stensättningar utan tydliga former. Marken
derstädes är af den villdaste natur.

Lidökna
1. Sydost från Öknaborg och norr om Ökna gård upp i hagen vid vägen i
backsluttningen: Begrafningsplatts af
a) En större kulle hvari förr varit kalkbränningsugn och sedermera källare, som numera är förfallen. Likväl synes kullen tydligen varit grafhög
af 50 fots genomskärning.

Bia 4
Bild5

ifer 6
Bifd
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b) Omkring 30 större och mindre jord- och stenkullar, mer och mindre
sjunkne rös hvaraf några ligga på östra sidan om vägen men de mästa på
vestra.
2. Ökna Vesteräng: rak stenmur af grof sten med kort rät vinkelsida till
nära 100 fots längd Ö—V bredvid en röjd platts. Ett öfverrisadt röse befanns på planen. Man vill icke förflytta den för långt i forntiden, men
likväl finnes ingen som hört talas om någon byggnad derstädes. Dessutom
är stensättningen för storartad för att kunna varit en mindre bostad.

Näsbyholm
1. Vestra backen i Holms gärde: a) Grop upptagen medelst kolning, 15 fot
lång, 10 fot bred, 8 fots djup, 3 1/2 fots bred ingång såsom till en källare
med stenlägning; vid bottnen i vestlig rigtning under berget bruten grotta
till 6 fots indjup. Visar hög ållder. Det tyckes på vestra väggen visa sig
malmfläckar. Ingen tradition derom
Fördjupning i jorden och berget 40 fot ingång 30 fot lång, 20 fot bred, 10
fots djup grop utan stensättning eller skarpa kanter. Ing[a] tecken till
sprängning i någondera
I backen öster derom tecken efter byggnader (stensättningar)
Öster derom: tecken efter byggnader och en djup gräfning.
2. Nordöstra backen nedåt sundet: a) Göksten, runristad, är ett stort sten- BU
block7 b) Derbredvid på åsen 2 rös 50 fot c) 2 jordkullar med urbruten
krater af 10 fot i båda (genom åverkan) d) Rös af grof kullersten 50 fot
beväxt med runnträd8 e) Bautasten f) Rös med utgående krater 45 fot
(skadat) f) Söder derom i sänktan 50 fots rös hvari midtelfyllningen är
borttagen (qvistig rönnbuske i midten) g) Större och mindre kullar derbredvid. Fyllning fil nya bron har sannolikt tagits af dessa kullar.9
3. Östra delen af backen åt Rom: a) Stenslinga c:a 200 fot Ö—V rigtning
b) Afröjd platts med stensättning af irreguliär form (offerplatts?) c) Stor
7Av beskrivningar av Gökstenen äldre än Dybecks 1874 (jfr ovan s. 2) må nämnas
0. Rudbecks (Atlantica 3, 1698) och C. Säves (Sigurdsristningarna å Ramsundsberget och Gökstenen, 1869). Här följs Brate—WesAns (Södermanlands runstenar
bd 3); se nr 327. Vräkstenen är 2, 50 m. lång, bredden 1, 65 m. En ristad bit ligger
bredvid på marken (enl. Dybeck 1874 av honom fört från en äng till denna plats); ett
stycke av ristningen fattas. Gasten var namnet på ett par gårdar, som nu är avhysta
och ligger under Näsbyholm och på dess mark. Ristningens fågelbilder har således
felaktig fått ge namn åt stenen; jfr Dybecks utpekande av »sjelfva göken, som allmogen säger,» vid den undre slingan. Ristaren har visserligen haft Ramsundsristningen till förebild men han har delvis missförstått den, bilderna är klumpigare
och råare än förlagans, och texten består delvis av meningslösa tecken.
8Runnträd 'rönnträd', sörmländsk dialekt.
9Jfr Dybecks beskrivning i Runa (fol.) 2 s. 19 f.: »På Gökstensnäset i Härads sn återsågos de för omkring, 30 år sedan granskade sex kumlen. Den lille bautastenen kunde
jag nu icke finna. Det största och bäst bibehållna kumlet, 40 steg i omkrets och
egande en prydlig fotkedja af större stenar — de andra fem kumlen sakna sådana —
vardt kort efter mitt sista besök på stället upptaget af någre drängar.»
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jordkulle synlig till landsvägen, urgröpt i älldre tider d) Små försjunkna
rös högre upp mot statboningshuset.
Straxt bredvid trädgården och högsta åsen i allén, öster derom i en ås
med träd flere stenkullar.
Uti sundet synes vid lågt vatten förpålningar och timmerläggningar
efter någon brobyggnad, men som till någon del blef öfverfyllda av nya
väganläggningen och bron. (Anm. af Liljegrens tolkning af runinskr. å
Göksten: STOD AUK BRU.)1°
Stensättning efter större byggnader (grof sten) på högsta berget ofvan
Göksten samt dernedanom i klyftan en segmentformig mur utan här begripligt ändamål. Härom skall vidare undersökas. Handlingar bör finnas
om Fideicommissets tillkomst och byggande m.m.
(Holms gärde: HULMSTAIN, runstenen).
I stora hagen SO från landsvägen midt för torkrian några hundrade fot
från vägen i stenbunden mark: stenmur af ovanligare upphöjning med en
vinkellaggd genomgång ej uppmäten. Skall afritas.
I Lundaängen straxt vid vestligaste hörnet af Sidön i en Ekbeväxt
backe flera större rös, ej uppmätte. (Obs. Nära Lunda: Bautastenar angifna.)
I sydvestligaste hörnet af Näsbyholms skog vid Brunna skog och hagmark finnas på det skogbevuxna berget i en klippa vid bråddjup uthuggna
tvenne runda holorn (1-2 fots djup?), den ena något större än den andra
och den ena något djupare än den andra, kallade Ketteln och grytan.
Dessa holor uppgifvas ständigt innehålla vatten, hvaraf tages till offer
och sjukdomars botande. Offer förrättas äfven på ste[nen] och påstås i
hålornas botten skall finnas mynt m.m. Linneklutar fanns der. Vid
torrare sommar skola de besökas och undersökas samt bestämt mätas.
Vidskeplig frugtan råder hos allmogen att besöka dem och ingen vågar
[röra] dess botten. Säkert är emellertid att de äro huggna af menniskohänder (jmfr Mellins12 uppgift härom i Fäderneslandets historia för
Fruntimmer).13
Midt för den på Näsbyholms gärde liggande loge, Rian kallad, söder
om landsvägen som går der förbi och några hundrade fot från denna väg i
hagen bland björkskog: Stenslinga eller mur af upphöjd art sträckande sig
10 Enl. Brate—WesAns tolkning står dessa runor ö.h.t. ej att läsa på stenen. —

Johan Gustaf Liljegren (1789-1837), fornforskare, historiker; riksantikvarie.
Medlem av Götiska Törbundet. Planlade Svenskt diplomatarium och utgav därav 2
bd (1829-37), i det senare biträdd av B.E. Hildebrand. Bd 2 åtföljdes av ett supplement, Nordens Runurkunder (sep. tr. 1833); 1832 utgavs en Runlära.
11 Ho1or dvs. 'hålor'.
12Gustaf Henrik Mellin (1803-1876), präst, litteratör, mångsidig och oerhört produktiv. Fäderneslandets historia för fruntimmer trycktes 1836, 5 uppl. 1859.
13P.g.a. manuskriptets hophäftning har bokstäver i marginalen försvunnit och kan
inte säkert läsas. Ord inom klammer [1 är således gissningar.
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från NO till SV circa 200 fot i nästan rät linje och billdar derstädes en
bestämd genomgång 9 fot med vinkelsatta kindningar,14 fortsättes sedan
åt VSV 24 fot, hvarest den bryter sig i rät vinkel åt SÖ med 50 fots
sträckning, der den afbrytes. Efter 3 fots afbrott fortsättes den i ÖV rigtning 50 fot. 30 fot från vinkeln är ett större försjunket rös och på den stora
liniens södra sida 2 mindre rös helt nära muren. Marken är i allmänhet
stenbunden.
a) Dylik stenmur 260 fots med ett afbrott från SV till NO: är belägen
på en naturlig ås b) Straxt derbredvid stort kummel 30 fot.
Vid gården framför smedjan: 2 jordbundna stenkullar.
I en ås ONO från gården: a) 2 rös bredvid hvarandra 24 fot b) En
slinga 75 fot Närmare Allén: c) 10 små kullar d) Stenslinga eller kedja.
Högsta punkten af näset NO från gården på en slät bergklippa utU15
huggna runorna
Tvenne huggna stenar liggande framför en bod, som ej kan antagas tilhöra nuvarande byggnader vid Näsbyholm.

Rom under Näsbyholm
Straxt bredvid vägen åt Lunda: 30 fots platt kulle af jord och sten.

Roshöga boställe (militie)
Vester eller SV derifrån äro större kummel angifna men ej eftersökte.

Snyttberga
Vester om byn i skogen upptäcktes en märkligare begrafningsplatts i
flere afdelningar eller plattser bestående af Ringrös, kullar, upphöjda
kummel och stenkedjor men fordrar en speciellare undersökning och uppmätning innan beskrifning kan upprättas.

Snyttberga

Oster i Vreten norr om landsvägen: 50 fots kulle, skogbeväxt.
Snyttberga svedd:16 a) 40 fots groft kummel b) Stenslinga 400 fot
SO—NV c) Dito af grof sten på en naturlig ås 100 fot SSV—NNO
d) Nära vid landsvägen: kummel på en hög kulle 12 fot e) Flera småkummel på slätten.
I byn är en afplanad jordkulle något stenbunden å planen 90 fot. På BUS
denna kulle hålla bymännen sina rådplägningar i hvad som rörer deras
gemensamma angelägenheter. Sägner är om många kullars bortgräfning, jj
hvari krukor och aska förekommit.
Vid Vallgatan (fägatan) åt vesterskogen stort jordbundet kummel,
14 Kinning s. ebentl. den avskrädning i en stocks bägge sidor, som görs för attt

stocken skall ga ned i knutskåran. Jfr Rietz 319b.

15Kan f.n. ej kontrolleras. Det andra tecknet är ej någon runa.
16 Svedd s. 'sved, svedja'.

11
skadat af flere vägar som der sammanstöta.
Åt Eksågssidan V om byn: flera små kullar. Flera kummel angifne åt
vesterskogen både på Snyttberga och Roshöga marker men icke undersökta.
Norr om Eksåg gård i en hög backe: a) på en bergklippa: 4 fot sten upplaggd på trenne mindre såsom fötter (offersten?) b) Norr derom och straxt
bredvid: rösaktig ringmur 100 fot med 30 fots krater, muren något högre åt
söder och har kedja i samband åt söder.

St. Skählby gärde
Straxt bredvid och i förening med föregående (Ekbacken) och vester från
gården: a) Rös i gärdesgården 30 fot b) Fyrkant vid gärdesgården 8 fot c)
5 kullar jemte andra stensättningar utan fullständig form i sjelfva
Ekbacken d) 2 kullar i en mindre backe derinvid e) Stor Ek vid hvilken
offrats för sjukdomar.

Sörtorp
Cirka 500 fot i nordlig rigtning från gården bredvid en farbar skogsväg
i hagens högsta skogbeväxta ås ett groft rundt stenkummel af 24 fots
genomskärning och 6 fot derifrån vid östra kanten en linierät sättning af
stora stenar 5 till antalet i ÖV rigtning. Förtjenar afritas och rubbning
kommer här ej i fråga.
Ekbacken vester från gården i hagen vid slätten: a) 6 fot fyrkant jemn
med gräsplan b) 6 å 8 mindre kullar hvaraf somlige äro skadade genom
gräfning i grusbacken. Fostersonen Dahlqvist uppgräfde derstädes hösten
1862 lämningar af grafurnor med aska och ben men hvilka voro så
förvittrade att icke formen kunde urskilljas. Fragment togs deraf.
Gräfningen utan afsigt att skada.
I yttersta vestra hörnet af slätten vid gränsen af Hagby mark: omkring
20 st. mindre kullar i sumpig mark försjunkna.
1 norra hörnet i skogen är en märklig platts: a) 24 fots rös i betydlig
upphöjning skarpt begränsat med tvenne rätt bredvid hvarandra stående
bautastenar (2 1/2 fot hög, 1 1/2 fot bred; 1 1/2 fot hög, 1 fot bred) b) 1
dito 12 fot c) 1 dito 18 fot ovanligt grof kantsättning d) 3 st. 12 fot tätt
bredvid hvarandra e) 1 dito 20 fot f) Jordkulle 30 fot g) Trehörning 21
fot h) Trehörning 21 fot i) Röse 30 fot k) Röse 30 fot med urgröpning samt
ofvanpå en nylagd staf eller råmärke för Gredby—Sörtorps mark 1) Röse
12 fot samt två mindre.

Tranbackens utmark
vid NV ändan af djurgatan: a) 3 rös skadade af vägen b) 1 jordkulle
något stensatt 20 fot c) 1 rös i sänktan 20 fot d) I åsen: rös 24 fot e)
Urgröpning (af rös?) 18 fot f) Rös 36 fot med femstenerör visade rågång
emellan Kyrkby, Gredby(?) och Skählby marker.

Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bi[d 14
Bird 15
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Öknaborg
Uti den allmänningsbacke som är belägen NV om Öknasjön och gränsar
till Lindholms (Lottesta) skog befinner sig ett högt berg med otillgänglige och nästan öfverhängande väggar, som af allmogen benämnts
Skansberget. På dess södra sida slutar det uti en stenbunden backsluttning, och på denna backsluttning är skansmur uppförd för bergplanens
befästande med genomgång åt öster. Skansmuren är några hundrade fot
och deruti är en bautasten rest. Muren är till det mästa nedrasad. Inuti
borgen är kummel med djupa urgröpningar. Några ofantlige stora stenar
befinna sig på bergsplanen som föröfrigt är skogbeväxt. Borgen är dessutom omgifven af en villd och dyster natur. En djup och sumpig dahlsänkning gående från Öknasjön ned till Härads slättbyggd går förbi i vester åt
torpet Gussmåsen som är straxt nedanföre i NV beläget. Speciellare beskrifning är förut inlämnad.17 Den förtjenar att afritas.

17Jfr s. 1

Yttre Fornlämningar i Fogdö Sockenl
Berga
I en hage SV hörnet af Berga ägor i en hage åt Prästhagstorpet: dubbel
stenslinga med afstånd som landsvägsbredd förenad i SO ändan, slutar
NV vid gärdet och är sumpigt laggd. Anm.: Berga backe en märkvärdig
platts uppmättes och afritades under min anvisning af stud. Hörnström2
1862 men skall framdeles tydligare beskrifvas såväl till lokal som
sägner.30fvanstående upptogs ej då.

Bergshammar
1 löfhagen SO från gården:

stenslinga NO--SV rigtning 360 fot i

villd mark.

Stenmur åt Hannemyra ägor hög 150 fot i backen till en stor sten fortsättes 270 fot nedåt sumpmarken och slutar vid en afloppsgraf ONO—
VSV rigtning icke rät. Ligger fri i gärdet. Man vill ej försäkra att det
icke möjligen kunnat vara en stängselmur men inläggningen i sänktan
tyckes motsäga detta emedan den helldre kunnat hafva östlig utsträckning på fast mark.
I gärdets norra vinkel åt Soldattorpet och Prostgårdens mark:
Stenmur S—N, 24 fot med en rest sten. Norra ändan.
a) 60 fots Segmentformig stenslinga N—S i Hamnbacken vid Soldattorpet
b) 15 fots grofstenigt rundt kummel i samma backe åt Prosthagen.

Bergshammar
Öster om All&-vägen i en hög backe och på dess vestra del: grafkulle 40 fot, urgräfd i norra kanten äfvensom i kullen såsom en krater.
Vester om AlMen och förenämnde backe: tecken efter en bortförd
större hög högt ofvanpå backen, sänkan ner öfver 30 mindre högar
'Orig.-ms i Södermanlands museum, Nyköping; kopia i ULMA. Anteckningarna om
Fogdö föreligger i två odaterade ms, som delvis upptar samma gårdar (Bergstammar,
Bärby). Kapitlen har av utg. satts i bokstavsordning. Aminsons tillägg återfinns på
lösa papper som bilagts Ericssons ms. — Om sockennamnet Fogdö se E. LicMn i Namn
och bygd 19 (1931) s. 88 if. Olika ortnamn på Fogdölandet behandlas av J. Sahlgren i
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1960 s. 3 ff. och av K. Calissendbrff i
Fogdöns hembygdsförenings årsskrift 1989 s. 4 if.
2John (Anders Johan) Hörnström var född i Strängnäs 1843, son till en lantmätare.
Han var elev vid Strängnäs läroverk 1853-1863 och dog redan 1864.
3Någon sådan beskrivning av GE har ej återfunnits. Dybeck (Mälarens öar s. 8)
anger: »kretsar, smärre kullar, tre- och fyrsidiga stensättningar, stenrör, samt några
reste bautastenar». Vid utgrävning av en treudd »för två år sedan» (dvs. 1859?)
fanns under en stenhäll k61, aska och krossade människoben, gravurna, kopparsmycken, pärlor och järnsax, liknande ullsax.

Bifi24
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något stenbundna.
3. Vester från gården: a) Rös 40 fot med en stor sten emot
dylikt mer jordbundet
vester derifrån 24 fots upphöjdt groft kummel
vester derifrån: flere mindre betydlige kummel och rös
vidare vester ut: afkullrad hög 120 fot.
4. SO från gården i en smal backe 510 fots stenkedja i OV rigtning bunden med naturlige rös och större stenar. (En dylik V(?) derifrån förut
anmäld.)
5. I gärdet åt Gröneks hemman Ö från gården: 3 kullar obet. upphöjde
24 fot.
6. Närmare åt Grönek i Ö i samma gärde börjar en stenkedja vid odlingen och sträcker sig 75 fot åt S inåt Grönekskogen, hvarest den fortsättes S och SO: 480 fot och slutar vid en pöl.
7. I samma skog, S om Grönek: 40 fots groft kummel.

Bergshammars Smedstorp
På en hög gruskulle: stenrundel obetydligt stenbunden 30 fot N från bostaden. Grustägt är straxt bredvid att skada på röset är snart att befara. S derifrån två ofantliga stenblock fristående hvarom sägner äro
gängse, hvilka framdeles skola upptecknas.

Bärby
1. Öster från Bärby åt Järsta skog vid en stuga i hagen:
2 stenslingor
Stenkummel 15 fot
1 dito jordbundet
Stensatt vinkel
Lång stenslinga Ö—V går genom flere ägor (sannolikt förenad med en
ouppteknad och omäten på Lundby mark?) til flere 1000 fots längd
efter en sumpmark åt Sörby sidan
Rös 50 fot
4 småkullar bredvid
Stensatt jordhög afplanad ofvanpå 36 fot
Jordbundet rös 30 fot upphöjning på midteln såsom serskilldt rös
Rundt flatrös 36 fot
Stort högt rös 50 fot. Denna platts utsträcker sig NO från Bärby åt
Sörby (flere på Bärby mark angifne).

Bärby
1. Öster från byn åt Järsta uti små backar: a) Stenkedja i N—S rigtning
120 fot i en stenbunden ås b) 18 st. små rös, sten och jordkullar bland
enbuskar.
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2. Vester om byn i sjelfva tomten: 40 fots rös (anm.: flere rös och stensättningar angafs der men kunde ej undersökas emedan mörker hindrade).
3. 230 fots stenkedja åt soldattorpet synlig med ytterligare fortsättning
samt vidare en dylik som ingick på Sahls mark i Helgarö (se detta).
4. Längre i V men S om Schylstorpet i en backe straxt vid landsvägen:
4 grofva och upphöjde kummel 30 fots i gärdsbacke.
Söder i samma backe men i ett annat gärde stenkedja 450 fot O—V
rigtning vid åker. Midt på denna binder en kedja med rät vinkel och
fortsätter i S rigtning 96 fot.
60 fots högre mur eller kedja i holberg i samma backe N—S rigtning;
fortsättes å slät mark i SO—SV uti ett trassligt vinkelsystem, som ej i
utsträckning kan begränsas.
5. Emellan Bärby och Sahl men å Bärby mark i en backe: a) 30 fots
groft kummel b) en hög och större kulle.
6. Längre öster derifrån 180 fots stenkedja slutar trassligt vinkelsystem.
Ej långt derifrån men S om Bärby: i en afröjd gärdsbacke:
a) Kedja 300 fot O—V rigtning; vinklar sig och fortsättes 300 fot åt S
(anm.: om backen kan anses vara röjd så är ej detta för odling utan för
att vara en tumulltplatts4 och tillhör de älldre tider) b) derbredvid:
20 fots kummel och derbredvid en mindre stenkulle.
8. Delar af ett vidlöftigt kedjesystem finnas vester i Bärby mark i en
bränd hage och gör en fortsättning från Sahl i Hellgarö och beskrifves
i sammanhang dermed. Sahls och Bärby kedjesträckningar äro värda
synnerlig uppmärksamhet såsom laggda uti ett mera reguliert vinkelsystem.
Flere minnesmärken äro på Bärby mark angifne men icke undersökte.

Gredby soldattorp
a) 3/4 å 2/3 segment af en stenrundel 24 fots b) Rundel rös 30 fot c) Rös
50 fot med rös midt upp på d) 2ne rös 20 fot å 24 fot e) 1 större jordbunden stenkulle.5

Hannemyra
hagen till No 2 S.V. från gården:
a) Stenslinga SV till NO rigtning 120 fot grenar sig och fortsättes af
serdeles grof sten 240 fot åt Ö, fortsättes 90 fot på en slätt samt ytter-

4Tumultplats s. Ordet kan f.n. ej beläggas. Jfr dock tumulta v. 'vältra sig (OSD).
Gamla tiders hästar strövade sommartid i stora skaror fritt omkring i skogen när de
inte arbetade. De hade en för ändamålet lämplig plats att rulla sig på — eller gjorde
sig en. Dessa kallades tummel o. likn. och kan hår och var ännu skönjas i marken.
5Anteckning av H. Aminson: Gredby (Fogdö), i en hög backe invid gården: stora
stenkummel, små grafhögar, en stor treudd. Nedanför samma backe: grafhögar.
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ligare i backe 90 fot åt Öster.
Slinga Norr derom bredvid 120 fot; bugtig och mindre tydlig.
Söder ut i samma hage: stenslinga 120 fot.

Hasta
Östligast i Hasta gärde åt Årby: 3 kummel.
Flere minnesmärken äro angifne på Hasta mark men äro icke eftersökte. Sannolikt finnas flere i denna vestliga del, som i anseende till
sin villda natur icke är så lätt att genomsöka.6

Hellby
1. NNV om byn åt Bärby till: 240 fots rät stenkedja O—V rigtning vid
Åker.

järsta
1. 1 gärdet N från byn åt Thuna:
En grop i kraterform eller konisk fördjupning, grofstenig i botten.
Vatten deruti. Kan ej vara ämnad till källare eller brunn.
Krokig stenslinga.
En liten bautasten; synes likväl vara rest.
2. I hagen söder från byn åt Lundby:
Stor hög 100 fots genomskärning och urgräfven 20 fots krater.
Dylik 110 fot med 18 fots krater men skadad. Uti denna hög har
gräfning existerat nu nyligen men är igenlaggd. Man skulle kunna tro
dessa kullar vara naturliga, men vid gräfningen synes den innehålla
lera och groft stenband samt sänktan kring högarna visar att jorden
derstädes blifvit tagen, hälldst marken elljest är jemn. De ligga i sumpig mark. Sägen finnes härom och uppteknades hösten 1861 och lämnades till stud. A.J. Hörnström. Den skall likväl närmare undersökas.
3. I skogens östra hörn åt Thuna
a) Groft kummel på en klippa 50 fot b) Rös 30 fot c) Dito 36 fot med
en stor sten i midten d) 1 kulle e) Trenne rös längre NV 15 fot, hvaraf
en är urgröpen.
4. Längre åt vester vid en väg som går från gärdet åt skogen, fint gräsband i marken:
Cirkelsättning nära öfverväxt med urgröpt rös i midten
3kant med 9 fots sidor SO från cirkeln
R)
Stensättning af låga stenar nära jemnade med marken
Tecken till fyrkantsättningar som äro öfverväxta med grästorf
Stensättning på gräsplan vid vägen inåt gärdet
I gärdet en stenslinga straxt bredvid som löper ut åt skogen
Bautasten 6 fot hög inberäknadt den i jorden nedsatta delen som ut6Anteckning av H. Aminson: En stor grafhög (med mindre omkring af jord och sten

tillsammans) i en skogsbacke mellan byn och Sörfjärden.
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gör 1/3del. Den är till botten klargräfven men ej i fara att falla.
Sommaren 1862 företogs derstädes gräfning af son Wilhelm Ersson och
drängen Alfred Birger som trodde sig finna jordgods. Några förrostade
jernbitar lärer funnits och qvarlegat länge men voro nu icke till finnandes. Benbitar och kohlaktig mylla fanns. Af benen togs prof.
h) Bredvid är 2 mindre bautastenar. Plattsen förtjenar afritas.
Längre i vester framåt en stuga: a) Fyrkantigt kummel 24 fot b)
Dito 18 fot c) Dito 18 fot d) Stenslinga icke uppmätt e) En kulle
(skogen slutar här) f) Stort rundt kummel 50 fot.
I skogen åt Thunasidan: a) 620 fots slinga som är en fortsättning från
Thuna gärde b) Paralell med denna en slinga 50 fot NO—SV. c) Dito
90 fots som förenas med d) En triangelsättning e) Flere stenslingor i
samma hage utan skiljaktigt antal eller längd.
Söder i samma hage: 4kantigt kummel 30 fot på en hög backe. Denna
hage uppgafs tillhöra No 2.
I hage bredvid SV till No 3: a) Rundt kummel i skiljnadsgärdesgården 30 fot b) 2 kummel bundna 40 fot hvardera c) Trekant med 10
fots sidor d) Fyrkant 8 fot e) Here stenslingor Ö—V.
6, 7, 8 ligga öster om föregående åt Thuna.
NNV om byn åt Bärby till: 240 fots rät stenkedja O—V rigtning vid
åker.

Lundby
Norr från byn åt Berga backe: stort rös i kuphöjning, 36 fot.
Stenslinga NS segmentböjd åt V, går genom flere ägor och är flere
1000 fots sträckning; böjer åt NV. Skall närmare uppmätas.
a) Vester från byn i hagen och gärdet några obetydelige högar och
sjunkna rös, men synes att derstädes varit en betydligare begrafningsplatts. Sägen går att der varit kyrkogård emedan menniskoben
hittats vid odling. Eget nog ligger en
b) gammal försjunken stenmur 48 fot i gärdesgårdslinien i sank och sumpig mark med bestämda ändpunkter och säges skolat utgöra något grund
eller stängsel till Kapellet. Vid förfrågningar härom hos Prosten
Fogelström7 fick man likväl ingen upplysning emedan inga handlingar
styrkte denna sägen och han icke heller hört något derom.

Prostgården
1 vestra hagen på den kala åsen åt vester: a) kummel af grof sten 54
fot b) dito 40 fot c) trenne mindre af grof sten och gles sättning.
Nedåt slätten som skilljer denna backe från skogbacken (Skolskogen):
780 fots stenslinga Ö—V rigtning åt kyrkan, hvarest den böjer åt söder
7Per Adolf Fogelström (1794-1872), skolm. i Fogdö 1825, kyrkoh. 1827, prost
1841.
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och slutar med rös.
3. I granskogen V om skolan: a) Stort jordbundet rundt kummel hvari
källare är anlaggd med öfverbyggnad 50 fot b) 1 dito 30 fot c) 1 dito
50 fot d) Stenslinga söder om skolan SO—NV 132 fot.
NV från skolan ytterst i backen åt slätten: a) Stenslinga i ÖV rigtning 330 fot krokig och utgrenad åt Ö b) dito parallelt med den förres
Ö ända 70 fot och böjd sträckning åt VNV 720 fot — fortsättes i rak
VNV rigtning 240 fot c) dito nordligast i hagen NV—SO 214 fot
d) Stensatt rundel af grof sten 15 fot.
I östra hagens vestligaste hörn groft kummel 15 fot, in[rde i skogen.
NO i samma hage åt Stenby: Stort kummel angifvit men ej mätt.
På slätten NV från skolan och paralellt med vägen tvenne i bredd
med hvarandra löpande stenslingor afritade af A.J. Hörnström 1861.

Sörby
1. I skogen vid gärdet S från gården: stenslinga NV—SO.
2. På en hög kulle hvarifrån är vidsträckt utsigt:
Stort kummel 45 fot med serskilldt rös ofvanpå, hvarest varit för
längre tider tillbaka och allt framgent uppsatt ett vårdtecken på en
stång i form af en tupp: hvarföre röset kallas Sörby-tupp. Rönnträd
växer midt i röset b) rös 30 fot emellan grofva stenblock
c) groft och högt rös 24 fot.
3. Skogslätten utanför och NO från logen: a) 1 (å 2?) rös 30 fot b) trehörning 12 fot c) 20 mindre kullar och rös d) några större
e) tvenne fyrkanter i hvarandra bundna 15 fot f) stenmur norr om vägen
som går från Sörby till Väsby.8

Thuna
1. I hagen på en ås åt Bergasidan (vester) vid en källa:
20 fots jordbundet sjunkit rös (tillhör Neselius)
(Öster om gärdesgården) 36 fots lång 13 fots bred stensättning i
skeppsform OSO—VNV, spettsig i öster, 10 fots bas eller akter i vester
Derbredvid: en bautasten 3 fot ofvan jord 4kantig pyramid
Trekant 27 fots bas med kortare sidor men flere stenar bortagne
Tre skadade grafkullar
En kullfallen bautasten i hög hvari är gräfvit
2. Framför Thuna loge emellan odling: a) Öfver 30 jordbunde stenkullar
Stenslinga: börjar i gärdet och går ut åt skogen samt fortsättes åt
Järsta hage (se No 6)
3. I skogen vester från gården 36 fots kummel på en låg klippa.9

8Anteckning av H. Aminson: Sörby, fanjunkare boställe: flera stenkummel.
9Anteckning av H. Aminson: Tuna (Fogdö), Stort stenkummel, grafhögar.
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Välnäs
1. a) Uti en hög stenbunden och af barrbuskar beväxt backe, kallad
Välnäs löth, söder om förenämnde torp [Bergshammars Smedstorp] en
obetydligt upphöjd stenrundel af grof sten 40 fot
SV derifrån i samma hage: 27 fots stenkummel af rund form och grof
sten
en dito straxt bredvid djupare stensatt men skadad. På denna har
Vallborgsmässoelld brännts.
2. SV derifrån i Välnäs gärde Ö från gården: a) Groft och slätplanerat
rös 20 fot med någon urgröpning. Kallas af allmogen: Jättegraf°
b) Rös af grof sten allt igenom 21 fot.
3. Vester från byn är en villd och ödslig stenbacke kallas Korsbacken
ned åt sjön Söderfjerden och finnes:
Stenflisa 216 fot NS
Öster i backen åt byn: en grafik rössättning 30 fot lång, 10 fot bred i
sträckning från NO—SV
Stenflisa 66 fot rigtning N—S, 300 fot åt NO och ON, 300 fot vidare
till ett långt rör som är i slingan bundit som utgör 150 fot; fortsättes
sedan i vanlig sättning 60 fot till en väg samt vidare i östlig rigtning
20 fot och slutar men
I sidoliggande linia vidtager en annan slinga i gärdet 30 fot der den
slutar i odling, men samma linia upptager
3) ny slinga 500 fot till åker. 120 mellan åkrar och 210 i backe hvarest
naturligt rös vidtager men fortsätter i samma sträckning 150 fot till ett
kummel och derefter 60 fot der den slutar i åkrar framåt byn. Denna
slinga kan anses c, d, e, i en sträckning ehuru med betydliga afbrott och
utgör sådan nära 3000 fot.
4. Välnäs gärdes norra hörn NO från byn: Stenslinga 300 fot emellan
åkrar Ö—V rigtning.

Lilla Väsby
1. a) Stor grafhög hvari källare är anlaggd. Sägen är att en runsten
deni skall vara inmurad och öfverkalkadl 1
b) Derbredvid: gräsbundet rös hvari är gräfvet och ofvanpå en kullfallen bautasten 50 fot och högrund form. Desse i ladugårdstomten.
2. I gärdet SO från gården: a) jordbundet kummel 18 fot b) dito 30 fot
c) dito 24 fot d) 8 mindre dels jord dels stenbundna kullar. Dessa i
Vestergärdet e) straxt bredvid i östra gärdet 13 större o. mindre rös

lkäsningen är osäker och kan tolkas som jättegräf.
nämns i Södermanlands runstenar bd 3 s. 302; även H.O. Indebetou,
Södermanlands minnen 1 har nämnt den (s. 428) liksom 0. Hermelin.
11Uppgiften
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och kullar f) stor stensatt jordkulle 40 fot urgräfven g) stenslinga öster
derifrån i samma backe.12

St. Väsby
Kullfallen ristad sten utan synliga runor 10 fot lång, klufven ur berg
med räta sidor och skarpa hörn. Resningen blir nog svår, men troligen
bidrager Herr Baron Stjernstedt derti11.13

Årby
1. I Arby berg straxt vid gruf van a) 2 rös 27 fots b) 1 rös 18 fot.
2. Närmare åt Årby SV från föregående:
a) ett stort rös 4 fots genomskuret af korsgång. Anm.: sägen går att
detta skulle vara grund eller fot af en väderqvarn, men plattsens vilda
skaplynne motsäger denna förmodan och dessutom vittnar sjelfva rösets
utseende att det är upplaggt uti en långt aflägsen forntid b) ett litet
rös derjemte åt S c) vester derifrån: 2 rös.
3. Närmare åt Årby: a) 30 fots kulle; gräfven, dock icke skadligt
b) kummel derbredvid.
4. Vestligast i Årby mark åt Söderfjerden i stenig mark en högre stenmur af grof sten som går ned i Söderfjerdens vatten och är vid vattnet
förfallen O—V rigtning. Har alldrig kunnat vara stengsel.

12Anteckningar av H. Aminson: Lilla Väsby gård: Stor kullfallen Bautasten, afritad
af Dybeck. 1 källaren derinvid, gräfd i en stor grafhög, skall finnas en runsten öfverkalkad. Stor urgräfd grafhög med mindre dylika deromkring samt stensättningar i en
gärdesbacke.
13Antecknin av H. Aminson: Sten med vackra slingor vid Stora Väsby, ligger i ett
röse på ett garde alldeles invid vägen (omkr. 4 alnar derifrån), till Sörby. — Detta
torde vara samma sten som nämns i Södermanlands runstenar s. 322 (Brate-WessM), beskriven som försedd endast med ornament och, i centrum, ett kors. De
smala slingorna var trol. aldrig avsedda för runor. Stenen restes 1931.

Yttre Fornlämningar i Wansö Sockenl
Bränne-Årby
Söder från gården i gärdsbacken: 2 större men obetydligt upphögda
grafkullar (några mindre?).
Uppe i tomten emellan de båda bostäderna: Ett större jordbundet rös
eller kulle.

Elma
1. I tomten vid Soldattorpet SV frän byn:
a) Norr om Soldatstugan: i sanka delen af tomten 50 fots sjunket kummel hvaraf ej stort mer än kantsättningen synes: några. obetydliga
tecken till stenkullar derbredvid b) Vidare i samma tomt 0 om stugan
i en med löfbuskar beväxt ås: stenkullar och kummel utan skarp kantsättning, 23 fots, 36 fots, 18 fots, 24 fots och 12 fots. Emellan dessa är en
förlaggd potatesgrop synbarligen upptagen uti en sådan kulle. Kullarna
med gropar ligga uti en regulier linieordning. I samma ås fanns 1861
flera mindre kullar men som raserades vid Sold[at]stugans nybyggnad
Öster derifrån närmare åt byn vid åsens slut: gammal stensättning i
vanlig kedjeform en dubbelvinkel med 50 fots linier.
2. I en större gärdsbacke S om byn: a) 27 fots jordbundet kummel med
grofva kantstenar b) Söder derifrån 150 fots stenkedja SN segmentformig c) Dito ÖV Segmentformig 30 fot. Dessa kedjor hafva sannolikt
haft större utsträckning men uppbrutna af odling d) NV i samma backe
nere vid åkern äro några mindre stenkullar.2

Eneby
SSO från byn åt kyrkan å en backe kallad Qvarnbacken:
Bautastenen 6 fot hög 3 fot bred och 1 1/2 fot tjock af regulier något
uppåt afsmalnande form och något lutande. Toppen af okynne tid efter
annan afknosad.3
Vester från denna men straxt bredvid: 36 å 40 fots kummel med grof
sten och kantsättning hvarå eldning sker Vallborgsmässoaftonen.
NNV från byn i tomterna ett obegränsadt antal små grafkullar (öfver
20) hvaraf många äro förstörde och omtalas huru krukor vid gräfning
funnits. (På denna bys ägor finnes mera.)

lOrig.-ms i Södermanlands museum, Nyköping; kopia i ULMA. Kapitlen är av utg.
satta i bokstavsordning. — Ortnamnet Vansli behandlas av J. Sahlgren i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1960 s. 8.1 denna uppsats behandlar Sahluen även
andra ortnamn på Fogdölandet; se även K. Calissendorff i Fogdöns hembygdsförenings årsskrift 1989 s. 4 if.
2Fortsättning utlovas; några uppgifter återfinns under Plongsta, utg. s. 23.
3Knosa v. 'slå med grövre tillhygge'.
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Hofgården
1. 1 tvenne serslcilda backar norr från byn åt Solö:

50 (?) fots stenmur som sträcker sig Ö—V och slutar i 0 med en stor
sten (offerställe?)
Närmare åt gården: större rös flera.
2. Vester ut åt Hellby mark flera rös — ej uppmätta.4

Holby
På gärdet i en backe vester från gården: Några större och mindre grafkullar.

Hyfvena
(till No 2) I en liten ås emellan åkrar SO från byn: 10 st. mindre
stenbundna jordkullar. Flera hafva varit som blifvit borttagna och
skadade.
Stenslinga börjar Öster om gården och sträcker sig 160 fot i NS rigtning, 300 fot vestligt och viker åt Nord; fortsättes i denna rigtning 300
fot från logen; fortsättes 510 fot i NO och fölljande gärdesgården dels i
hagen och dels i gärdet från logen. Den är af odling något afbruten men
vidtager och fortsättes 180 fot i gärdet åt öster framåt Mählby hvarest
den afbrytes och slutar i odlad mark.
(Flera minnesmärken äro sedda Vester ut åt Fogdösidan men ej uppteknade ännu.)

Kinger
1. I »tomten» vester om byn bland aspskog å sank mark trenne rös, försjunkna och jordbundna.
2. I en annan tomt mera Öster ut från den föregående men Norr från byn
på högsta punkten af den kulle der Kingers by är belägen:
Skadadt jordbundet kummel med stora kantstenar 24 fot
i en annan tomt men straxt bredvid: lämningar efter 20 fots kummel
i en annan tomt bredvid lämningar af 15 fots rös.
3. Norr från byn vid gångvägen som leder åt Valla: Jordkulle 40 fot
med svag stensättning omkring (öfverväxt). Kullen är sannolikt af
åverkan afplanad och man har försök[t] att med en jernstör pröfva dess
inre, hvilken obehindradt kan nedstötas till hela längden. Byns
innevånare fästa serdeles uppmärksamhet på denna hög. Derbredvid
synas flera högar vara förderfvade och bortförda.
En sägen är att vid byggnad för många år tillbaka raserades och bortfördes flere kummel och kullen hvarvid tvenne svärd funnos. Om dess
tillvaro kan ingen lämna upplysning.

4Anm.: Hemmansägaren And. Larsson i Hof&ården hittade för några år sedan 11856]
ett Kupprässadt kors med en emaillerad Kristusbild allt af 20 karats gulld hvilket Bikt
inlöstes af Kongl. Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademien. Fyndet gjordes vid
uppbrytningen af en gammal väg som ledde åt kyrkan. — Se bild.
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Lagnö
NO från gården är Eldsund midt för sjön Gulldringen och alldeles
bredvid byns allmänna utväg ffi Strengnäs: kummeln 36 fot.
I bytomten N om gården: a) Ett groft kummel 20 fot
rundel af grof kantsten utan rös inuti
derbredvid en större skadad grafkulle (i gärdsgårds...) och derbredvid ett mindre rös
SV derifrån, men ej långt, ovanligt groft kantsatt röse, mycket jordbundet: 20 fot
Stor skadad kulle.

Mora
Nordväst i byggnadstomten från Mangården: Öfver 20 välbehållna
små stenkullar. Många synas förstörda och flera äro öfverbyggda
emedan vid husen sådana rösen ligga.
Nordost från gården uti en skogbeväxt gärdesbacke 20 rösaktiga kullar af circa 12 fots genomskärning och ibland dessa 3 eller 4 rösagtige
mursättningar af samma egenskap och utseende som de vanliga stenkedjorna men isolerade och af 40 å 50 fots längd.
SO från gården i en Ås: lämningar efter jordkullar hvari potatesgropar varit upptagne. (Denna mark skall vidare undersökas.)

Mälby
Norr om gården: a) 30 fots groft kummel b) derbredvid ett röse 15 fot,
båda runda.
Längre Norr: en grupp (10-20) små kullar af jord och sten samt en
afplattad större kulle, hvaraf några ligga inuti Soldattorpets område
(till Mälby?).
(Torde finnas mer.)

Plongsta
V i Ladugårdstomten: a) Ett större kummel väl bibehållit b) Vester
derifrån: ett groft dylikt hvaraf något är bortfört (båda 30 (?) fots
diam.).
Vester derifrån ett eller flera kummel angifna men ej undersökte.
Här anmärkes att uti Östra och Nordöstra delen af Vansö Socken som
af Stud. Hörnström och mig undersöktes 1861 innefattande Elldsunds,
Ellma, Eneby och Osta byalags marker äro upptäckte å Eneby skog: en
märkligare rössättning, en begrafningsplatts å Husby mark, Kärngstenen m.m. å Elma samt flere fornminnen å Elldsunds marker men dessa
skola inbegripas uti fortsättningen eller beskrifningen om dessa markers
fornlämningar. Flere sägner äro här att uppteckna.

Rotby
Söder från byn åt Valla i gärdesbacken 200 fots stenkedja N—S.
Norr om Högberga: 24 fots kulle obet. upphöjd. Vid pörtet.

24

Rundholm
a) På en hög backe i gärdet åt Askrö: grofstenat rös 24 fot b) I en
mindre backe NO derifrån åt byn: 2 obetydligare kullar.
I gärdet åt tomthagen V från byn: Stenslinga 210 fot ONO—VSV
rigtning.

Söder-Årby

Bikt 1

1. Vid vägen från Kyrkan upp på gården i gårdstomten: a) hög af vägen
genomgräfven
Skadad hög vid Ö gårdsgrinden
Rundt rös 36 fot
Bifi
tvenne dito 30 fot
1 dito skadadt 30 fot med en Askplanta i midten
Bild
6 st. mer och mindre skadade af olika storlek.
2. Vid gränsen åt Välltesta någon del af den anmärkta No 4.
Bit d
3. 2 kullar på en ås i gärdet åt Åsby.
4. Landtbrukaren Fredrik Schyl uppgaf att å hans gärde tillhörande
hans egendom No 2 finns en sten kallad Jättestenen eller Elfqvarnens
vid hvilken offer anställdes Thorsdagsaftnar för botande af sjukdomar.
Denna belägen vid vägen som bär åt Åsby, vester från Kinger undersöktes och befanns vara en platt qvadersten i lutande ställning, 4 fot.
På denna plan befanns urhuggna holor såsom efter inpackade kulor af
cirka 1 å 1 1/2 tums diameter och voro de som till läget voro mäst åtkomliga frisknötna såsom man skolat malit något deruti. Hvilket bestyrktes af benämningen. Uti flera af dess holor låg knappar, knappnålar och trenne småmynt hvilka nyligen voro ditlaggda. Under stenen
låg flera dockor af linneklutar. Stenen har förr haft ett horisontelt
läge men igenom grustägt å ena sidan har han kommit i sned lutning.
Schyl lofvade att förekomma vidare åverkan då han förnam att stenen
hade märkvärdighet med sig. — En sägen är att en Jätte skolat kastat
denna sten mot en annan jätte och att en dylik sten såsom motkraft ligger i en backe vid Vretängen och kallas äfven Elfqvarnen. — Tid medgafs icke för undersökning.

Valla
1. 1 gårdstomten: a) Vid pörtet SO från gården: 5 små och gräsbundne
stenkullar
SV derifrån i sjelfva gärdesgården åt Kingers gärdet stort jordbundet
rös 30 fot
Större rös djupt sjunkit såsom en krater 18 fot
flere större och mindre kullar i samma tomt belägna.
2. I gärdet Ö från gården: begrafningsplatts med 22 jordbundna stenkullar emellan hvilka odling går och är i fara att blifva borttagne
emedan många förut äro uppbrutna för odling. Såsom Dannviks-

5Denna sten är 1992 grundligt eftersökt men kan ej återfinnas.
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Hemma n6 innehafves det på arrende af Kyrkov. Gust. Andersson i
Kinger hvilken är rätsinnt nog att skydda plattsen.
Sägen är om Valla Skepp ehuru det icke ännu lyckats finna något deraf.
Såväl innehafvaren som flere med plattsen kände personer hafva eftersökt detsamma men det är sannolikt uppbrutet. Olika plattser uppgifves för dess läge.

Vretängen
några mindre rös i en backe Ö från stugan åt Hohlby.

Välltesta
Vid vägen emellan sundet och byn vid en tiller.yiad byggnad med källare: 18 fots rös af grof sten något jordbundet. Ar i fara att blifva förstört af blifvande byggnader.
Närmare gården vid Kölnan å en liten hög backe: lämningar efter en
större grafkulle.
I gårdstomten NV från byn och nära derinvid: 7 st. mer och mindre
jordbundna och försjunkna rös, C:a 6 fot [ ... oläsl.]
a) Stenkedja sträcker sig från V till Ö in i Åsby gärde (No 6) 210 fot
42 fot platt kummel
24 fots jordbundet rös
7 små stenbundna jordkullar
1 stort jordbundet rös. Denna platts är belägen NO från byn i en tomt
gränsade till Åsby gärde och har samband med den der anförda No 6.7

Åsby
1. Vid Spannmålsboden:
36 fots kummel af gröfsta sten och upphöjdt SO från boden vid byvägen
alldeles vid boden och V derifrån: 5 små kullar hvaraf somliga
blefvo skadade vid bodens uppsättning
rös 15 fot, Stenkulle, båda urgröpte
7 små kullar vester om boden.
Då drängen Stenqvist uppsatte en stuga i Åsby gärde och uppbröt omkringliggande stenbundne backe till planteringsland hafva många kullar förstörts och krukor med aska och ben funnits. På denna platts finnas inga lämningar i behåll.
2. Stenkedja i tomten N om gården ÖV rigtning 100 fot.
3. I en backe bredvid 30 fots glest rös hvari oxlar växa.
4. SO från gården åt Kinger:
a) Grofstenigt och upphöjdt kummel 40 fot
6 Danvikshemman s. Benämning på vart och ett av de hemman som ägdes av

Danvikens hospital, Stockholms stads försörjningsinrättning, känt från offentliga
handlingar redan under 1500-talet. Från dessa hemman kom inrättningens inkomster,
till stor del genom arrende.
7Tillägg, trol. ej av G. Ericssons hand: Vältsta No 1 i Vansö: Kol, ben, lerbitar i ett
öppnadt röse.
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Skadad jordkulle
mindre grofstenigt rös
20 fots jordbundet rös med grofva kantstenar
12 fots jordbundet rös
urgröpt rös med gles plansättning 24 fot
urgräfven kulle
12 fots glest rös.
Desse ligga på en liten ås som sträcker sig ONO—VSV.
5. Stenkedja, börjar vid groft naturligt rös (åsen som nyss var nämnd)
och slutar vid åker åt Kinger och sträcker sig VNV—OSO. 150 fot.
6. I Vestra hörnet af Åsby mark och gärdet som sammanstöter med
Välltesta och Åhrby ägor i förening och samband med Välltesta fornminnesplatts No [...]8 i en hög backe:
Rös med grof kantsten, jordbundit, 20 fot
Ovalt rös med grof kantsten, jordbundit, 30 fot
8 små kullar
groft kummel 36 fot
18 fots jordbundet rös i sänktan vid åkern
30 fots fortsättning af en stenkedja som har 210 fots sträckning i
Välltesta ägor i No 4.
7. I Åsby berg:
30 fots groft rös urgröpt och hvari en rönn växer
Stenkedja som börjar i V i hohlberg och är tydlig 60 fot så fortsättes
den någorlunda tydligt i groft hohlberg åt 0 hvarest den blir tydligare
och har flera hundrade fots utsträckning med flere grenar. Vid utgreningen är i den allmänt stenbundna marken en afröjd platts och grenarna förenas med hufvudsträckningen af slingor med ett
d) urgröpt rös 24 fot. Flera röd jningar och stenläggningar visar sig här
men kunna ej gifvas någon vidare benämning.9

8Siffran saknas.
9Tillägg på annat papper, troligen ej av G. Ericsson: I Vansö kyrka: 2 helgonskåp, 1

håf, )Cstusbild (stor).

Länna Socken, dess Land och Vatten, Folk och
Fornminnenl
Landet inom Länna socken är af vexlande skaplynne. Den ligger såsom
en del emellan nog skarpt kuperade gränser.
Först får jag anmärka den Ås af grus och gröfre rullsten som genomgår
Länna socken. Om man från den synligaste början antager dess rigtning
från Härad socken, från NV till SO så fortgår den genom hela socknen
och med en särskiljd utgrening åt SV benämnd Hviläråsen. Denna ås består delvis af medelgroft s.k. landsvägsgrus, omvexlande med gröfre
rullstenspartier, hvilka icke under årtusenden kunnat beväxas med
skog. Bland dessa i ett visst karaktäristiskt afseende utmärkande fält
är Noaks Skepp. Denna rullstens platform utmärker sig genom en skeppsformig eller oval plan och blott bestående af handstorleksstenar, kaststenar, den ena föga öfver den andra i vigt. Man har inuti själfva platformen en ovanlig dvärgtall hvilken man anser för mast i skeppet.
Denna tall med sin rotdigra stam och vidtutstående grenar har trottsat
tiden och åvärkningarnas fart, och anses ännu som helig. Märkligt nog
har ingen vidskepelse vidare därvid märkts eller kunnat utforskas.
Från Noaks Skepp har likväl försports, det man ända från Rekarne
hämtat saltstenar, krossstenar till hvardagligt hushållsbruk; och att
man vid eftersökandet af dylika aldrig funnit någon, annat än man sett
allt vackrare och vackrare, tills man ogillat alla som man ansedt och
sedermera icke kunnat förlika sig med — afhemtning af någon —
Således en art vidskepelse — Af geologiska kartvärket skulle jag likväl tro att Åsens sträckning är trognare angifven, än hvad jag dristar
att här anföra. Markens art omkring denna ås består hufvudsakligen af
finare och gröfre sand i större eller mindre utsträckning. För öfrigt är
jordmohnen såsom i den öfriga delen af Södermanland af vexlande art,
likväl närmast åsen och dess afsluttning bestående af fin sand hvilken
uti jordbruksspråket benämnes med brännsand, vatt'sand och syrsand.
Men som likväl i jordbruket har sitt bestämda värde.

1Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ms 347:21 s. 480-541. Detta ms är tydligt ett ofärdigt utkast och har många tomma blad. Årtalet 1868 med blyerts på titelbradet; oklart. Jfr nedan not 8. — Ortnamnet Länna innehåller snarast ett gammalt
ord länn e.d. med bet. 'landningsplats' se bl.a. L. Hellberg i Ingemar Olsson 25
augusti 1988 (1988) s. 159. Uppderningen av det ursprungliga Lanna-området på
Merlänna, Norrlänna, Rocklänna och Sörlänna är betygad fran medeltiden (se C.I.
Ståhle i Namn och bygd 36, 1948, s. 113 not 28). Namnet Merlänna återgår på ett
fornsvenskt Mädhallänna e.d. 'Mellan-Länna'.
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Berg finnas visserligen icke inom Länna socken af någon utmärktare
höjd. Emedlertid så har man Vaabrobergen,2 Li'sjöberg (högsta punkten
inom Länna sn), Hundläberg, Ryberget, Bränneberget och vidare s.k.
Valborgsmässoberg här och där och hvilkas betydelse man af geologiska kartvärket kan inhemta. Emedlertid vidlåder dessa berg en
och annan sägen af historisk eller vidskeplig art, och skola dessa på
sitt ställe vidare angifvas.
Kalkberg finnes NO om Lännasjön, men hvars utsträckning icke är
kändt.
V räksten eller s.k. errata block förekomma synnerligen omkring

Lännasjöns stränder och är dess östra eller rättare nordöstra strandsträckning af ett vild t skaplynne, synnerligast vid hemmanet
Stensätter. Midtemot och på Merlänna gärde förekommer ovanligare
företeelser af vräkstensblock i det att på ett ställe bildas såsom ett
tempel med ofantliga sidoblock och ett därpå liggande såsom med
människohänder ditlagdt, ehuru synbarligen kan synas det dessa krafter varit därtill alt för svaga.
Kross och vräksten förekomma i allmänhet omvexlande emellan grusåsar, sandmoar, mossar och kärr o.s.v.
Skogen har ett omisskänneligen arealt öfvervägande af socknens område i sin helhet och skulle kunnat haft en värklig betydelse om de
rationella systemerna varit tillämpade ett femtiotal af år förr än som
skett.
Hufvudsakligen räknas här: Norrlänna skog, Merlänna skog,
Söarlänna skog, till den delen som ligger inom Länna sockens område,
Råcklänna skog och Gölheden. Vidare: Biarhällsmo, Grytheden3 och
någon angränsande del af Åkers allmänning. Af Råcklänna skog är en
trakt som kallas Bröta' ('bråten') utgörande största delen af åssträckningen genom Länna socken och består af jernn sandmo.
Sorgligt nog finnas där blott få kvarlefvor af en skog, som skulle utgjort en stolthet för Åkers Bruk, för sina domäner inom Länna socken,
och kanske för orten i vidsträcktare bemärkelse. Det gifves ännu ett
och annat storvärksträd af den vördnadsvärda furan, och har en sådan
funnits under namnet Krontallen, borthuggen för cirka 100 år sedan, och
är icke nu mera minne däraf än namnet för den vinkel som formeras vid

använder tecknet a (egentligen tecken för ett tonande d) för ett ljud som
han vet har funnits men som inte-längre uttalas i dialekten.
3Ordet hed är med syftning på skogsmark välkänt från sörmländska ortnamn, t.ex.
Dunkersheden och Akersheden; se S. Strandberg i Saga och sed 1985 s. 62 ff. med
litt.-hänvisn.
2Ericsson
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Norrlänna, Merlänna och Råcklänna skogars sammanstötande med den
linia som skiljer dessa skogar från Åkers härads allmänning och hvilken befinner sig på gränsen emellan Länna och Härad socknar.
Bland exempel på skogens växtart må nämnas, att omkring 1850 höggs
där en mastspira hvilken jag själf efter fällning uppmätte och som höll
43 alnars högd med 10 verktums genomsnitt i skaten och nära nog kvistfri. Detta träd hade ett talrikt sällskap, fullt i växt, om ej i form,
jämförliga därmed, och om hvilka icke dess ägare kanske hade kunskap. Men jag och flera hafva med grämelse åsett den sköfling hvilken
icke af tid eller kultur kan ärsättas!
Den nu nämnda Råcklänna skog sträcker sig från Krontallen söderut så
långt som Länna socken i denna rigtning fortgår, och därvid fortlöper
Åkers härads allmänning i NV och söder, där Biarhällsmo vidtager.
Ängar, kärr och mossar förekomma dels såsom naturliga ängar och
svagt höbärande såsom: Bastviksängarna, Stämmorna, Rothugget,
Rötkärr, Sältan, Åängarna, Gölkärren, Åskärren, samt såsom obrukbara
utmarker, Göthmossen, Rismossen, Starrkärrsmossen, samt vidare mindre kärr och myrar i skogarna till icke så obetydligt omfång. Rudpussen,
med rudor.4
Sjöar äro: Lännbosjön, Mörtsjön, Rännelen,5 Valnaren, Li'sjön, Magsjön,
Svartsjön, Triskat[a]n6 och någon del af Eklången såsom gränssjö.
Källor äro framstående: Lalo-källan, Byringe källan, innehållande
flera ådror med olika slags vatten, Vallmokälla består af flera ådror
och rikt vattengifvande, hvarförutom flera mineralkällor finnas vid
Hult, Urna Sättertorp, Surbrunnskärret, Byringe7 m.fl. Källkärret,
Bildermarkskällan. Icke mera än 3 brunnar i Länna socken. På
Merlänna gärde norr om byn och vid Vesterby finns mineralkällor, som
förr besökts trefaldighetsaftonen af en större allmänhet, men äro nu
icke begagnade af andra än äldre personer.

4Tillägg i marg.: Skrumpen, Skallbroängarna, Valmossarna, Klackstensmossarna,

Blåbärskärren, Porskärren, Stammossen, Mökstre, Rothugget, Stämman,
Bastvikarna, Sältan, Gölkärren, Svartkäret, Rökärr, Härrängen.
5Med formen Rännelen avses sjön Rönneln; om detta namn se S. Strandberg, Studier
över sörmländska sjönamn (1991) s. 236 f.
60m namnet Treskaten ('treudden') se E. Hellquist, Studier öfyer de svenska sjönamnen (1903-06) 1 s. 642.
7Ortnamnet Byringe hade under medeltiden formen Biurunga. Det sammanhänger
yttterst med ordet bjur ebäver'; se C.I. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på
-inge (1946) s. 142, 151, 523.
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Vattendrag äro de förnämsta: kommande från Grythedens sjöar utfallande i Rönnelen och så därifrån till Valnaren, så åt Li'sjön, så ut i
Eklången, så in i Triskaten och därifrån genom Stämån ned åt Mörtsjön
förbi Länna bruk ned åt Lännbosjön och så vidare åt Åker socken ned åt
Gripsholmsfjärden. Mindre anmärkningsvärda äro de vattendrag som
från mossar och kärr afleda vattnet i sjöarna. Däraf må nämnas
Skallbrodraget, som utvisar en förening emellan Mälarviken
Söderfjärden och Lännasjön, hvaruti Indebetorul8 gjort ett svårt misstag;
så ett drag från Norrlänna ängar ned i Lännasjön; så dragen genom
Merlänna marker ned i Lännasjön; så Råcklänna och Gölkärrsdragen
som utfalla i Härad och Gafvelsjön; så Stackarbäckarna i Biarhällsmo
m.fl. af mindre betydenhet.
Vägar, sommartiden. Å den allmänna landsväg som går från Strengnäs
åt Malmköping har man efter inträdet i Länna socken från Strengnäs
stads Gårsinge-skog: Snappbacken, Skallbrobackarna, Skallbro,
Norrlänna by, Alfhilds eller Arfeldskroken, Merlänna by, Flybro,
Byringe, Länna bruk, Valnarsbro, Rösbackarna, Lida och sist Svartens,
och man är vid Dunkers sockengräns. Dessa äro de stationer efter
hvilken allmogen, mera än efter milstolparna beräknar sin väghållning
och hviloställen, och hvaraf Skallbrobackarnas högsta punkt är de
vägfarandes håll och hviloställe, då det är fråga om att få sig en
muntrationssup då de fara från Strengnäs.
Från Byringe gästgifvaregård går en väg åt Mariefred och där hafva
vi Söarlännakrogen, ett allmänt betärskede9 för vägfarande, så
Knåpbackarna och sist Jungfruslätten, vid Åkers sockengräns.
Från Härads sockengräns och med ledning från Eksågs gästgifvaregård
stryker en väg åt Byringe. Denna väg kallas Lovägen och är i folksägnen sålunda benämnd af någon man som hetat Lo, Lode eller Lane
och genom honom blifvit anlaggd.1° Den har varit mindre farbar sommartiden förr, men är nu intagen uti allmänt vägdelningssystem som
häradsväg. Icke desto mindre så har den äfven sina stadier: Krontallen
vid Härads sockengräns, så Högåsbacken, så Noaks skepp, så stora
sandgropen och sist utledning på den stora landsvägen ej långt från
8Väl Harald Otto Indebetou (1846-1902). I sin bok Södermanlands minnen (Sthlm
1877) skriver han: »Den söderut belägna Länna socken ... har antagligen icke fått
sin första bosättning från kusterna vid Söderfjärden, emedan den icke har någon
vattenkommunikation med densamma, utan skiljes derifrån senom en fordom vild
skogstrakt.» Ericssons opposition syns rikta sig mot denna asikt, vilket medför att
årtalet 1868 på Lännamanuskriptet dras i tvivelsmål.
9 Betarskede s. 'rastställe vid väg där man också kunde låta dragarna beta eller
fodra dem'.
lkohevägen byggdes på 1600-talet mellan Åkers styckebruk och Länna. Namnet
efter släkten Lohe, verksam i Södermanland, bl.a. i Åkers styckebruk och Länna
bruk.
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Byringe.
Prästvägen, ledande från prästbostället förbi Söderlänna säteri och så
vidare ut till Mariefredsvägen, underhölls förr på socknens enskilda bekostnad men är nu indelad till allmän häradsvägs underhåll.
Sockenvägar voro vidare från kyrkan och stora landsvägen förbi Räcklänna by och till Källdalen och Nyckelberga till Ärila sockengräns,
som underhölls på närliggande åboers bekostnad, men är nu indelt till
häradsväg. Vidare en sockenväg från Åstorp till Åskärr och Gölkärr
och Karlslund, samt Härads sockengräns och hvilken grenar sig åt
Staftorp o[ch] v[idare] till Härads sockengräns. Denna väg med dess
gren är äfven indelad till allmän häradsvägs underhåll.
Vägar, vintertiden af allmännare art var: Från Strengnäs så åkte man
allmänt Valsmossarna för att undvika de stora backarna på Gårsinge
och Norrlänna skogen.
Så åktes, och [åkes] ännu, hela Lännasjön från Norrlänna och
Merlänna byar och till Jungfruslätten. Allmänt till Mariefred och
Åkers Styckebruk.
För Fogdö, Vansö och Helgarö socknar till Allmänningsparken Biarhällsmo samt till öfriga mindre skogsparker, både för lofliga och olofliga ärenden, så hade man allmänt kärrvägar utefter de mindre vattendragen, men nu äro alla vintervägar till det mästa gjort ofarbara genom
gräfningar och odlingar, så att landsvägarna mäst uteslutande brukas.
Gångvägar eller s.k. ginvägar nyttjades förr mycket genom större skogsbackar emellan ställena, och voro många af dem beryktade, såsom
omöjliga att med säkerhet gå, ty trollen gjorde folket villda, och att
de som oftast blefvo så borttokade, att de icke igenkände egna hem.
Men dock kunde man för säkerhet vända ett klädesplagg afvigt, innan
man anträdde en sådan väg, och var detta bot för både troll och äfven
om man gick öfver vildgräs.11

Fasta fornlämningar i Länna Socken
Norrlänna, fasta fornlämningar:
Utgångspunkt från Norrlänna by. Man följer vägen som går vesterut åt
gärdet rätt fram. Afviker vid en gammal smedja.
I gärdet: 1 jordkulle.
I hagen och smedbacken: minst 10 jord och stenkullar.
liVildgräs anges av Rietz (808a) vara Platanthera, dvs. nattviol, Platanthera
bifolia enl. Linné. Uppgifterna om v. är f.ö. motsägande och oklara, även i G.
Ericssons egen ordlista.
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I hagens östra hörn: En naturligt kulle med ett fyrkantigt rös, hvarå
eldning skett Vallborgsmässoaftonen.
1 kummel 18 fot af grof sten men gräsmatta emellan stenarna.
1 kummel 24 fot.
En större jordkulle synes här vara bortförd.
1 kummel 15 fot.
1 kummel 18 fot.
Jordkulle hvarå eldning skett.
Norr därifrån: 3angelrös med 18 fots bas, 27 fots sidor.
Nordvest därifrån: Ovalsnipigt rös 36 fots längd.
Vesterut: Ovalsnipigt rös 36 fots längd i sankmark.
Längre ut vester i samma hage: En jordkulle.
Man ingår i gärdet och öfver åkrarna till gärdesåsens vestra ända.
Ett rös, föga upphöjdt, 50 fot med en djup försänkning i midten, antydande möjligheten af ett infallet hvalf.
Vidare österut: 3ne mindre rös och
Ett rös 50 fot, föga upphöjdt.
En gång och körväg afskär åsen här. Kommande från Norrlänna by och
ledande till Vesterby, som synes vester ut.
Om jag utgår från Norrlänna bostad landsvägen åt Strengnäs, så får jag
snart nog å ömse sidor om allmänna landsvägen och i den s.k. gatan
flera rös af grof sten och skarpt begränsade eller rundsatta, men som
till större [eller] mindre del äro skadade. Här har säkerligen varit ett
mera betydande graffält men som likväl af odling eller andras åvärkning blifvit kringskur[et]. Jag går vidare landsvägen från Norrlänna by
utåt Strengnästrakten. Jag kommer till Skallbro, till
Skallbrobackarna, och efter åsens öfverstigning, första sluttningsbacken
åt norr eller NV så synes norr eller NV om vägen en besynnerlig
urgröpning, som otvifvelaktigt häntyder på ett äldre minnesmärke, om
icke från den grå hedendomen så likväl från medeltiden.
Landsvägssluttningen kallas Snappbacken. Den af människohänder
synbarligen [tilllkomna synvärdighet12 består af en urgröpning ur
själfva åsen ve[st] eller vestervis efter ofvanantydda rigtning.
Urgröpningen börjar med ingång från vägen och slutar med ett rundadt
rum till åsynen s[om] en grusgrop. Men som åsen består af grof krapsten
af nära lyftningsart och icke några småpartiklar tjenande som väggrus
eller dess surrogat förefinnes, så får man icke antaga detta såsom för
grustägt lämpligt, eller ens tänkbart möjligt. Huru betydande de[nna]
som jag här kallar det, fornlämning, här än kan synas, så gifver
b[aclkens eller landsvägsbrinkens namn jemte angifvande och närliggande lokalers, såväl namn som skaplynne, ett omisskänneligt stöd
12Synvärdighet 'sevärdhet'; felskrivning?
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åt de förmodanden jag här framlagt.13
Jag går från Norrlänna bolby till Vesterby utbyggd[s]gård. Genomgående ladugården och kommer ut i kohagen på en grön höjd. Minst 20
jord och stenkummel.
3ne bautastenar i 3angel.
I samma hage i en mindre, långsträckt ås, som börjar med en tät skogsdunge i hvars SÖ kant finnes Ett rös 40 fot.
I samma ås och hage längre ut i vester Ett kummel 20 fot.
Denna hage slutar, och man ingår i en annan hage, hvarest uti den
glesa skogen bland granarna man träffar 6 större och mindre jordkullar.
(3angel med inböjda sidor 16 fot.) Man är snart på körvägen som återför en till Vesterby gård, eller vesterut till Hattetorp, Rödkärr och
Härads sockengräns.
Jag utgår från Norrlänna bolby åt gärdet i sydlig rigtning, förbi
Sörtorp, genom gator till Nyhagen och följande vägen i hagen till dess
ungefärliga midt så träffas en grupp af en större mängd men obegränsadt antal och mycket försjunkna stenkullar. Bland dessa är en del
laggda omkring och tätt intill större jordfasta stenar.
Rösätters soldattorp. Liggande längst NVV från Norrlänna by och till en
del på Åkers härads allmänning. NO från stugan en lutande bautasten.
Har i mannaminne och nu sednare på 20 år mer och mer töjt i lutande
ställning. Har förr varit omgifven af en 4kantig stensättning, men
hvilken soldaten Hedin uppbrutit och laggt stugan omkring den resta
stenen.

Merlänna
Jag tager utgångspunkten vid kyrkan och går vägen öfver Flybro, viker
till höger från landsvägen vesterut, följande en byväg som leder till
Sättertorp, Hult, Nafvarstorp och Härads sockengräns. Följande utmarkens gator inkommer man i en slät beteshage som öfvergås, och inkommen i frälsegårdens hage träffas en liten backe till venster om
vägen med 3 mindre rös.
Längre i vester på samma sida om vägen en liten backe: 4 mindre rös.
Vidare längre i vester på samma sida om vägen:
5 rös kring stora stenar
12 fots rös fyrkantigt, men rundt på en sida
24 fots långt och 12 fots bredt rös, rundt i ena ändan
13Sidan är i högerkanten inklistrad i bandet med en ogenomskinlig remsa, varför
texten ovan har vissa smärre förluster.
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10 fots rös vid en stor sten
10 fots vinkelsättning
10 fots vinkelsättning.
Jag följer vägen vidare vesterut och förbi Stora Sättertorp och vester
om vägen i en buskbeväxt hage, tillhörande L:a Sättertorp, på en slätt
ett mindre rör.
Jag följer vägen vidare till Hult och viker höger från (om) gården i
nordlig rigtning, så träffas en hel mängd grafkullar uti en till hemmanet Hult hörande hage.
Brukarna af dessa sistnämnda hemman Hult och L:a Sätertorp säga
sig ofta i den af lös sand bestående jorden träffat små försjunkna stenrösen, hvarunder synts tecken efter stark bränning och kol. För mer än
ett tiotal af år fanns vid L:a Sättertorp en större skål såsom en panna
af smedet järn och mycket förrostad, och som hittats i jorden. Man
skafde något däraf att ingifva för durklopp och som prxservativ14 mot
svinsjuka. Nu kan denna skål icke återfinnas. Säkert är att hon finnes i
behåll hos någon för samma bruk.
Jag återgår till kyrkan och finner vid klockstapeln en större kulle,
som förr varit mycket högre men är nu plundrad på toppen och planterad med träd.
Jag går ut i Merlänna gärde öster från byn och kyrkan emot sjön till
Ökstocksstället och anträffar:
lämningar af ett 20 fots fyrkantrös
1 rös 20 fot
1 rös 30 fot, genomgräfvet af skattsökare.
Jag viker tillbaka närmre kyrkan och anträffar på bergig grund 7 st.
kullar, hvaraf den största är 30 fot och afplanerad på toppen. Synes
vara iholig.
Jag utgår norr från kyrkan och byn och finner i tomtbacken:
5 rös hvaraf somliga äro skadade.
Längre åt vester i en backe 3 rös.
I en annan backe norr därifrån en kulle, och på en bergklippa 3kantigt
större rös.
Jag nedgår på allmänna landsvägen till en platts som icke har någon
synlig märkvärdighet, men är dess mer i folkvetandet. Det är en krökning och sakta lutning på vägen, som kallas helt simpelt Alvedskroken,
men torde dess heldre böra heta Alfhilds- el. Alfeldtskroken. Den är
emedlertid beryktad för spöken, och mången vägfarande har genomgått
betänkliga äfventyr. Dessutom så lyser där ofta om höstkvällarna ett
klart sken, som ej likväl af alla [kan] ses. Ännu i mannaminne har här
stått en hop långa stenar, hela rader, men hvilka länge varit
bortförda och använda som vägpålar vid landsvägen. Plattsen där de
14Durklopp

(ty. Durchlauf) s. 'diarré; prxservativ s. 'skyddsmedel'.
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stått är nu odlad. En stor grusås börjar här söder om landsvägen och
man öfvergår vägen upp i åsen och träffar på den i gärdet liggande
delen af åsen
15 större och mindre kullar och rös, 1 ring, 3 bautastenar i trekant.
Man står i åsen och har torpet Stora Borgen i synhåll NNO ut. Man
går dit och uppkommer snart på den utmärkt synliga borgen, Ringmuren
kallad, en medelmåttig uråldrig skans på en klippa, som på ena sidan
dominerar Lännasjön och den andra en odlad del. — Skomakarn Gottfr.
Sundin fann en kvarnsten uppe i Skansen djupt i jorden och af egendomhg art eller form.
Jag går landsvägen från kyrkan till och något förbi Byringe gästgifvargård. Uti en backe på Byringe gärde venster om vägen synes en grupp
till obegränsadt antal grafkullar i grusås. Många äro otvifvelaktigt
borttagna, emedan odlingar nog kringskurit åsen.
Jag färdas vägen vidare förbi Länna Bruk och är snart framme vid en
väg, som aftager på högra handen och leder till Valnarstorp,
Kolsätter och Åsäng. — Söderut från Åsäng gård och i dess äng midt
för hemmanet Hällen träffas 1 rundt rös 10 fot, 8 mindre rösen.
På en liten holme i ängen närmare åt Lisjöborg: Ett långt rös eller stensättning 30 fot lång, 15 fot bred och af grof sten. NV därifrån: En stenkedja 120 fot lång och formerande en vinkel i vestra ändan.
Ett vattendrag sträcker sig från Valnarssjön och här förbi till Lisjön.
Ungefär SO om detta vattendrag och äng sträcker sig en hög skogbeväxt bergås, kallad Lisjöberg (Litsjö).
Det är mödosamt att uppklättra på klippbranterna emellan skyhöga
träd, om man icke lyckas finna en skrefva, hvar man bekvämare kan
gå. Men uppkommen på högsta punkten har man en märkvärdig urminnestids skans för sig, hvars murar till det mästa äro af flisor, och
troligen om ej säkerligen bruten ur den förutnämnda skrefvan. Hela
borgplanens längd är cirka 400 fot och bredden mindre. Vestra muren är
60 fot lång, 12 fot tjock och delvis 6 fot hög, heldst där han omedelbart
hvilar på klippan. Norra och östra muren är 180 fot lång.
Vid sidan om hufvudingången, som är åt öster, står upprest en 12 fots
hög stenpelare såsom i huggen form.
Södra muren är 42 fot lång och börjar med 2 resta stenblock, 6 fot höga.
På själfva borgplanen finnas 3ne medelstora rös eller högar af stenflisor, lagom nog stora för kastning, och hvartill de troligen varit afsedda. I vestra muren är ett djupt hol såsom en cell. Borgen är belägen å
Åkers härads allmänning, Biarhälls mo. Den har varit ett starkt fäste
och från nordvest och vester alldeles obestiglig. Motsatta sidan af

Bild 22
Bild. 23
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marken är mera jemnhög med hela berget. Det är säkerligen den högsta
punkt i Länna sn.15

Lösa fornsaker fundna i Länna af mig:
1 stenyxa vid Valsmossen
1 dito vid Byringe
1 dito vid Starrkärr
1 dito vid Sättertorp
3 dito vid Magsjötorp
1 vid Norrlänna
2 vid Sårdens
2 af Sjöqvist
1 vid Stensätter
1 vid Snickartorp
Ännu hos ägaren:
vid Stafdal
vid Öråsen
vid Snickartorp
vid St. Sättertorp
vid St. Åskärr
Järnsaker:
2 antika stigbyglar vid Norrlänna i ett vattendrag.

Länna socken, folket
Genom längre tids iakttagelser och observationer bland en orts befolkning, i inskränktare eller vidsträcktare mening, så finner man, häradsvis, sockenvis och till och med rotvis, stora skiljaktigheter och karaktäriserande egenheter. Detta är i ett afseende att beakta. I ett annat
afseende så gäller det, ingående i och genomgående allt detta, enskiljda possesioner eller s.k. rättarelag. Och ännu å en annan sida de
särskiljda folkklasser, hvilka dels i ekonomiskt och dels i moraliskt
afseende äro mera eller mindre åtskiljda eller förenade eller af hvarandra beroende. Dessa omständigheter, hvar för sig betraktade, hafva
i större och mindre mohn, men allt för framstående, gjort sig gällande.
Tiden som omskapar, afjemnar och nyskapar allt, har redan allt för
15Tillägg: Sofielund, tillhörande Härad socken men belägen i Länna, finnes ett sten-

kummel-. — Nafvarstorp. I ängsbacken, östligast i ängen men söder från byn: en lång
stenslinga och 3 jordbundna stenkullar. I hagen öster ut från förnämnda plats och
vid en gammal kolbotten 2 grafrös af mindrebetydenhet. Vattendrag börjar här och
leder till öknasjön.
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mycket häruti värkat, för att ej kunna betviflas, det ett nytt slägte,
allmänt föraktande all kastskiljnad, undantränger allt sannt nationelt,
som i århundraden varit nära nog utan rubbning. Midt ibland framåtskridandet och bildningens fortgång framstår likväl Länna socken att
envisast bibehålla gamla grundsattser, seder och bruk.
Allt gifver vid handen, att Länna sockens befolkning utgör en egen
stam.
Möjligheten däraf kan antagas genom den egentliga sockenbyggdens
isolerade läge, såsom genom skogar och vatten skiljd från närgränsande
socknar, och vissheten häraf understödjes af följande mer och mindre
talande
Bevis16

Om man får se en Lännabo bland andra, så utvisas något egendomligt
i hans sätt att vara, uti åthäfvor, later och klädedrägt, ett framstående, djärft uti hans tal m.m.
Deras allmänna karaktär är stolt, och man stödjer sig skräflande
stolt på förfädrens bedrifter.
En särdeles enighet råder inom hela socken men isynnerhet rotvis
hvar för sig, och kanske detta kan bero af de skiljda arbetslag som af
dem utgöres vid dess principals gods, som är Åkers Styckebruk. Därtill
äro de redbare och ordhållige såväl innom sig själfva som i förhållande till andra. Högst ömtålige mot förnärmelser och förolämpningar, ty om sådant utöfvas mot någon enda, så är icke gemensamheten
sen att hämnas. Detta skedde vanligast vid Auktioner. De hafva ofta
gjort handgripliga demonstrationer emot principaler och förmän, då
någon ny ordning ansetts behöflig eller nödvändig att införa, och
hvarigenom de trott sig själfva och sina rättigheter förnärmade.
Märkligt nog har ingen manlig individ sökt sig gifte utom socknen
och heller ingen utsocknes vågat sig i sådant ärende åt Länna, utan har
man och qvinna utan några formliga ceremoniella frierier blott antagit
den närmaste eller med den de vid sammanträffandet i hvardagslag
eller lekar och arbetslag bäst sympatiserat. Man skulle aldrig
förnimma, att någon gick emellan barken och träd' eller förförde annans
fästmö.
Inga utflyttningar af tjenstfolk har oftare förekommit, än då det
varit någon vildmöling" som gjort sig förhatlig. Således var heller icke
rådligt för främlingar att söka sig tjenst i Länna, ty med denne gick det
som, liknelsevis taladt, att taga vingarna af en broms och släppa den

16Tillägg i marg.: Grofva ansigtslineamenter. Hvithärade och då blåndiner.
Svarthårade och då brunetter.
17 Vildmöling s. 'vildbasare'.
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uti en myrstack.18
Emot prästerskapet hafva de äldre varit mycket genstörtige och
ständigt opponerat sig emot sockenstämmans ordförande, då prästen
sådant tillkom.19
Därtill hördes oftast omtalas, huru de visade uppstudsighet såväl
emot sin rätte husbonde och herre, Baron Varendorff,20 som emot
domänförvaltarne, men att de aldrig därföre blefve straffade, och
rådde således egentligen ett godt förhållande i detta fall.
Inga nya systemer i jordbruk, redskap eller lefnadssätt och hushållning antogs, efter det de länge varit införde hos grannarna, utan den
sattsen gällde vanligast: att hvad som dugde åt farfar och far duger
äfven nu.
Som exempel på envishet häruti må anföras en bondes yttrande: Att
han icke fick så mycket säd i år, då han hade lilla gärdet sådt. Man
sade honom att han skulle göra gärdena lika stora. Han invände däremot: Att han då skulle ömsa gärdesgården och detta kunde icke gå
ann, ty han hade stått i farfars och fars tid och kommer äfven stå
efter mig, som han sade. Till denna egenhet bidrog mycket åborättsystemet, att antingen med eller utan laglig rätt äldste sonen efterträdde sin fader i åboskapet. Men härom på annat ställe.
Märkeligt nog att tjenare födda inom Länna socken heldre qvartjena
där för långt mindre och när nog half lön, emot hvad som bestås på andra socknar, och detta ehuru de äro kraftfulle och fullt duglige til
hvad arbete och tjenst som heldst. Så mycket mera som Lännadrängarna hafva ganska svåra och maktpåliggande arbeten att äfventyra kropp och kläder.
Barktägt af granskogen samt näfvertägt var förr och är ännu allmogens, såväl bondens som drängens söner och döttrar, extra inkomst för
sommaren.
Tjärubränning öfvades längst i Länna och öfvas väl något ännu.
Husförhörs kalasen hållas ännu i Länna, ehuru de länge sedan upphört i angränsade socknar, och skall ett sådant kalas stå i tre dagar,
och har hvarje rote sitt bestämda qvantum bränvin, som måste åtgå på
denna tiden.
Elden bränner vanligtvis från morgon till afton, och brasa på brasa
af ren kastved, både vinter och sommar. Om den mörka årstiden bestrides alla sysslor med spisellyset. Men nu har man småningom an18I mar: Kunde hända att de togo stattjenst i Åker under Åkers Bruk såsom samma
husbonde.
191 marg.: Sedan de religiösa rörelserna började i grannsocknarna hafva flera försök gjorts af kringresande predikanter i Länna, men de hafva blifvit handgripligen
afvisade. De äro likväl gang(a kyrksamma och hålla söndagen helig.
"Åkers styckebruk och Länna järnbruk äges av familjen von Wahrendorff från
1700-talet till 1881, då ätten utslocknade.
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tagit handlampor med lysolja.
Folkskoleväsendet och kommunalförfattningarnas efterlefvande och
tilllämpning ansågs med yttersta ovilja och mötte envist motstånd.
Getskötsel, tobaksodling, hamp- och linodling fortgick längst i
Länna.
Händigt och fyndigt folk. Slöjd och smidkunnige allmänt.
Kalkbränning öfvades längst, tills skogsägarens yttersta maktspråk
giorde slut därpå. Kalkugnar nästan på hvarje ställe.
Två grannar, den ene i Härad och den andre i Länna, med blott några hundrade alnars afstånd, vidhålla likväl efter flere generationers
genomgång hvar sin sockens seder och plägseder.
Kroppåsstugorna bibehöll° sig längst och raserades den sista 1876.
Tecken finnas efter dem vid mantalshemman och såsom blott påtimrade. Ett större antal fanns ännu 1840.
Tiggartafla finnnes ännu i Merlänna och Norrlänna byar.
Byordningar har funnits.
Gissegåtor, sagor och folkvisor, mäst af skämtsam art, har samlats
mäst i Länna. Likaså spevisor.
Penningräkningen af 9, 12, 3, 15 daler, plåtar, mäst en plåt och
fyra, och 5, och 7 plåtar; fyrk; 6 mark bibehöll sig i Länna hos de
gamla ännu år 1850.
Då såväl barn som äldre allmännare voro behäftade med skabb,
klåda och hvarjehanda utslagssjukdomar, voro Länna sockenboer därifrån befriade. Orsaken kunde vara kolningen och tjärbränningen.
På många ställen fick man se vaggans nötning på golfvet bakom spisen och på sitt bestämda rum. Några gamla satt och vaggade.

Dränglön i Länna 1820-1870
Kontant 10 Rdr.
Sätta 1/2 T[unn]a potates och taga hela afkastningen. Stundom var
drängland anslagna, och då bestods ej gödning första året, men det andra och tredje. Sättning gick samfäldt, men upptagning och rensning
bestod drängen själf. Lösen på potateslandet var 4 till 5 Rdr.
Hvardagsråck s.k. af grått vallmar med blångarnsvarp.
Barpäls21 af fårskinn hvarannat år.
Linnebyxor af fyrskäftad hvit blångarnsväf, som kallades granskaklur.
4 par svenska skor eller ett par nya svenska stöflor. Förskodda svenska
stöflor räknades lika med 2 par skor. Lösen för svenska skor var 5 plåtar och de som utfick in natura mera än som afslets såldes till lika
pris.
21 Bar(skinns)piils s. 'päls med ullen inåt och utan tyg på den beredda skinnsidan'.
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Ett par nya och två par vidstickade strumpor.22
En lärftsskjorta och två blaggarnsskjortor.
Tyska förskodda stöflor räknades lika med tre par skor. Ett par nya
tyska stöflor lika med fyra par skor.
Drängen bestod sig liärfve, slaga och tyfva23 som egendom; äfven hade
somliga yxa. Men tjente han andra året på samma ställe, så fick han
råck och byxor af blått vallman, helyllet, men då ingen hvardagsråck
men linnebyxor ändå.
En ylle- eller bomullsväst af hemmaväft tyg årligen och fick denna
duga till kyrkväst första året.
Mulhandskar ena året och nålvantar det andra.24
Dessutom fick drängen taga bark vid ledighet, samt bryta torrved och
vara delaktig i tjärubränningen, om han tjente andra och flera år. Därtill fick han hugga enstör och rensa upp samt sälja till bruket för 18
skilling hundradet.
Därtill tobakssäng.
Dessa lönevillkor qvarstodo nära nog oförändrade ännu 1870. Några
variationer kunde visserligen få existera i utbyte af klädespersedlar af
dem som voro sparsamma med kläder, men värdet var alltid modereradt. Den som ville bestå sig flera skjortor och köpa väf, så kostade sylönen lika mycket som alnen och väfven kostade. Hals och hufvudklädnad jemte rök- och snusattiraljer med dess materiella tillbehör
fingo de bestå sig af lönen jemte potatespenningarne. Äfvenså halfsulor
och skolagning. Strumpband och byxhängslen bestods vanligen af
varande eller blifvande fästmö.

Piglönen 1820-1870
Kontant 6 Rdr.
Tunnkanna för hvarje bränn, 1 qvarter bränvin som genom försäljning inbringade 6 sk.
Ylleklädning det ena och linneklädning andra året.
Åtta alnar lärft ena året och 8 alnar blaggarn det andra.
2 [pund] ull eller föda tacka, om hon sådan hade.
Ett par tyska kängor, ett par svenska kängor och svenska skor. 2 par
svenska kängor = 1 par tyska.
Den piga som sparde skodon, hon tog penningarna eller sålde sina skor,
[då] var priset på tyska kängor 3 Rdr, svenska kängor 2 Rdr, svenska

22Vidstickad strumpa s. 'med ny fot stickad till äldre strumpskaft'.
23Liärf s. lieory' (lieskaft); tyfva s. 'tjuga'. Båda är sörmländska dialektformer.

24Mulhandske s. 'tumvante, bälghandske'; nålvante s. se not 6 kap. Dunker.
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skor 4 plåtar eller 1 Rdr 16 skilling.25
Därtill fick hon ylleförkläde af hemmaväfdt kjoltyg.
Så fick hon så en kanna linfrö, om hon tjenade andra året och vidare.
Därtill sätta 1/2 nunnla potates samt taga hela afkastningen.
För bearbetning af ull och lin fick hon draga försorg, bäst hon ville, hos
föräldrar eller andra goda vänner.
Piga och dräng togo bark ihop, om det var väl emellan dem. Och då
fick pigan del i hans tobakssäng, för att hon rensade den.

Söners och döttrars
lönevillkor voro obestämda. En son fick väl råck, byxor och skjorta efter
nödtorft, äfvensom skor, men alla småkläder fick han skaffa sig själf;
men så hade han, om han var fullvuxen, 2 tunnor potates utsatta och
fick äfven bryta torrved till tjära, taga granbark, näfver samt hugga
enstör. Därtill hade han tobaksland. Men af dessa kontanta inkomster
fick han ofta bestå färgarelön och stampning på vallmanet till hans
kläder. Men det skulle något afläggas till framtida bosättning.
Döttrarna fingo kläder så de skulle se ut som folk och för att kunna få
friare, men så hade de får, sådde linfrö samt tog bark och hade tobaksland.
Mågar och söner fingo uppgräfva någon linda i någon backe som extra
potatesland och kallades dessa sedan mågåker.
Om en son köpte sig en ko, så föddes den hemma i föräldrahuset utan
annan vinst än den, att man visste han hade kovärdet. Köpte han en
kalf, så uppföddes den till ko, eller äfven till oxe. Jag tror likväl att
den fallande kalfven af en ko tillhörde ägaren.

Tillnamn efter socknen: Lennander (flera familjer), Lännholm
(flera familjer), Lännstrand (flera familjer), Lännström, Lännqvist,
Lennberg, Lennerberg, Lennmalm, Lendin, Lennvall, Länn-, Lenning,
Råcklind (af Råcklänna by), Vahlstedt (af Valsmossen), Setterlund (af
Sättertorp), Råckman (af Råcklänna), Bjur, Bjurström, Byrström (af
Bjuringe eller Byringe), Lennmark, Gran, Grand, Granberg (af
Granboda), Lännerberg, Rak (af Råcklänna), Norlin (af Norrlänna),
Öberg (af Öråsen), Hag (af Hagliden), Brolin (af Vabro), Sand (af
Sandvik), Salin (af dito), Bard (af Byringe), Käll (af Källdalen), Röö
(af Rösätter), Nord, Åsberg, Sundin.

25Tyska skorlkiingor var pliggade till skillnad från svenska, som var becksömssydda.
Se utförligare t.ex. Folklivet 2s. 34 f.
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Dopnamn: Anders, Pelle, Jerker, Jan, 011e, Matts, Bengt, Jakob.
I Råcklänna by voro på en gång: Pehr Ersson den äldre, Pehr Ersson
den yngre, Per Ersson på No 1, Pelle på berge', Bengtpelle, Jerk-MattsPelle, Lillä Pelle, Mågpelle.

Folkklasser
Skattbönder, förtisjuäre, kontraktsbönder, torpare samt backharar26 och
soldater. Dessa voro såväl i ekonomiskt som i moraliskt hänseende
vidt skiljde ifrån hvarandra och strängt präglade hvar och en inom
sitt stånd och sina grader.
Merlänna by har varit och är ännu en koloni, eller en stat i staten. Den
utgöres af 8 kronoskatteägande bönder af urgammal stam, tre s.k. förtisjuäre, samt en frälsebonde. Dessa klasser äro hvar för sig vida skiljaktige i allmänna lefvernet och hvar för sig mycket åtskiljda, ehuru
[del i by och grannlag äro tätt sammanträngde. Det är visserligen några
numera själfägandeblifna mindre hemmansåboer afgärdade på Norrlänna och Merlänna mark, och som tillförene kallats ladugårdstorp och
tillhört Gripsholms Kungsladugård, men dessa äro allt för obetydliga
och svaga för att bilda en egen klasskast och taga därföre vanligen sitt
stöd och sitt beroende af sin bolby. Dessa Merlänna byboer, ehuru nära
beslägtade med hvarandra, såsom vanligen uti bylag sker, äro likväl
högst egendomligt karaktäristiska:
Man skall aldrig förnimma att de sinsemellan rådföra sig om bylagets gemensamma angelägenheter, utan haf va de institutioner, som
bestått från urminnestider, fått gälla utan ändring eller afkortning.
De yttre och mera vidtomfattande göromålen måste alltid uträttas
med en bestämd täflan, så att ingendera ville blifva efter den andra,
och således hade vanligtvis hela bylaget sina allmänna göromål utförda långt förut, innan några andra af sockenboere utom byn med sådana gjort början.
Då ett sorts laga skifte eller storskifte föregick uti by eller inom
bylaget, så kunde ingen förmås till utflyttning. Byn ligger af ålder så
tätt sammanträngd både med boningshus och ladugårdshus, att knappt
nog platts finnes för [de] redskap och [den] öfriga utredning som kan
fordras för deras allmänna behof. Ingen rubbning fick ske på 50 år. Den
yrkande fick då betala all kostnad.
Ingendera gick fil den andra för att samspråka; icke heller skulle
någon bekväma sig att låna en hushålls persedel af den andra.
Tiggartafla fanns i byn och finnes ännu under det förhållande, att
26 Bacichare s. 'backstugusittare'.
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då en tiggare legat på ett ställe, och där då taflan fanns, taflan då
genast burits till turgrannen, hvarest då näst ankommande tiggare
skulle ha nattqvarter och undfägning. Tiggare eller landsvägsstrykare
blefvo alltid under sådane förhållanden väl bemötte och väl omhuldade, ty man ville icke vara sämre än någon annan inom byn eller
inom socken.
Man hade äfven en skattekoloni SV i socknen och var det Källdalens by.
Denna by, ehuru icke belöpande sig till mera än 1/2 mantal, hade
likväl fyra åbogrannar förutom fördelstagande åboer. Detta folk voro
äfven från urminnes tider ett visst stamfolk, och innehades alltid
slägtföljdsleder, tills nu på sednare [tid] omvexling skett.
Byn låg förr i sambruk och i ett inre ömsesidigt eller flersidigt beroende tills ändteligen laga skifte gjorde åboerne oberoende af hvarandra. Märkligt nog voro dessa bygrannar alltid trätgiriga och i ständig
tvist och trätor med hvarandra. Till denna skattekoloni sällade sig
också några därintill belägna skattelägenheter, och hvars befolkning
alltid gjorde gemensam sak med Källdalens åboer, hvar och en till sitt
parti. Källdalen nära nog i sin helhet och äfven dessa lägenheter innehaf vas nu af utbördingar, inflyttingar från andra socknar, och äro
följakteligen förhållandena nu mycket förändrade. — Öknamn: Kraxen,
Hönan.
Förtisjuäre hafva förr utgjort en vigtig del af socknen, och består denna
folkklass af ursprungligen bofasta och åborättsägande bönder. Till
dessa hemman hafva under frihetstiden 1747 ägarne af Åkers Styckebruk inlöst skatterätten mot vissa prerogationer" mellan skatterätts
innehafvare och åboer. Denna folkklass anser sitt eget värde temligen
högt och har utgjort själf va kärnan af nationaliteten hos innebyggarena. Då äldsta sonen ovillkorligen skulle efterträda fadren i åboskapet, så kunde han således aldrig få flytta från hemmet. Denna institution var att likna vid tronföljden för regent i en monarkisk stat.
Den egenhet i seder och bruk, som så envist bibehållit sig inom Länna
socken, är sannolikt til stor del en följd häraf; men det finnes förtisjuäre äfven i andra socknar med skiljaktiga förhållanden. Största delen
af dessa åboer hafva likväl förvärkat sin åborätt och nödgats antaga
kontraktsförbindelser med modererade afgälder.
Dessa åboer voro mycket stolta öfver att bruksägaren icke ägde något
öfver dem att befalla eller kunde nödga dem til afflyttning. De hafva
likväl nu mera allmänt börjat utgöra dagsvärken i likhet med andra
bruksbönder, ty de hafva beräknat att hafva en sparbössa till kronoutskyldernas betäckande. För närvarande äro blott 11 s.k. förtisjuare och
27 Prerogation s. ' f örmän' .
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hafva i mannaminne t.ex. sådana af skiljaktiga orsaker nödgats antaga
kontrakt och afstått sin åborätt. — Ehuru 47arna icke äro pligtiga att
göra någon afgäld utan ärsättning, så äro de icke i någon mohn bättre
burgna än de som gifva arrende.
De s.k. egentliga Herrgårds- eller Bruksbönderna som de nu mera egentligen kallas, utgöra nu den egentliga delen af den fasta befolkningen, och
skatta de sig lika lyckliga med utgifvande af sitt skäliga arrende
eller onera in natura som förtisjuarna; ty de veta att de därigenom få
göra skäl för besittningsrätten af sina hemman, hvaremot den s.k.
47aren icke gör rätt för sig själf, icke kan göra rätt åt sin familj och
alldeles icke göra Åkers Bruksägare rätt, under hvilken de egentligen
äro skattlaggde.
Deras villkor äro i allmänhet drägliga i jemförelse med andra domänunderhafvandes, och voro de nog nöjda så länge de fingo vara orubbade
ur de gamla vilkoren — Men! Nytt folk och nya seder, säger ordspråket. — Rationella systemer behaga icke Lännabonden, af hvad art
de än vara må — Men! då de vilda djuren kunna tämjas, så går det nog
med tiden så, att Lännabonden i likhet med andra tåligt böjer sitt
hufvud under oket, som man säger.
En allmän praxis gäller, att mantalssatta bönder, huru usla de än äro,
likväl vilja se dem öfver axel som blott hafva namn af torpare. Uti
Länna gifves likväl en art af dessa slags torpare, i vigt och värde
fullt motsvarande bruksmantalsbönderna som själfägande skattebönder.
Dessa utgöra likväl inom Länna socken en egen klass.
Småtorpare och Backstugusittare äro här som i allmänhet föga ansedda
och är deras lott att endera vara trälar under den de i ett eller annat
afseende stå i beroende, eller ock svälta. Under bruksförvaltaren C.
Söderbergs tid blefvo alla backstugusittare ålaggda att till bruket utgöra tolf dagsvärken för vedbrand, och dessa utgjordes på bruksängarna.
Hade de potatesland, så uttog altid hemmansbrukaren, på hvars mark
stugan låg, någon ärsättning, så länge icke åldern gjorde sådant omöjligt.
Soldater däremot bibehöllo och bibehåller ännu det öfversittarevälde
de af ålder allmänneligen brukat.
Om dessa får jag närmare upplysa, då jag särskildt kommer att därom
i en egen kort afhandling tala.
I allmänhet så hafva dessa sina egenheter skiljaktiga från andra
sockensoldater i full jemförelse med den öfriga befolkningen.
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Sägner
Magsjön: Om denna i sig själf märkvärdiga sjö berättas: En piga vid
Sandvik blef förargad på att rensa braxen och tog därföre och med ris
basade en sådan och sade: Dra' åt helvite' med dej å' hela ditt anhang å'
ändä åt Dunkern! Och efter den tiden fanns ingen braxen i Magsjön.
Lisjöberg: På hemmanet Åsängs gärde skulle för längesedan händt att
en jätte, som bodde i berget, hade en qvinna eller hustru, som gick ute
och träffade en karl körande med ett par oxar. Qvinnan tog dem i sitt
förkläde och visade dem för mannen; men denne var ej road däraf, utan
bad henne bära ut dem igen, sägande: Dessa skola snart råda öfver oss.
Salfvartorpsberget: Därinuti har hörts gråt, tal, musik och flera vexlande ljud. Äfven har man sett bröllopsfolk och flera ståter ingå i berget.
Briinneberget: Vester ut från Norrlänna by ligger ett berg kalladt
Bränneberget. En vallgosse har visat sig sömnig och icke varit i sina
kamraters tycke, hvarföre de uppgjort eld och stekt honom. Däraf namnet.

Flogeld och lyseld
Hemmansägaren C.G. Hedin åkte en höstafton i kola mörkret från
Länna bruk och förbi Byringe gästgifvaregård. Kommen ett stycke där
bortom i sidbredd med en grusås och sandmo, såg han ett stycke från vägen ett klart sken stillavarande lysa som en liten spiselbrasa. Elden
brann utan afbrott och varade så länge han hade den i synhåll. Ehuru
icke vidskeplig kände han likväl en kall kåre.
Från Sättertorp och åt Söderlänna ses ofta ett flammande sken på himmelen flyttande sig än hit, än dit. Men alltid vid mulet väder och likväl stundom i kalla vintern såväl som annan årstid.
Körkholmen: Uti sjön Treskaten, som utgör gränsen emellan Länna och
Ärila socknar, ligger en holme benämnd Kyrkholmen, af den anledning
att en rik fru därstädes skall vara begrafven. En upphöjning af jord som
en graf i längd säger vara till finnandes.
Boholmen: I samma sjö finnes en holme med detta namn och lydande
till kronoskogvaktarebostället Norrgjölet. En sägen i orten är att en hög
herre därstädes fiskat. Norrgjölet äger nära samband med Bråtö lydande till Gripsholm, och har detta i förening tillhört Gripsholm.
Sannolikt har holmen sitt namn af Bo Jonson Grip, hvilken sannolikt
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tillfälligtvis uppehållit sig därstädes. Holmen är icke behöflig eller
lämplig för att därå kunnat ens notbod varit uppförd, ty därtill har
det nära intill belägna fast landet varit lämpligare. Sådana holmar
finnas under namn af notholmar flerestädes. Den är liten och hög. Se
på karta så får man se att belägenheten är utmärkt.
Alvedskroken. På Merlänna bys gärde finnes en helt obetydlig krökning
på landsvägen och något lutande såsom backe. Där ser man ofta
krånk,28 och utan att man ser det, så visar det sig nog på hästarna för
en åkande. Platsen torde dess heldre heta Alfhilds- eller Alf-eldskroken.
Någon särdeles händelse har nog i sinom tid timat därstädes, det är
utom allt tvifvel. Man ser därstädes ofta klart lysande sken under de
mörka höstkvällarna.
Lännasjön. Uti Lännasjön finnes en bränvinspanna af koppar nedsänkt
och full med silfverpenningar. Pannan är blankskurad och pengarna
likaså, så att för den som är i syne de lätt synas.
Men hvem kan presis apropå ha verktyg med sig för att uppfånga
skatten; och hvem kan sätta märke ute på släta och djupa sjön, ty det
är på djupaste stället, emellan Paris, Länna kyrka och Söderlänna.
Och se, att leta rätt på henne, det duger då platt inte.
Söder och sydost om denna sjö löper landsvägen helt nära sjön emellan
Paris och Jungfruslätten och är marken tvärrt lutande mot sjön. Emellan
sjön och landsvägen stod en rad med åldriga och lummiga granar såsom
vägledare eller ledstånghållare mot det nedanför varande djupet, men
som nu egendomligt nog för några år sedan borthöggs.
I dessa granar hände ofta förr i sin dar att vägfarande fingo skåda de
härrligaste frukter, äpplen och mera, som lyste af guld och silfver,
svängande öfver vägen, men för högt att kunna gripas med händerna.
Den som oftast hade lyckan af synen var drängen Jan Olsson från
Byringe gästgifvaregård, och hvilken ock ofta färdades förbi till och
från Mariefred. För honom syntes de såväl natt som dag, men om nätterna nog lysande för att upplysa den under granarnas skugga varande
mörka vägen, nog hemsk för den enfaldige. Men si Jan Olsson har
aldrig varit rädd i sin tid — jo tyst, en gång, men hvad som då timade,
kom aldrig ur hans mun. De fruktbärande granarna voro belägna midt
för den plats, där den förut omtalade bränvinspannan finns. Törhända
att dessa skatter stå under samma skyddsmakter.

28 Krånk s. 'spöke; ngt förtrollat, ngt oförklarligt'.
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Språk
Uti språket så har Länna socken äfven sin framstående egenhet. Vokalbrytningen stöter allmänt på rent ö, långt utdraget, i stället för skriftspråkets o och d-ljud. T.ex. möse,pöse = mosse, påse, och detta nog egendomligt blott i socknens sydvestra del, den s.k. Råcklänna rote.
Enskilda ord tillhöra äfven Länna, som icke höras i andra socknar,
såsom:
Vid trätor och gnabb, på skämt eller allvar, så betitla de hvarandra
med Trindskalle och Flatskalle. Dessa uttryck tyckas hafva historisk
grund. Gent emot sydvestra sockendialekten på ö-ljudet hörde nordöstra
delens dialekt allmänt på ä i ställt för a-ljud, t.ex. kär = karl, kälk
(med hårt k-ljud) = kalk, bärk = bark, men detta ljud afhöres icke
numera. — [Se s. 50 för kommentar till ovanstående jämte följande
dialektordlistal

Länna bruk, mdfning av Elias Martin 1798. Rep. Lindblad; Aba Styckebruk,
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A'arä adj.
bötte m.
böttä v.
dannä adv.
dopp n.
dragbalken m.
flatskalle m.
frejdä, lejdä'
fäggöt m.
förskyllä v. 'betala'
förlåtä v. 'betala'
försönda'se
handspik m.
harbragg n.
hopäng f.
hömen pron.
hössbonde m.
juntil, juntilla m., f.
jönsese adv.
klimpstinner m.
klösternunnä f.
konikk, konikka m., f.
konä f.
korngloffs, gluffs m.
kraks m.
kronvrak tt
löktä v., låktä v.
lömnä V.
lännatång m.
löskoskött tt
molgartä v.
mylla' adv.
mylla'gräs
mylla'träd it
mörke n.
mättsam adj.
mössjekål m.
nordhvast adv.
Ny-ping
norrfill m.
obarmhertigt
oförnuftigt
oförfasligt
ogrundädt

onaturligt
ovrak [11
rompsjukä
råtting m. [rättingl
röaä huna m.
röskä f.
salfvä f. 'gång'
sanagodd [?[ n.
selfver n.
spysjukä f.
skabbrak it
skruttä f.
smolgast it
smött m.
spisbal n. [-boll
spänur pl.
stjälm m.
svödd n.
svyn n.
svältskryt m.
tjölfver m.
trindskalle m.
tråsargä f.
tobbr adj.
vadä f.
vöa m.
vunnti v.
vånä v.
vöa 'vid'
vör 'vid, hvad'
vörf, förtvörfl
vörfvä f.
ylä v.
åfböling m.
ärg adj.
öl, ett stop
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Ortnamn i Länna
Biarhäll
Björklida
Björktorp
Borgen
Brotorp
Brottstugan
Bränntomta
Byringe
Dammen
Ekdal
Eklund
Fjällen
Gillesgården
Grafdal
Granboda
Gölkärr, St. och L:a
Haglida
Hattetorp
Hult
Hällen
Kalkudden
Karlslund
Klackhagen
Klinkboda
Klockartorp
Knutstorp
Kolsäter
Krusstugan
Kråknäs
Källdalen
Källstugan
Lida, Stora
Lida, Vestra
Lindsberg
Lommartorp, St. och L:a
Lugnet
Löflund
Löfsved
Magsjötorp
Merlänna
Mosstorp
Mostugan

Mörtsjötorp
Nafvarstorp
Nafvesta
Norrgölet
Norrlänna
Nybygget
Nyckelberga
Nästet
Porskärr
Råcklänna
Rödkärr
Rösstorp
Rösätter
Rövik, St. och L:a
Sandvik
Skarpsätter
Snickartorp
Stafdal
Stafhäll
Staf sätter
Staf torp
Starrkärr
Stenbro
Stensätter
Stocken
Storsvedet
Stämbråten
Stämtorp
Sättertorp, St. och L:a
Sundtorp
Söderlänna
Sörtorp
Tofvesta
Trolund
Vabro
Valnarstorp
Valsmossen
Vesterby
Vesterlida
Åskärr, St. och L:a
Åstorp, St. och L:a
Ängstugan
Öråsen

Ösätter
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Korta kommentarer till kapitlet om Länna:
Vad Gustaf Ericsson försöker att säga om språket i Länna kan — mycket kortfattat — uttryckas på följande sätt: Lännadialekten uppvisar drag från såväl sveasom götamål. Ö-ljudet i Ericssons exemplen möse, påse ('mosse, påse') är ett ljud mellan å och 8, ofta tecknat ö, karaktäristiskt för stora delar av mellersta Sverige. Jfr
köl, sön, råg, söva (kol, son, råg, sova') men kål, vår, låg, hålla. Ljudlagarna har givit ö
i ord, som i fornsvenskan hade kort o (uppkommet ur s.k. a-omljud) eller kort u (så i
kol, son osv.) men å i ord, som i fornsvenskan hade långt a-ljud (kål, vår osv.) —1 ord
med ursprunglig kort rotstavelse har i götamål vokalen förlängts, även då följande
konsonant är ptks (möse, påse), vilket inte är fallet t.ex. kring Mälardalen (mösse,
påsse).

Ett ä-haltigt a-ljud (i exv. kär 'karl') förekommer ofta i svenska dialekter.
Dialektordlistan från Länna ville utgivaren ursprungligen utesluta men återger
den likväl för fullständighetens skull. Skälen till att inte ta med den är många: den är
bl.a. svårläst, obearbetad och framför allt lösryckt ur språkliga sammanhang.
Enstaka ord (inte minst föråldrade dialektord) är mycket svåra att placera, vilket
också visade sig, när Länna hembygdsförening vänligt ställde upp med försök att
tolka och tyda. Flera dialektkunniga personer, av vilka två är födda 1898 resp.
1900, fann uppgiften i det närmaste omöjlig.
Att via ordböcker och OSD söka få fram korrekta betydelser ur ett osäkert material är en mödosam uppgift med ett diskutabelt resultat.
Nyping torde emellertid vara Nyköping, och lännatång är 'tobak från Länna' (se
Folklivet 1 s. 38 f.). Harbragg 'vagel' har Ericsson behandlat utförligt (Folklivet 3 s.
108 f.).
Ord i listan, om vilkas betydelse lännabor syns ense, är följande: dannä 'där borta',
hömen' honom', hössbonde 'husbonde', jönsese 'i jåns, häromsistens', konä 'kvinna',
löskoskött 'skott som gått snett, bomskott', tjölver 'tjurskalle, enstöring', åfböling 'från
grannsocknen, utböling'.
Slutligen en förklaring till Ericssons förkortningar: adj(ektiv), adv(erb), pl(uralis).
Verb förkortar han v., men för substantiv skriver han endast ordets genus; således
m. = substantiv, maskulinum, f. = subst., femininum, n. = subst., neutrum. Klammer [
omger som vanligt utgivarens anmärkning.

Ortnamnslistan från Länna är hämtad ur ULMA:s ms 347:21 s. 480-541 (många
tomma sidor). Årtalet 1868 med blyerts på titelbladet. — Lättillgängliga handböcker
om svenska ortnamn är bl.a. B. Pamp, Ortnamnen i Sverige (5 uppl. 1988) och H.
Ståhl, Ortnamn och ortnamnsforskning (2 uppl. 1976). Däri behandlas bl.a. i Länna
förekommande ortnamnstyper som -boda, -inge (-unge), -sätter och -torp.
Namnet Gillesgården är behandlat i Folklivet 1 s. XXIII, om Klackhagen berättas
ibid. 3 s. XIX f., bild vid s. 174. Jfr även ortnamnsförteckningarna i samtliga delar av
Folklivet.

Dunker socken» dess Land och Vatten, Folk och
Fornminnen2
Klädedrägt och Lefnadssätt 1832
1832-1834 var jag, mellanstadsvis, välbeställd informator för Klockaren Ahlströms, mig öfver och underårige barn. Jag hade då tillfälle,
att dels, och hufvudsakligast på kyrkovallen beskåda befolkningens
Helgedagsdrägter, och dels de vexlingar som förekomma uti Hemlifvet, såväl i kläder som i lefnadssättet i allmänhet.
Iakttagelseförmågan var då icke sperrad för något visst mål, något
forskningsmål, men minnet däraf fortlefver ännu såsom skulle den skett
i går. Ordspråket säger: Barnminnet är långt och tillförlitligheten
häraf vill väl ingen förneka. Dunker Socken är icke nu hvad den var
då, och öfvergångsstadierne äro här nu icke för tillfället specielt
kände. Likväl, om [såsom]3 bidrag till folkkaraktäristikens historia,
några upplysningar af här förenämnda fakta kunna interessera den ene
eller den andre, så vill jag här uppteckna hvad jag sett.
Af det kartvärk som genom Topografisk och Geologisk väg nu på sednare tider blifvit åvägabragte, så visar det sig, att Dunker socken utgör
en »Byggd» omhvärfd af obebodda skogar sjöar eller vattendrag; och i
detta hänseende äger man här hvarken tilltro eller förmåga att gifva
några resulterande omdömen. Men med betragtande häraf så synes, från
en eller annan sida, att befolkningen därinnom socknen, såväl som
innom månge andre socknar, varit en egen stam. Jag lämnar emedlertid
Socknens läge åsido och går till befolkningen.

Klädedrägten
Männerna
Klockorna i tornet ljuda anngången och då vet man nog att man icke
har mera än en timma att vinka på till Sammanringningen till allmän
Gudstjenst. Det dröjer icke länge innan en välskodd dräng, och den ene
efter den andre, anländer och inträder i Sockenstugan för att tända en
tobakspipa, samt därefter utgå på kyrkovallen för att visa sig för de
10m sockennamnet Dunker se E. Hellquist, Studier öfver de svenska sjönamnen

(1903-06) 1 s. 96 f., S. Strandberg i Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och
historien (1985) s. 404 ff. och i Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 48 augusti 1985 (1987) s. 255 f., 259.
2Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ms 347:20. Jfr Gustaf Ericsson, Folklivet
2. Livet i helg och söcken s. 81 if. med noter.
3Uppsatsen om Dunker ger i allt intryck av att vara renskrift av förlaga. Därvid har
GE i samband med smärre ändringar trol. glömt att ta bort äldre text, varför utg. i
detta lilla stycke fått redigera texten något.
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mindre lottade eller sämre klädde af sin klass, eller för den tärna som
i samma ärende något tidigare äfven anlände. Exempel fanns då
knappast att någon för sent anlände tu l Gudstjenst, utan voro de mangrannt församlade innan sammanringningen. Man ser dem gruppvis efter
värdeklass och för ärendesamtal, och hvaraf en större eller mindre del
vexelvis sälla sig till den grupp af fruktförsäljare, som från närliggande trädgårdsidkare vanligen infann sig om Söndagarne på kyrkovallen. Under allt detta så ser man å ena sidan
Vintertiden:
Hög hatt, med något konisk kulle, af grof yllefilt, och sittande på den
hårbeklädda skulten och något bakåt lutande; Och detta utan
undantag af äldre och yngre. Håret var bakåt struket och så långt så
det skulle hänga något utom hatten och såsom en krans.
Vadmalsråck med långa smala skört räckande ned på smalbenet, och
alltid af mörkblå färg. Byxor s.k. knäbyxor eller Härfvilhorn4 af
vadmal och stundom af sämskad renshud, med knappar vid knäna och
spännen, mäst af silfver. Det kunde väl äfven hända att någon hade
knäspännen af Tenn eller Brons.
Förutom Kyrkoherden och klockaren så voro visst icke mer än fem
personer i hela Socknen som begagnade långbyxor. Till ock med
Komminister Lithander,5 ehuru tjenstgörande i Malma hade han sitt
boställe i Dunker. Han och hans söner skötte sjelfva jordbruket och voro
i likhet med bondfolket klädda i knäbyxor. Lithander nyttjade
knäbyxor till kyrkodrägt.
Väst var vanligtvis vintertiden af Vadmal, men stundom af randigt
ylletyg; och var västen så lång att den räckte något ned på skuldrorna,
för den orsak att byxorna uppehölls icke af hängseln, utan hade sitt
hängfäste på höfterna.
Strumpor voro af färgadt garn, randiga, rutiga eller med löfvärk af
vexlande färger, och fasonerade medelst afviga och räta partier. Som
knäbyxorna hade sin afslutning straxt nedom knäet och voro tillspände
i å benet befintlige sänka eller midja, så måste strumporna räcka öfver
knäet, och voro där tillbundna med väfda ylleband, alltid grannt
utstyrda med hoppor6 och rutvärk och oftast presenter af en kär vän
hos den som hade eller haft någon sådan.
Strumpbandens båda ändar afslutades oftast med en fläta och toffsar
hvilka hängde och slängde något nedom byxornas afslutning så att de
4 Härvelhorn s. knäbyxorna kallades så, trol. emedan de i fritt läge hade en viss
likhet med de vinkelböjda träbitarna på härvelarmarna, varpå garnet vilar.
5Trol. Olof Otto Lithander (1773-1841), pastorsadj. i Dunker 1802, komm. i Villattinge 1815-18.
6 Hoppa s. 'prick, noppa'.
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voro fullt synliga och voro af bjärtaste färger.
Och var man alltid angelägen att vänja gossar tidigt nog att binda
till strumpbanden så hårdt som möjligt. Ingen äldre person kan vänja
sig eller tåla ett sådant band, ty senorna äro för styfva, och förorsakar
en olidlig smärta vid gång och rörelse.
Fotbonaden var vanligast skor med näfverbotten s.k. Svenska, och med
s.k. becksöm, och i sådant fall så nyttjades Snösockor. Dessa voro en art
benkläder af flerdubbelt eller fodradt vadmal, passande omkring
benet, och med häkta för sammanhäftningen. De som voro magra och
smalbenta hade snösåckorna dess mera fodrade eller stoppade så att
benen sågo fylligare ut än de värkligen voro.
En utvidgning fanns som betäckte fotbladet och hällor af gröfre järntråd, sträckande sig under hålfoten, höll dem jemt tilltryckta efter
skon. Men det fanns äfven de som nyttjade stöflor, och hvilka då voro
uppspännda, så att skaften icke fick vara skrynkliga. Svenska eller
grofbottnade voro de allmännaste, dock började man småningom att
nyttja tyska skor, eller med s.k. pums, och detta isynnerhet om det var
stöflor.7
Skjorta skulle i Helgdagsvis vara af lärft med rynkade ärmar och
handlinningar hopfästade med häkter eller band, och voro de temligen
väl sydda och utsirade kring händerna, heldst om den qvinna som
sydde henne ville och kunde göra sitt bästa, eller ansåg sådant värdt.
Halsduk var endera af filtadt ylle och med en lapp nedgående öfver
framhalsgropen, för att hålla varmt för den öppning, som västens bristande anslutning kunde lämna. Föröfrigt nyttjades bomulls och silkeshalsdukar, jemte nattkappor, allt efter råd och lägenhet, tycke eller
smak. Vanligen voro de äldre mindre noggranna än de unga, såväl i
snitt som snygghet. Högst få nyttjade undertröjor, utan om det var kallt
så att man icke bärgade sig med råcken, så hade man en s.k.
»Trinntröja» af vadmal, med något små skört och ståndkrage, såsom
underbeklädnad.
Men de äldre nyttjade Kappråckar, sida och vida med hängkrage, som
räckte jemt med armbogarna. Kappråcken var sammanhäktad med
Silfverknäppen och därtill hade man ett långt stickadt ylleband af
8-10 tums bredd, och svept om halskragen, samt snodt några slag på
bröstet och så svept om ryggen och åter fram på magen, samt därstädes
knutet. Dessa band voro vanligast röda men dock fans varierande röda,
gröna och blå, delvis.
Dessa band voro vanligen fästmöspresenter, och därföre så mycket sirligare. Men det var väl icke alla fästmör som kunde sticka sådana
band, eller hade råd därtill, och att köpa ett sådant det hade icke
7Tillverkningen av svenska resp. tyska skor liksom arbetsmetoden för pums,
'pumpsade skor', beskriver Ericssons utförligt i Folklivet 2s. 34 f.
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något värde.
Det nyttjades väl något pälsfodersråckar, men dessa voro blott för
äldre och frusnare. Däremot nyttjades barskinnspäls,8 utan öfverplagg
af drängar till kyrkan, då de voro nya och rena. En sådan päls var
fotsid lång och hade ryggprydnad af Kalfskinn, i formen såsom
spadertecknet på kort, men uddadt och genombrutet tvenne i bredd.
Under det svarta kalfskinnet eller genombrytningen var en beläggning
af rödt eller grönt kläde, tyg eller ock saffian, och skulle dessa vara
ytterst väl stickade till och med, med silke. Så var på framsidan
igenknäppningshällor, äfven af svart kalfskinn, omkring 6 till antalet,
minst 2 tum breda och cirka 12 tum långa, sträckande sig öfver bröstet
emellan knappraderna, och med knapphol. Dessa pälsar kunde nyttjas
i flera vintrar om man hade råd att spara dem för helgdagsbruk. Då
de blefvo något smuttsiga så nyttjades de under kappråcken åt kyrkan,
och så att kragen af pälsen var fullt synlig.
Händerna voro skyddade af, dels Nålvantar,9 och dels stickvantar,
konstigt utsirade med rutor och löfvärk, eller ock krokvantar, en art
virkning som då brukades.10 Och därtill så begagnades kalfskinnshandskar eller ock fingerhandskar af renshud af de som voro mindre
frusna.
Psalmboken hade sin platts i venstra bakfickan.
Käppen var där högst nödvändig till en fullständig klädedrägt, och
begagnades från 10 års pojken till gubben. De som hade råd så hade de
spanska rör med Silfver eller messingsbeslag, af Knopp och med jering,
och därvid hängande tofsar af silke, också fästmövärk. Men de som
icke hade sådana voro så långa så att nära nog tredjedelen sträckte sig
ofvan handfattet,11 och var här silfverknoppen af rigtig stolthet.
Likaså nödvändigt var tobakspipan, och detta för såväl äldre som
yngre. Af tobakspipans och käppens värde och snitt bedömdes oftare
personens ambition, och ekonomiska soliditet, än af kläderna. Till
rökattiraljen hörde nu Tobakspipan, och var oftast af sjöskum med
silfverbeslag, ju större ju bättre; och var det för de gårdfarihandlande
Vestgötarna af synnerlig vigt att tillbringa, sälja eller byta sådana
med allmogen. De som icke hade silfverbeslagna sjöskumspipor så nöjde
man sig med trädhufvud, med silfver eller järnbeslag. De äldre nyttjade snuggor, med 6-10 tums långa styfva skaft beklädde med silfver
eller messingsringar, tumsbreda, men de yngre skulle hafva långa skaft
8 Barskinnspäis s. 'päls med ullen inåt och utan tyg på den beredda skinnsidan'.
9 Nålvante s. 'nälad vante'. Nålning är en speciell teknik, i vilken man syr med garn,

tggel el. dyl. och för garnet med en stoppnffl i små slingor, som griper in i varandra.
luPå kroknålen, lång som en sticka, virkas varvets maskor upp vartannat varv och
av vartannat.
11Handfatt s. 'handtag'.
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af horn med slang, och därom visade snoddar med tofsar allt af silke,
ock fästmös presenter. Och bars pipan alltid i venstra handen då hon
skulle visas, men stoppades hon i bröstfickan så skulle en god del af
skaftet med toffsar och snören vara synligt.
Tobakspungen var af skinn och ofta nog grannt sydd med blommor och
bladvärk, sammansnörd med en skinnrem. Och uti denna rem satt piprensaren, oftast af silfver, såsom en 4 tum lång nål af flat eller vriden
form, med en filigramssirat i form af krona eller såsom något
knoppaktigt hufvud, med ögla för remmen. Tobakspungen hade sin
platts uti en bakre råckficka, och rensnålen hängde utanföre fullt synl ig»
Skörtunnal3 var äfven nödvändig såsom till antändningen. Den bestod
af en Kopparcylinder af 1 å 1 1/2 tums tvärlinea, och cirka 4 tums djup.
Den var delad i två afdelningar eller cylindrar, med en mellanbotten,
och däruti en lös släckbotten, jemte yttre lock som gingo utanpå och
voro af mässing, sirade, samt försedda med kedjor för att vidhänga
hufvuddelen. Dessa båda rum voro fyllda eller inbodda med sköre. Då
man nu ville ha eld så satte man flintan mot kanten af skörtunnan och
anslog henne med eldstålet, och snart var det eld. Då man nu tagit
något och laggt i pipan så nedtryckte man släckbottnen, och elden blef
qväfd. En del hade fnöske i ena rummet och somliga hade fnöske, stål
och flinta uti en liten ficka på tobakspungen, ty skörtunnor kunde icke
hinna till" åt alla.
Efter Gudstjenstens slut så tände somliga sina pipor i kyrkan, somliga
straxt utanföre och somliga ingick i Sockenstugan och tände dem.
Sommartiden:
Hatt, Råck Väst, Byxor nyttjades lika till kyrkdrägt som om vintern,
ty något så kalladt sommartyg fanns icke, det enda kunde vara att man
kunde omvexla med gröna eller ljusblå färger. Strumpor nyttjades då
ofta af bomullsgarn af ljusare grund, och blå ränder och rutvärk eller
löf, kanske någon gång med röda syningar.
Tyska skor nyttjades mera än stöflor, och hade man då Silfverspännen
som betäckte hela vristens bredd; men många hade järn eller s.k. stålspännen eller af brons. I öfrigt var utstyrseln i allt lika.
Efter hemkomsten från kyrkan vintertiden så aflades genast hatten
och långråcken, eller öfverhufvud all öfverbeklädnad, och man antog
den röda pik eller s.k. pilkemössan, som var stympadt (hopkrymt)
såckertoppformig eller kort conisk med toffs och fransar. Mössan var af
Ylle och stickad eller krokvirkad. Hemstickade mössor voro ganska
121 marg.: Ficka för flinta och eldstål.
13Sköre s. 'bränt linne' (i stället för fnöske).
14Hinna till v. 'räcka till, förslå'.
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konstrikt sirade liksom strumporna men många hade köpmössor [som]
Vestgötarna tillförde. Och såsom öfverbeklädnad så antogs skinnpälsen
utan undantag.
Men om sommaren så antogs den gröna SaffiansKasjetten, af de yngre
och elegantare, och KalfskinnsKasjetten af de allvarsammare och
äldre. Och i stället för långråcken så antogs »trinntröjan».
Förskinnet var såväl vinter som sommar, som Amen i kyrkan, och var
detta isynnerhet såsom nya och för utfärd afsedda, försedda med rygg—
remmar, sammanfattade uti en messingsring midt på ryggen, och
bildade såsom ett nät slutande bröstkorgen med en viss fasthet, bringande både hållning och värme.
Hvardags eller arbetsdrägten
var af samma snitt och bestod af dels gamla helgdagskläder, men som
dessa icke förslog långt så väfdes vanligen grofva tyger och vanligast
grått vallman till råck och väst men skinnbyxorna voro uthålliga i
många år. Hatten och Kasjetten var den vanligaste hufvudbonaden och
svenska skor till fotbonad och då snösåckor.
Qvinnorna
Uti qvinnfolkens kostymer funnos just icke, uti hvad kyrkodrägten beträffar, några utmärkande drag. Det enda var att de nog allmänt nyttjade fotsida vadmalsråckar af mörkblå färg; och kunde det väl någon
finnas som ansåg sig för bättre, de hade sådana af kulört
»Bombasäng».15
För öfrigt var där och då, som alltid och nästan allestädes, qvinnodrägten underkastade så många variationer som tycke och tillgång
kunde falla och medgifva. Men Hemmaväfda ylletyger nyttjades
uteslutande till klädningar, kjortlar och tröjor, samt hemväfda bomullsförkläden, så stora att de nära nog omhvärfde kjortelen, och hade
de dem borderade16 med kulörta band, af bjärtare färg än själfva förklädet. Halsduken nyttjades af hemmavärkadt linne eller bomull.
Skor nyttjades mera än kängor.
Och föröfrigt så öfverskylde vadmalskapotten alla de andra kläderna.
Hufvudbonaden bestod därstädes som allmänt i kringliggande socknar,
uteslutande af s.k. stycke och bindmössa, från 16 års flickan till den
åldrigaste gumma; och till och med såg man 12 års flickor i denna
hufvudbonad, om de voro något storvuxna.
15 Bombasäng s. (el. bombasin). Benämning på vissa tyger av mycket olika be-

skaffenhet under olika tider och från olika tillverkningsorter (SAOB B 3830 f.).
16 Bordera v. ' förse med bård eller bräm, kanta'; även 'utsira' (SAOB B 3920).
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Stycket bestod af tunnt och glest tyg, och var siradt och sydt med
blommor och spettsar.17 Bindmössan består af en fast klistrad stomme
som formas öfver en enkom stock, och är klädd med sidentyg eller
sidensarge,18 och utsydd med alla möjliga brokader, blommor och
löfvärk. Hvarje qvinna som ville hafva något anseende, så måste hon
hafva: Ljusblå, hvit och svart mössa, och då utan brokader, men så
hade man blå med hvit syning, svart med röd och hvit syning, röd med
blå och hvit syning, o.s.v. ofta dussinet och däröfver. Men så skulle det
vara bandrosor bak i nacken af samma färg som mössan, och var
brokaden stark, så var koloritens vexlingar i bandrosen därmed
öfverensstämmande. Vid hufvudklädningen så uppkammades håret
från hjessan, hos gifta eller äldre utan bina,19 men hos yngre med bina,
bakåt och ett s.k. strykband sattes om hufvudet; därefter upplades
håret och fästades i sådan form att det kunde rymmas i mössan. Så påsattes stycket, hvilket fästades med knappnålar, och sist påsattes
mössan bakpå skulten, och hvilken af sin egen spännande form satt nog
fast. Därofvanpå sattes sedan en silkeshalsduk, svart eller brokig, som
man kunde ha. Vid Nattvardsgång, och då man gick fram till Altaret,
så aftogs halsduken och man hade bara mössan. Äfvenså vid alla
andra religiösa akter samt vid kalasbord. Det var vissa qvinnor som
tillvärkade dylika stycken och mössor och hvilka äfven tvättade
sådana.
Fingerhandskar nyttjades af flerehanda färger, och voro de äfven
sydda med blommor och bladvärk, i bjärt afbrott mot handskarnas
färg. Bok och handkläde däromkring lindadt var äfven en vigtig artikel, och bars detta i handen.
De icke minst vigtiga artiklarna, för en qvinnas beklädnad; voro Öron
och fingerringar, och har detta gjort sig gällande öfverallt vid denna
tiden. Öronringarna om de voro af guld, så voro de endera i klafform,
och då långt hängande, eller voro de i buklig tunnbandsform, och då
mycket stora och med sperr eller spännfjädrar, eller voro de i filigramsstil och med paljetter och stenar, men man började äfven hos
yngre se trådringar. Voro de af silfver så voro de af vexlande former
som guldringarna, eller många fingo äfven nöja sig med messing. Men
ringar skulle det vara!
Fingerringarna, som voro af guld, voro af många former. En del voro
med stora Åttkantiga plåtar utanpå fingret och en smalare platt skena
inuti; en del voro breda utanpå fingret och koniskt afsmalnande inåt,
och sist rigtigt smala och kallades snedringar. Alla dessa voro
171 marg.: Krusadt med knif.
18 Sidensarge s. 'ett slags lätt, kyprat sidentyg utan appretyr, även sådant av

halvsiden med inslag av bomullsgarn' (SAOB S 2200).
19 Bina s. 'bena i håret'.
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kantade omkring på den tunnaste plåt och voro af 18 karats guld, och
icke vägande mer än 1/2 dukat, och mindre. Ringar af 23 karats guld
tillkom blott de förmögnare, och voro dessa då mycket breda och lika
breda rundtom, samt holkelade,20 bundtade21 och försedda med kordonner.22 I anseende till den stora bredden så måste dess ringar vara tunga
och väga minst 1 till 1 1/2 å 2 dukater. Man började äfven antaga 18
karats ringar af jemnbred form, men försedda med förstärkningskanter
eller sarger, och hvilka äfven voro kordonnslagna. Silfverringarna
hade samma form, och de som icke mäktade sig af silfver så nöjde de
sig med messing, åtminstone i hvardagslag. Mången bondgumma fick
nöja sig med en silfverring till kyrkring i hela sin tid, och var då
denna hennes vigselring.
De förmögnare skulle ha båda händerna beklädda med breda guldringar, och exempel fanns på dem som hade ända till Nio, och flera
fick ingen ha. De fattigare däremot hade en Silfverring och vidare 4 å
5 messingsringar. Bröstnålar nyttjades äfven af Silfver eller messing
med löshängande blad [och] skallrande löfvärk.
Kryddask hörde ock till utredningen23 af en välbeställd kyrkodrägt,
och voro dessa dels af silfver och dels hade många af emalj på koppar.
De voro emaljerade utan och innan, och af vexlande former, såsom af
djur m.fl. men hade alltid en skarp kolorit. Voro sannolikt af utländsk
fabrikation. De hade väl kanske åtskillige askar af kryddor, men
hufvudsakligen var väl där som i angränsande socknar det vanligaste
Ingefära, och af detta bjöd man hvarandra att bita. Så hade man allmänt nog luktvatten i flaska, och var detta vanligast Eau de Luxe, såsom högst retande, om joga blund 24 ville göra sin makt gällande.
Efter hemkomsten från kyrkan afklädde man sig i den lättaste drägt,
för att vara ledig i sina rörelser, och för de husliga bestyrens art, så
antogs passande halff-lhvardagskläder. Hufvuddrägten var kjol med
lifstycke, och man gick då i blotta lintygsärmarna, hvilka voro i
likhet med karlarnas, räckande till händerna och sammanknutna med
röda band. Sällan flyttades mera än en kjol hvarken vinter eller
sommar, och var det kallt så tog man till tröjan. Dessa tröjor voro korta
och räckte blott till medjan, och voro försedda med mycket korta skört
stående i knorr och med 2 knappar i ryggen. De voro icke frusna, ty där
201-1å/kia s. 'horisontalt löpande profilering med konkavt tvärsnitt; allmännare om

urtagning, ränna o.d.'.

21 Buntad: trol. vad man idag kallar 'förbottnad': på insidan av en präglad, icke

gedigen ring har lagts en tunn skena av aktuell metall för att ringen skall bli behaglig
att bära.
22 Kordong s. 'löpande ornament'; kordongring 'ring med vissa (snoddliknande,
räfflade) mönster (SAOB K 2409 f.).
231Itredning s. 'utrustning'.
24Joga blund 'John Blund'.
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fanns eld och blod i hvarenda lem, från kinden till tån. Vantar anstod
ingen qvinna att nyttja i sina hvardagliga uträttningar, annat än då
hon gick bort någon längre väg.
Ja som sagt, då man afklädt sig kyrkdrägten, så fick likväl på äldre
och gifta strykbandet sitta qvar, men flickorna gingo med bart hufvud.
Arbetsdrägten
Qvinnornas arbets eller hvardagsdrägt bestod vanligast af de kläder,
som kunde vara utdömda som helgdagsdrägt. Men det var icke råd för
alla att skaffa sig helgdagskläder så ofta att det förslog med dessa
till arbetskläder. Därföre väfdes särskiljda hvardagskläder, och
bestod dessa af gröfre väf och tillvärkad af sämre ull, allt
hemmaspunnet, hemfärgadt och väfvet. Hufvudsakligen voro färgerna
grå, gula, gröna och blå med röda och hvita isprängningar, varierande
i oändlighet. Arbetslinnet eller lintygen i hvardagslag voro
uteslutande af blaggarn eller blångarnsväf till öfverdel, och ensmöjdt
eller ändå gröfre såsom af Noppgarn till niaade1,25 och var skarfven
vid midjan. Bondgumman såväl som dottren och pigan, nyttjade i allo
så lika, och var det i sanning ingen leksak att dra opp en sådan särk,
eller begagna honom första veckan.
Hufvudbonad i hvardagslag om sommaren och vid stark solhetta var
den s.k. Skrållan, en slags halmhatt med temlig stor kulle, och äfvenledes en riktigt stor skärm, och nyttjades den tillika i hela Åkers
härad, och hade många artförändringar hvilka svårligen kunna
tydligen beskrifvas. Stundom var skärmen af gallerflätor, och
garnityrer bekransade såväl fram som bakskärmen. Den var hopknuten
med band under hakan. Nästan hvarje bondflicka så hade hon sin
fläta i ordning att vid lediga stunder tilltaga, med det var icke allom
gifvet att sy en hatt.

Lefnadssättet. Helgdagsvis
Efter hemkomsten från kyrkan och middagsmåltidens intagande så
gick karlarna och lade sig en stund medan qvinnorna diskade och
iordningsatte bord attiraljen. Därefter om vädret var vackert så gick
man ut i tomten och satte sig på gröna gräsmattan och spelade kort,
vanligen toker och detta då flickorna gjorde sällskap. Men om det behagade flickorna att gå åt sin bod och sätta sig och sy var det då de
ogiftas göra, så väl drängar som pojktosingar om det voro några
samlade, att kasta kronvägg26 eller singla slant. Men var tillgång på
spelman så gick man åt logen och dansade, och var snart nog en hel
hop ungdom samlad, ty fiolen hördes långt. I alla fall så tog man nog
25Nidade1 s. 'nederdel på lintyg, särk'.
26 Kasta kronvägg, ett slantspel, beskrivet i Folklivet 2 s. 172.
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reda på hvart Skomakaren Vahlström gick och honom följde de såsom
sin nära nog ende och vigtigaste spelman. I brist på spelman eller om
icke hogen rigtades till korten eller slantarna så sprang man och lekte
fältlekar, eller öfvade gymnastik och kraftyttringslekar om icke flickorna voro med. Så otymplig som deras drägt kan anses efter nuvarande
tiders bruk, så väl klädde den dem då och deras hurtiga rörelser och
muntra sinnelag öfverensstämde fullkomligt med drägten. Det var kraft
och mandom hos ynglingarna, ehuru temligen unga, och flickorna voro
inga bleknosar som nutidens flickor; det var inneboende kraft och yttre
tecken fullt synliga därföre. Det var icke ovanligt att få se en piga
bära en fullvuxen dräng på armen såsom ett barn om de voro goda
vänner, och vid sådana kraftyttringar som gällde deras arbete så var
pigan ingalunda sämre än drängen. Ungdomens hvardagliga umgänge
var högst sedesamt, ehuru den yttersta öppenhet och förtrolighet
herrskade emellan könen. Detta om ungdomen!
Men farsgubben själf sedan han tagit sin middagslur så gick han vanligen ut att se på gärdet en stund och efter inkomsten så satte han sig i
högsätet, iklädd sin röda mössa och med tobakspipan, och bränvinsbuteljen på bordet iskänkande en sup åt någon inkommande, som ville
med honom samspråka.
Morsgumman däremot hade något att syssla med i hushållet och därunder samspråkande med hvem som heldst. Man hade icke kaffepannan så flitigt i gång då som nu.
Dunkers socken är folkrik och den Skattemanns[l eller själfägande befolkningen visar i hög grad känslan af sitt oberoende. Men gent däremot så är icke så liten del af socknen beroende under järnbrukspossesjonerna Ekensholm — Stålboga — Björndammen och i anseende
till dessas mer tryckta lefnadsställning och med bruksrörelsen förenligt
arbete, och emellan dessa tvenne folkklasser råder stor skiljaktighet i
lefnadssätt. Så är det alltid. I hvardagslag så är befolkningen ytterst
arbetsam och förnöjd.
En redbar och fast karaktär är ett hufvuddrag hos befolkningen i allmänhet och skattebönderna gå icke åf för hakkur, som ordspråket
lyder.

Karakteristiska Anekdoter om män och qvinnor af
allmogen i Södermanland]
Historier från Härad
Pikkdals 011e
En torpare vid namn Olof Persson vid Gredbyfäboängstuga (eller med
vedernamnet Pickdalen) var något kort i sitt begrepp men originell så att
man fästade serdeles uppmärksamhet dervid. Han var lydig under sin
hustru och i allt annat beskedlig. Han brukade säga: att han icke kunde äta
sig så mätt att han icke kunde äta upp en sill och en kaka. En gång har han
vid Gredby fäboda blifvit rigtigt mättad och derefter tillfrågad om han
ville uppäta en sill och en kaka. Sill å kakä, sill å kakä! hvar ska ja görä clf de?
När Majä ger mej ätä ett kvarter smultron å en fierndel bröd då kan ja ätä opp e
sill å e kakä. Så mente ja!
En gång skulle han af ledsnad vid lifvet döda sig sjelf men egde ej mod att
taga de kraftiga medlen utan han söp sig full och lade sig på logranda2 så
nära kanten på brädet att han skulle falla ned då han uppvaknade och
ihjälslå sig. Han föll ganska rigtigt men stötte sig så att han fick blifva
sängliggande en lång tid. Han fick ej lust att göra af med sig mer.
En gång hade någon fått tillstånd att på hans åkertäppa sätt potates te
hel lten ['hälften Sättpotatisen har varit små och 011e har klandrat detta:
Sättä krate ['småskräp'], ta öpp krate. Det blef god skörd och 011e fick mer
potates än han var van vid, och då var ej detta till lags: Dra åt hellvitte med
jerän potates!

Prästen Göthlin3 och Knöpgubben
En torpare4 vid Knåpet i Härad Socken var mycket högsinnt och fritalig
men efter allmänna tillståndet rå och obilldad. På ett husförhör vid Eksvallen har prästen frågat en flicka, hvilken brukade ha befattning med getterna, huru många Gudar hon hade. Hon svarade: Sju! — Hel sad Knåpen,
ho kommer ihög att ho hade sju killingär i fiol å defföre tror ho att ho har sju
Gudär i jår ['i år'] ju. Prästen blef förargad öfver infallet och spörjer
1Det lilla karduspappershäfte i 8:o om 60 sidor (många tomma blad), som inne-

håller här återgivna »anekdoter», har i ULMA acc.-nr 8170. Enligt påskrift i ULMA
inkom det till arkivet 28 jan. 1935 och bör dateras till 1860-70-talet. På omslaget
insida har någon skrivit »Käcken». Berättelserna bär på allt sätt vittne om att det
rör sig om obearbetad text. Utg. har redigerat med lätt hand och placerat berättelser
från samma socken tillsammans samt satt rubrikerna »Historier från ...». Jfr inledningen.
2 Logrand s. 'skulle över logkistan, ränne'.
3Prästen Göthlin, trol. John Göthlin (1756-1810), v. pastor i Vansö och Härad 1792.
4Plats för namn finns, men namnet saknas.

62
torparen: Huru mångahanda är döden eller huru många dödar han hade?5
Knåpen svarar: Sju. Prästen (förargad): Förklara detta! Torparen: 1. den
lekamligä, 2. den andeliga, 3. den evigä, så 4 Grådöden, så 5 Grådödns svärfar, så
har han 6 en Sönn, å så har han 7 en Måg, å de skal felle bli Sju om inte f—n ä i
vägen.
Anm.: Det är ett torp i Barfva som kallas Gråd-ö, och torparen kallas Grådödn.

Om sötgröt
Omkring år 1828 hände sig, att en bondgumma från Gredby Fäboda i
Härad Socken for till Thorlunda i Thoresunds Socken med Sötgröt, som
vid framkomsten var så het, att han ej kunde ätas ehuru väglängden var 3
mil. Grötkrukan var inbäddad emellan fjäderkuddar, som förut voro uppvärmade.
Gåsmyrn
Gåsmyrgubben,6 torpare under Näsbyholm, en kunnig man i handaslöjd
men kort i förståndet. Han gjorde böss-stockar som voro ut[märklta för sin
tid, han högg slipsten och qvarnstenar, hvilka ansågs för rigtig konst, han
var Skomakare m.m., men han var ock ett verkligt original. Sträfva och
röd agtiga polisonger, stora, serdeles ovanligt stora, i krokar virade röda
ögonbryn, rödagtigt hår och i följd deraf sträfva anletsdrag, men ännu och
dess mer sträf och bestämd i sitt tal, uppförande och moraliska karaktär.
Han var väl sjelf vidskeplig och umgicks mycket med vidskepligt kurerande såsom i synnerhet att bota bössor som voro skämda och kanske mycket
annat.
Han hade en gång en bössa som var så beskaffad att då han måttade på
ett hus så träffade ej ett enda hagel i någon vägg men sköt säkert på foglar
på ovanligt håll. Satt en fogel på en gärdesgård på nackstången så skulle
han sigta på foten men satt foglen vid foten så skulle han sigta på nacken.
Han köpte en klocka på en auktion och såsom kunnig skulle han uppsätta
henne sjelf och detta måste ske efter vattpass, men fastän han försökte i alla
fyra hörnen i stugan så ville ej klockan gå. Så beklagade han sig för fjerdingsmannen Söderlund, som var tidens orakel. Denne gaf honom det
rådet att röka med hvitlök och svafvel på den platts der klockan skulle stå,
först sedan skulle han, Söderlund, uppsätta klockan hvilket ock skedde.
Men Söderlund förs tog sej på klökken han.
Han talde någon gång om sin hustrus duglighet i hushållsväg och fällde
det yttrande att kokä ho en välling så var de Sk—t, koka ho gröt så va de sk—t,
sydde ho e skjortä så va de sk—t m.m. (om allt hvad hon gjorde) men spann de
gjole ho söm en förbannäd bra kar.
5 Prästens båda gåtor är av en mycket ålderdomlig art, trol. härstammande från

medeltida undervisningsväsen. Jfr Folklivet 4, kap. Gissegåtor.

6Se not 4.
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En gång var han vid Kumla hemman i Härad på skoarbete, och när detta
var slut och han sammanlagt sina verktyg, hopsamlade han äfven alla
becktrådsstumpar i synlig mening att dem medtaga. Bonden Per Persson,
en hedersman, säger: di där må du felle inte få ta med dej, för ja ha släppt te
skogarne, men Gåsmyrn tager en knif och under yttrande: ha du släppt te
sko garne så ha ja släppt te bårsten, afskär [han] borsten på knippan. Således
fick bonden behålla hvad honom tillhörde ehuru utan nytta.
Hans Son Pehr var högst egen, niten7 och snål men dum. En klocka hade
han efter sin fader och den hade han insydd i en skinnpung och bortbyttes
ej för något pris, men deremot var han[s] hufvudpassion att byta snusdosor. Han hade många dosor ständigt i fickan af olika godhet så det
skulle alltid passa att byta, och i flera sock[nar] fanns väl ingen snusdosa
som saknade hans bomärke. — Dennes Son är lika egen i serskillda ämnen.

Källström i Karlslund, Härad
Gud bevare höken, sad Källström, för Stinä ha rustä te bra med födä åt 'n i får.
Hon hade nemligen födt upp kycklingar.
Han kom till Askrännil der Bonden och drängen stod på logen och tröskade samt tittade in i logen och sade: Bullt bask! bullt bask! låter de när 'n går
utaföre. Drängen blef förargad och gaf Källström en örfill. Va de där bullt
bask, sad' drängen. Källström: Nej de där va inte bullt bask.
På ett bröllop vid Askrännil tog Källström så mycket till bästa så han blef
sjuk om natten. Han började då ropa: Gud hjelp dej Källström! Å vill inte du
Gud hjelpä så kom du Fan å hjelp mej!

Historia från Fogdö
Stora Uris, broder till Ek, King och Tjäder
En torpare i Fogdö under Bergshammars Säteri hade detta vedernamn.
Han egde grotesk kroppsbyggnad och dertill svarande muskelstyrka.
Derjemte var han ovanligt glupsk att äta men äfven stark till att arbeta.
En gång fick hans hustru tvillingsbarn, och då Uris gick till prästen för att
anmäla ärendet uppkom ordstäfvet: Den gången slunkä de te, sad Stora Uris.
Hans mathållning måste varit klen i förhållandet till kroppens behof, och
så lärer han äfven haft en snål hustru. När han gick åt Herregården att förrätta dagsverke uppåt han vanligtvis matsä[c]ksförrådet på stadvägen8 men
snart utgjorde han sitt beting och så hjelpte han sina kamrater, hvarföre
han erhöll mat af dem. En gång då de tyckt sig rigtigt laddat honom mätt,
klappade han sig på magen och sade: Nu ä ja mätt, den som hadde sej e kannii
sur mjölk. Kamraterna voro ej sena att anskaffa hvad han begärde och
7 Niten a. trol. 'nitisk'; f.n. endast ett belägg i OSD, utan övers. Speciellt för Sdm?
8 På stadvågen, 'på vägen bort'; till åstad.
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naturligtvis väl mätit.
En gång blef Uris anmodad att vid Herregården undangömma en Tunna
Hvete, hvarföre arbetarne skulle tillbyta sig brännvin vid ett ställe som var
en fjerdingsväg derifrån beläget. Han gick och återkom med en halfankare
brännvin i säcken.
En gång skulle han göra dagsverke för Lars Ersson i Osta och åtog sig 2
dagsverken. Han erhöll Matsäck för två dagar men uppåt altsammans första dagens morgon samt lade sig derpå att hvila till kl. 11, då han framgeck
till Herregården och möter Inspector Schytte, som bad honom gå hem då
han kom så sent, erinrade sig likväl mannens förmåga och gaf honom beting att barka 8 tjog stör för dagsverke. Uris barkade 16 tjog till qvällen och
kom med heder från saken.

Historier från Vansö
Per Stafsson i Sanda och Presten Göthlin, båda i Vansö
Denna bonde lefde omkring år 1810 och var en framtalig9 [mani samt stod
i ett spändt förhållande till prästen. På ett husförhör har prästen frågat
honom hvilket onda han föredrog af tre, nemligen Kjärrnggnag, skoskaf
eller prästhat. Per Stafsson svarar frimodigt: Vill prästen hatä mej så må 'n;
när kärrnga får käbblä en stund så tiger ho fell'; men skoskafve de ger ja faan.
Prästen lämnade Per Stafsson i fred.

Soldaterna Ek, King och Tjäder i Wansö voro tillika med en känd
syster af ovanlig kroppsbyggnad samt kropps och själskrafter i förhållande
derefter.
Ek var likväl Manligast. I finska kriget 1808 blef Soldaten Eng skjuten i
knäet och hade varit ohjelpligen förlorad under reträtt, men Ek tager
honom med packning jemte sin packning och bar jemt 1/4 Svensk mil. Eng
fick medalj men Ek ingen!
Han stod i spändt förhållande till sitt befäl emedan han var stel i humöret. Han har troligen blifvit orättvist bemött någon gång och då tagit sin
Kapten något handgripligt an, som hade till följd krigsrätts dom
— arkebusering, men man kunde ej undvara hans person, hvarföre domen
milldrades till 40 prygel 3 dagar å rad. Då han fick den första dagen underjick han lungt exekutionen som ej lärer varit lindrig och vid dess slut
begärde han, att straffet skulle få utgå på en gång så blef minsta besväret,
hvilket äfven bevilljades honom. Det lugn han härvid visade tilltvingade
honom exekutorernas högagtning, hvarföre en liten penningsumma
insamlades åt honom.
9 Framtalig a. 'oförsynt gapig, dristig, plump i tal' (Rietz 163a).
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Samme Ek tjenade till hög ållder och bibehöll sina krafter i det längsta. En
gång gick han förbi vid Eldsunds by, ämnande gå en allmän gångväg, som
nu likväl var obrukbar, emedan i en hage hvaröfver vägen ledde gick en
fölkillsken tjur. Usch! sade Eken, de va 'nte fali! Han gekk. Tjuren kom honom
till mötes och med bäfvan såg folket, som följde i skål° för att frällsa
honom, tjurens villdhet och Ekens orubbliga lugna gång. De möttes i full
marsch och Ek med tomma händer, men han tog tjuren i båda hornen och
gjorde en kraftig vridning så tjuren måste omkull med ett vrålande, hvarvid Ek satte sig grensle på hans halls och höll i hornen tills folket han[n]
bereda sig på stridens utgång. Ek gick segrande och märkligt nog! tjuren
blef så rädd för manspersoner att ingen mer behöfde frukta honom.

Historier från Länna
Olof Jansson i Kalkudden, Länna socken
Denne man, vanligen kallad Kalkudd-011e, egde en fast karaktär, mycket
arbetsam och på sin tid den som visade sig företagsam, mera än andra.
Han påbörjade ett odlingsarbete och upparbetade mycket sten i sitt hemmans åker samt deraf anlade broar och trappor, hvarföre han fick penning
att bära på bröstet. Förutom detta var han hvad man kallar icke rädd för
skuggen. Ehuru landtbonde å Baron Wahrendorffsll gods var han ganska
sjelfständig men [ock] derföre afhållen af sin principal.
Namnet Kalkudden ger tillkänna att tillgång var på kalksten, hvarföre
han som andra hade en god binäring af kalkbränning. När nya skogshushållningsprincipen gjorde sig gällande och tillämpad, blef allmogen förbjuden att bränna kalk och försällja annat än till Åkers Bruk, men Olof behagade svara att då han fick mera betalt i Staden så skulle han vara en
toker om han förde den till bruket.
En gång har han köpt sig en gammal täckvagn på en auction hvilken det
behagade honom att begagna då han hadde hästär söm örkä dra 'n. Stadd på
färd från Mariefred mötte han Baron Wahrendorff, och ej behagade det
honom att lämna det rum som billighet och anständighet fordrade. Då
Kalkudd-011e ej visade sig så human som eqvipaget tycktes visa, efterfrågade naturligtvis Baronen hvem han var, och kusken kunde gifva besked. Genast blef han kallad till bruket för att stå skur12 och blifva uppsagd
men saken blef ej värre än att Kalkudd-011e fick 2 tunnor säd tillökt på ut10Följa i skd;följa spejande' (GE Ordl.).
11Baron Wahrendorff: Joakim Daniel W. (1726-1803) kom från Tyskland till Sverige

och blev grosshandlare i Stockholm samt brukspatron med kommerseråds titel.
Han ägde Åkers styckebruk, Länna och Skeppsta järnbruk, Aspa bruk i Närke,
SiljansTors i Dalarne jämte flera säterier. Han ärvdes huvudsakl. av sonen
Martin von W. (1789-1861), vilken slutade ättegrenen. Egendomen testamenterades till major M.L. Berg och A.S. von Stockenström.
12Std skur, 'bli strängt tillrättavisad' (GE Ordl.).
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giften af sitt årliga arrende och att vagnen skulle sönderslås. Å ja togg å
gjole et hedligt graföl på vagnen dan etter, sad Kalkudd-011e.
Kalkudd-011e hade ett hemman, Ostrabyn i Sundby Socken, och der behöf des nytt boningshus. Han vågä vippen och timrade stuga med kammare
på isen af den nedanföre hemmanet Kalkudden belägna Lännbodsjön, hvilket han förebar skulle blifva brygghus och slöjdstuga vid Kalkudden.
Emedlertid reserverade han sig med timmer i förlag, och en natt legde han
folk bild när å fjär och tog stugbyggnaden i transport till Ostra. Derpå sönderhögg han isen och lät några stockar ligga qvar men pådref ny timring af
dylik byggnad, som innan kort blef färdig. Saken väckte väl något misstroende och blef rapporterad samt en Kamrer Hullting befalltes att undersöka
saken och sjöbottnen, men som han ej sjelf var klar och ej i sig sjelf var
någon [som ville en] syndares död så damp de där i aska.
Han var i allmänhet rå och framfus, som i förening med grotesk figur,
stort ansigte (stor i syna), grofva lineamenter, stora ljusblå ögon och ännu
mer utmärkande en röst, som den skulle ljuda ur en tom tunna, så var hans
minsta beteende alltid belaggda med uppmärksamhet, och detta förtjenade
han isynnerhet vid många tillfällen. Han kom en gång in i värdshusköket
vid Åkers Bruk och begärde något att dricka. Den innevarande pigan, som
respekterade honom, skulle genast gå efter dricksle, men 011e rusade
genast till en i spisen stående pytts, hvari befanns diskvatten. Pigan sökte
hejda honom med tillsägelse det var sku lur men 011e svarade: Så må de varä
bättre än bard vatten.
En gång stod han vid kohlhuset och kastade sitt vatten och vårdade sig ej
om att döllja sitt genitalium. Kamrer Hullting och ett par andra Herrar
kom gående och sägande åt 011e: Man har sagt att Kalkudden skulle ha en
dugtig skynde1,13 och nu syns att det är sant. 011e svarade: Å den här ä nte
stor, ja har en hemmä som går utapå den här. Man roade sig vanligtvis åt hans
plumpheter.
Kraftfull i ord och handling men enkel i seder och lefnadssätt så var af
hvad som fordrades det ena med det andra förenade utomordenliga
kropps- och själskraf ter, egande derjemte en till stelhet gränsande sjelfkänsla samt fallenhet för vidunderligheter. Man valde honom en gång till
Nämndeman och på kallelse derom infann han sig i rättens cessionsrum
kommande ifrån kohlskogen klädd i fårskinnspälls med en repstump till
skärp, skinnknäbyxor, trädskor, väst af nedsmordt kalfskinn, ludna mulhandskär på händerna samt en luden rödbrun hundskinnsmössa under
armen, för att aflägga den brukliga eden, men Häradshöfdingen,
förbluffad öfver hans utstyrsel, afvisade honom med förakt och tillsade
Länsmannen att föranstallta om nytt nämndemansval. Länsmannen
13 Skyndel s. Den vanliga bet. i Sdm hos ordet är 'spröt varmed man driver på folk
eller fä' (belagd tidigast hos Ihre ,1766), även 'grov påk'. I Upl och Vb förekommer
bet. 'brådska, fart' (OSD). Jfr SAOB S 5608.
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småskrattade, ty han kände upptogsmannen ganska väl, men lofvade att
endera omstöpa Kalkudd-011e eller skaffa ny nämndeman. Lännaboerne,
egna i mycket annat, envisades ändå och valde Kalkudd-011e på nytt. Men
011e, som ej ville vara nämndeman, söp sig full och infann sig i nära nog
liknande utstyrsel vid dombordet och blef nu äfven afvisad. Sockenboerne,
som kände mannens duglighet men roade af äfventyret, valde honom
tredje gången. Då tog 011e bättre humör och ikädde sig Hellgdagshabit,
klädesråck, stor hatt, knäbyxor med silfverspännen samt stöflor med
galoscher samt en stor silfverbeslagen spanskrö i ena handen och
silfversnusdosa i den andra, pipan med silfverbeslag i bröstfickan och
tobakspungen med uthängande silfvernål i bakfickan och ej förglömmande
den högsta prydnaden, Silfverpenningen, samt ett kors på bröstet. Då skall
man förstå att detta gjorde effekt. Full och sofvande prydde han nog sin
platts vid dombordet såväl som hans sjöskumspipa och snusdosa derofvanpå men blef ej gammal i tjensten.
En gång frågade man honom på spe hvarföre han fått penningen som han
bar på bröstet, hvarpå han svarade: Jo för ja gjole ett dussin grå grisär på en
gång.
En gång var han hos en bekant i sällskap med sin hustru och blef trakterad med brännvin, hvarvid ett ovanligt stort glas framsattes. Emedan han
var pådrajin, så varnade hustrun honom att ej supa mer, men 011e tog
glaset med båda händer.

Erik Olsson i Kalkudden, Länna, son till Olof Jansson
Denne liksom fadren hade hvad man kallar rigtigt munn på Skaffte, var
frisinnad och ej heller buskäblyg. Han innehade samma hemman på
arrende af Åkers Bruk som fadren, och märkvärdigt nog var detta det enda
s.k. arrendehemmandet i Unna Socken. De öfrige bruksbönderne utgjorde
sin ränta i dagsverken och körslor. Han som fadren käftade ofta med
bruksförvalltaren och kontorets öfrige tjenstemän men blef alldrig derföre
hatad eller efterhållen.
En gång, då han käbblat något med kamrer Söderbergh, så säger kamrern:
Det ska jag säga dig, att du får ej vara stor i truten. Kalkudd-Jerker svarar:
De gör ingenting för ja har skid ['sked'] där hemmä som passär etter 'n.
Vid ett annat tillfälle, då han var i disput med Kamrer Söderberg, yttrade
denne: Vet du Kalkudder att ja äger magt te å vräkä dej! Jerker svarar: De ä
visst väl att Kamrern äger makta, ja fatti stakkiire rår 'nte mir 'n fjorton pund å de
får jag löf te ta på ryggen om ja ska kunna knega någe med je.
Det är här å orten allmänt bekant, att Råcklänna byboer, ehuru innehafvande goda hemman, alltid ställde så till att de enä åre dt öpp de andrä
eller att de voro i skulld, så att de om hösten måste föra all sin säd till
Handl. C. Bergholm i Mariefred för att magasinera och så uttaga der om
våren med 50 % förhöjning i beräknadt pris då de hämtades. Någongång
en vår, då allmogen på kyrkovallen för hvarandra beklagade sig öfver brist
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på Spannmål, men hvaraf Kalkudd-Jerker ej hade känning, yttrar han med
hög röst: Om hösten då ä de här Råkklännäbona drygä å hökkfäligä när de åker
med sinä storä spannmålslass te Marjefred men om våra då ska 'n ständigt si dom
mä säkkär under arma — bä — ä — ii! Råcklänna byboer kallades på spe
gumsär..
En gång voro samtelige bruksbönder beordrade att köra tackjern från
Björndammens hytta till Åkers St. Bruk och Kalkudd-Erik äfven deribland.
Nu var en tid brukligt, att menigheten nyttjade hvita byxor af grof fyrskaftad blångarnsväf, s.k. granska klur, samt hvita tröjor. Då de kommo till
Länna Bruk skulle de rasta och gå till Byringe gästgifvaregård och supa.
Kalkudd-Erik, som alltid var full med dynt å de dödäs ben, blef varse en
gryta på sin kokplatts full med röd färg. Då afklädde hans sig byxor och
tröja samt doppade dem i rödfärgen och påtog dem. Denna habit skulle
naturligtvis uppväcka munterhet hos kamraterna och ännu mer löje vid
framkomsten till bruket.

En bonde i Stora Gölkärr, Länna Socken, byggde en väderqvarn i
stugubyggnaden med vingar på taket och en hjertstock applicerad genom
panelen och i gofvet, hvaraf märke synes ännu i dag. Han var för detta såväl som för andra prisvärda arbeten kallad till Länna eller Åkers Bruk att
af Bergsrådet Baron Wahrendorff undfå en silfverpjes till belöning och blef
vid samma tillfälle bjuden på middag. Han var ej van att handtera knif och
gaffel eller ens var tallrik honom nödvändig. Han grabbade derföre i
maten med sina fem och var under måltiden frimodig och ogenerad och
vinkaraffen satte han till munnen, emedan det ej var skäl att spinka" bort så
godt söpe. Alla hade öfverseende med honom och skrattade rätt hjertligt åt
hans beteende. Hela slägten der som succederat hvarandra såsom hemmans åboer hafva varit framfusa och sjelfviska mot husbonde och Herrar i
allmänhet samt strängt opponeradt sig mot hvarje ny inrättning, som präst
eller sockenmän sökt åstadkomma.

Anders Andersson i Källdalen, Länna Socken, var en egensinnt
man och tvistade gerna med sina bygrannar. En gång var han ute och åkte,
hvarvid han körde ned i en å, hvarest hästen ej kunde komma upp. Helt
lungt tager han täcket och lägger på hästen samt går hem och lägger sig
som om ingenting förefallit. Om morgonen då han skulle se til hästen var
han död.

En Soldat Åsberg i Länna som var beläst och Gudfrucktig hade en
hustru som var det så mycket mindre. Han höll henne likväl till flitig
kyrkogång, hvaref ter hon fick göra reda för hvad hon mindes och kunnat
fatta. En gång var hon ensam till kyrkan, och vid hemkomsten sporde
14Spinka v. 'klyva, splittra'.
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Åsberg henne hvilka psalmer som sjöngs i kyrkan. Om en psalm yttrade
hon No jettjettetijett! Jaså! suckade Åsberg, det var 111. Om en annan psalm
uppgaf hon No piggen opp å piggen nir. Jaså, sade Åsberg, det var No 69.
Samme soldat, som varit fången i främmande land, hade derstädes lärt
sig någon finess och har varit liten i mat, har på ett ställe blifvit bjuden på
någon mat, som ej var till hans belåtenhet. Yttrade: Smör de va en brödnarra,15 oxkött kunde väl gå an te ätä utan bröd, men ungt grisfläsk de var söfvel.
Åsberg lärer derföre ha svårt efter arbetsförtjenst hos främmande.

Hagli-Lasse, Lännabonde under Åkers Bruk var en i allo hederlig
och välmenande man men högst egendomlig i allo. Man har ordstäfvet
Hvad Sjuhundrä Hellvite! efter honom. Skämtsamma anekdoter äro om hans
frieri och ägta sammanlefnad, hvilka höfviskheten förbjuder att anföra. En
gång har han sagt: Om inte Jerlcpöjken gjort så storä völlmär så ha ja fått mindre
hö. Då hans son Anders skulle bli Rättare vid en Herregård och hans statlista uppräknade: mjölk, smör och foder åt Två kor m.m. sade han: Hvad
Sjuhundrä Hellvite ska 'n med så mykke!
Historia från Dunker
En dräng i Dunker friade till en flicka som var mägta ful. Vid ett besök
sade han henne att han just ej tyckte serdeles om henne och hon sade att
hon äfven var ukä nöjd. Detta stod och blef, men drängens moder ville så ha
je och geck åstad och uppfriskade frieriet. Då de skulle till prästen var en
sjö att passera och komne midt på sjön så springer han hastigt upp och
skriker åt henne: Om ja sir rätt på dej så ä du ändå en ful tusande d—1, hvarpå
han fattar henne helt vålldsamt och kastar henne i sjön, hvarest han höll
henne en stund innan han uppdrog henne. De blefvo likväl gifta och lefde
sams och lyckligt.
Historia från Jäder
Vid Bränne i Jäder Socken fanns en dräng omkring 1840, som
kunde både äta och svällta. Han tillhörde Fiholms Rättarelag, och skulle en
gång ut på en resa för Herregårdens räkning, hvartill skulle åtgå några
dagar. Matmodren skulle derföre laga till Matsäck och gjorde pannkakor.
Hvarefter hustrun gjorde pannkakor så tog han och åt tills hon blef otålig
under yttrande, att han fick mat ändå men kunde behöfva dessa såsom
tjenligare till matsäck. Så tog drängen och uppåt både pannkakor och kött
15Brödnarra s. Kan f.n. ej beläggas. Innebörden tycks vara att smör »kunde man
titta i månen efter».
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och medtog ej det ringaste. Hans kamrater hafva intygat, att han ej under
deras resor, som kunde ofta vara 3 å 4 dygn icke sett honom förtära någon
mat mer än en sup och ett glas dricka i lag då de förtärde sådant.

Historier från Taxinge
En Baron Duval116 vid Näsby i Taxinge Socken hade en ofantlig styrka.
Han hade en torpare vid Dammen, som ej var stort sämre och kanske
jemngod. Han umgicks mycket hos Baronen och har vid ett sådant tillfälle
fått äran att supa i lag med honom. Baronen iskänker en sup åt sig sjelf och
tager en till hands liggande grof hästsko, hvilken han afbryter och ger torparen halfva samt en sup. Denne afbryter halfvan och ger Baronen tillbakars under yttrande här har du tebaks! Han var nemligen dubror med
Baronen (?!!)

Baron Duwall och torparen vid Dammen
Som han hade serdeles ynnest för Baronen, så hände att friheten ofta missbrukades och han föll i onåd, hvarföre han blef kallad til Näsby att få sig en
skrapa. Torparen tog en liten timmerstock på axeln som slöträd, hvilken
ingen annan än han orkade bära. Detta skämt upptogs med nöje så att han
återfick nåden.

Historier från Toresund
En bonde i Kumla, Thoresunds Socken, begärde af en sin granne
låna en gödselkärra under försäkran, att den ej skulle illa medfaras. Det
kan du ej få, svarar den andra, ty hon blir sämre om jag blott drar henne på
backen och genast in, ty om dermed skulle fortfaras, skulle hon till sluts
blifva utnött.
En Thoresundsbonde inkom en gång på Kolsundskrogen och begärde
dricka. Krogförestånderskan hade ej dricka inne för tillfället men förklarade sig beredvillig att genast intaga. Bonden sade: får ja 'nte drikkä när ja vill
ha, så vill ja 'nte ha ?låge alls, och dermed gick han sin väg.
Storbondns Anders och Sjögastarne.
En dräng i Thoresund, vanligen [kallad] Storbondns Anders, försedd med
ofantliga muskelkrafter samt stor kropp men ett sakta och långsamt sinne,
d.v.s. ej hettsig, var en gång i sällskap med en grannkamrat inne på Kohlsunds- eller Stallarholmskrogen. Der voro äfven en hop sjömän från i närheten ankrade fartyg som flitigt rumlade om. Sådana äro alltid af ett ret16 Någon Duwall på Näsby i Taxinge kan f.n. ej återfinnas. Däremot bodde en

Anders von Wahrendorff (1759-1848) på detta säteri.

71
samt lynne och ville gerna gräla med bonddrängarna. Nu föreslogo de
fingerkrok att draga på vad om en kanna brännvin, och dem lystrade ['de
fingo lust'] se hur storä skröfvet17 skulle bete sig. Anders måste ehuru
ogerna ändtligen beqväma sig till äfventyret och satte sig vi ändan av bordet med sin Sekundant. Hans antagonist hade 17 Sekundanter och var så
säker på sin sak, att han ville ha fram brännvinskannan på förhand. Nu
nallkas det afgörande i kraftyttringen, och Anders kniper till om motpartens finger, under det han drager så både skinn och kött medföljde, och
den andra skattade sig lycklig att ha benet qvar. Nu var naturligt at bloden
blef ond i hela sällskapet, men Anders lätte sej inte fört rytä utan bad kamraten öppna dörren och akta sig sjelf. Så tog han den ena efter den andra och
halls öfver hufvud ut genom dörren eller ock stryk så att sjömännerne voro
glada att komma från leken.
Denne Anders kunde taga en silltunna och lyfta på armarna öfver hufvudet ur lastrummet å rakt upp igenom däcksluckan.
Då han var i arbetslag så hjelpte han alltid sina kamrater med svåra lyftningar såsom timmerkissning, sädesbärning o.d. men var ej skrytsam öfver
sin styrka och fordrade alldrig någon serskilld ersättning vidare än —
brännvin —
Erik Ersson i Kumla och Prosten Gravallius,18 båda i Thoresund.
Erik Ersson var en frisinnad bonde och ej rädd för skuggen. Prosten var
som alle präster snål och egennyttig. De voro grannar på det viset, at deras
ägor gränsade till hvarandra, och derföre hände ofta som vanligen sker, at
kreaturen kunde göra tillfällig skade, den enas kreatur på den andras egor
och ingendera hade fördragsamhet eller öfverseende utan ständig tvist. På
ett kalas föll talet på svin och Erik Ersson yttrade med hög och stark röst
men med serskilldt spefull ton: Vet Prosten di där svina vore förbannadt bra
kritter barii näsa vore åf jemt etter ögo. Prosten blef stött och hat och bitterhet
förökades.
En enka i Thoresund var serdeles rörd öfver hogkomsten af en vacker
psalm som sjöngs vid hennes nyligen afledne mans likbår, men hon kunde
ej få reda på honom i psalmboken. Hon geck derföre till prästen, men då
hon ej kunde minnas något ord, så var ej möjligt för honom att säga något
härtill. Och då hon omöjligt kunde kommä på någe, så frågade präsen om
hon mindes ton. Den mins ja nokk, sad gumman; den lyder såhär: Skvandandandalindej å hahaha! hvarvid hon storskrattade och narrade prästen att
äfven skratta.
17 Skrov s. 'stor kropp i allmänhet' (GE Ordl.).

18Gravallius, trol. Lars Kristian Gravallius (1789-1861), kyrkoherde i Toresund
1827.

74
rigtigt skeden men begagnade den till smöret tills det blef slut. Bonden satt
ängslig, men skomakaren sade till pojken: De ja ha löfvä dej de sak du få! Ja de
ä han ärligt värd, sade bonden, hvilken mente att skomakaren lofvat honom
stryk.

Det var på ett ställe en bondson som skulle gifta sig, och fästmön var
vid ett tillfälle och hällsade på honom, och då skulle hon koka gröt. Nu var
en piga på stället som afundades den främmandes inträde i huset, och derföre försökte hon alla möjliga knep att omintetgöra affären. När nu den
främmande skulle sallta i gröten, som kokade, gick äfven pigan åstad och
salltade. Vid tillfället var skomakare och lärpåjke på stället och arbetade.
När skomakaren såg huru tvenne båda salltade i gröten, gick äfven skomakaren åstad och salltade, och då han gick ut, gick pojken äfven sta och
salltade. Den främmande fick skulld för all salltningen och fick derföre afsked.

En Länsman har sagt, att han skulle laga så, att sådana dagdrifvare och
bedragare [som västgötar] skulle förvisas och bortföras. Tvenne sällskapande Westgöthar fingo höra detta yttrande och förargade sig deröfver
och beslöt den ena att gå till Länsmannen och förehålla honom detta. Han
gick och återkom, och kamraten frågade huru saken aflupit. Jo! svarade
han, ja kallä hönöm för bof, rackäre å allt möjligt å så knytte ja näfven framför 'n.
Gjole du de så han såg å hörde de? frågade den andre. Nej! ja va la inte rasande
ja, näfven knytte ja i böxfikka å så svor ja tyst. Gå sta du få si hur de går för dej om
du säger de så han hör 'e!

En bonde inkom en gång i en handelsbod och i det han lade sig med
armarna på disken frågade han: Finns här all ting te å köpä? Ja, någorlunda!
svarade Handelsmannen. Nå! ja ville köpä dynggrepär! sade bonden. Sådana
ha vi ej, svarade Handelsmannen, men väl foderal att sätta på dem, och
dervid framtog han ett par handskar, som han häntydde kunde passa till
bondens nog smuttsiga händer.
Det skulle varit en Magister Luth. Till honom inkom en gåns en
bonde i något ärende och frågade först: Ä de här Magister Såpä? Svar: A hut
bonde! Jag heter ej Såpä, jag heter Luth. Ja de ä ju de sammä, genmälde bonden. Nokk viste ja de ändå skulle varä någe som skulle ta bört sk-t-n!

Om Oxenstjerna
En bondpojke skjuttsade en Oxenstjerna och frågade dervid hvad Herrn
hette. Herren svarade: Oxenstjerna! Ja, sade pojken, de ä snart gjolt te få sej
en klikk nu för tid'n; min far stal barä en stut å så kallä di hönöm för Stutäpelle i
all sin dar.
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Bellman
Bellman borrade en gång hol uti ett större kol och fyllde med krut samt
skickade tu l en Fru som lade det under kaffepannan hvilket uti elden snart
exploderade och kastade både kärring och kaffepanna utåt golfvet.
En gång laddade han en korf med krut samt öfverlämnade den åt några
karlar att steka och han sjelf skulle gå efter bränvin. Korfen exploderade
men Bellman kom ej med något bränvin.21

21De s.k. Bellmanshistorierna, plumpa och grova, inte ens roliga, är åtskillist äldre
än skalden C.M. Bellman (1740-1795); genren är som helhet flera hundra ar äldre.
De handlar således aldrig om skalden, utan är ett slags narrhistorier av medeltida
typ. Det är inte ovanligt, att väl kända, särpräglade personer kommer att liksom
dra åt sig berättelser, som ursprungligen inte hade med dem att göra. Ytterligare
två Bellmanshistorier av enkelt och typiskt slag förmedlas av G. Ericsson i Folklivet
4: ordstäven nr 76 och 356.
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Förteckning över differ

Bild 1. Af...st sten på gravfältet i »Lottesta gärde». (Härad s. 1.)
Bird 2. Kund a gård sedd från den nya motorvägen. (Härad s. 6.)
Bild 3. Kunda smedja och den nya motorvägen ('E3) under anläggning.
Bild 4, 5. Fornborgen »Jättkörka» eller Kultda borg, 65 x 65m (NNN—
SSö), bestående av två stenvarlar, en inre och en yttre. 'Två ingångar finns;
i den västra ingångens yttersida kvarstår rundad kallmurning, av Ericsson
»muradt rum eller cell», se bild 6. (Härad s. 7.)
Bifd 6, 7. Mindad kallmurning vid yättkyrkan jämte G. Ericssons ritning
(något förminskad) över »Skansen vid Kumla Hammar» med »cellens»
plats inprickad. (Härad s. 7.)
Bild 8. gökstenen i gravfältet i Näsbyholms hage, ett flyttblock 5 x3 m.,
2,5 m. högt, med runor och figurer, Södermanlands runstenar nr 327.
Ramsundsbergets ristning, som gökstenen sökt kopiera, skildrar Sigurd
Fafnesbanes kamp med draken Fafner. (Härad s. 8 f., jfr s. 3.)
Bild 9, 10. Snytberga (mom. 3). »För byns gemensamma angelägenheter
och rådslag därom samlades ck om Söndagseftermiddagarna på en ofantligt
stor grafkulle, men som troligen för detta ändamål blifvit afplattad»
(Snytfitirga by i Härad Socken, »Snorbäda var hvardagsnamn», ms 347:37
s. 1 f.) Syns vara den naturbildade änden av en åsrygg, utan spår av
fornlämning. Idag beväxt med sly och använd. som lekplats. (9-(ärad s. 10.)
Bird 11, 12. Snytberga (mom. 5), hästhage på gravfält med stensättningar.
Etdigt uppgift har på å'kent vid gravfäftet gjorts flera fynd av järn. (J-[ärad'
s. 11)
Bild 13, 14. Snytberga (mom. 6 a), stor sten högt uppe på en backe,
upplagd på tre mindre. Stenen Tiar en tydlig urgröpning på ovansidan (bi(d
14). (Härad s. 11.)

Bild 15. Riisaktig ringmur strax norr om »offerstenen» (bild 13, 14).
(Snytberga mom. 6 b, Härad s. 11.)
Bild 16. g-läng(relik)kors i guld från 1400-talets mitt eller senare del.
Statens historiska museum inv. 2247 från Hovgården, Vansii sn.
Krucifixets baksida är löstagbart. Spår av vit emalj på figuren och grön
emalj påguldtrådssiratertur. — Fyndet frembjöds tiff lösen 3 juli 1856, sedan
Anders Larsson i glovgården hittat det under körning i åkern. Värderades
på ge Myntet titt 9 g<dr 21 sk. 4 runst., men lösen höjdes i anseende till
arbetets prydlighet till 20 Rdr Banco (enl. museets dagbok 12 aug. 1856).
foto Statens historiska museum. (Vansö s. 22.)
Bild 17. Söder-Arby gård med tydika terrasseringar utför den av stensättningar fyffda åsen (»åren» som givit platsen dess namn). (Vansö s. 24.)
Bild 18-20. Stensättningar på Söder-Arby stora järnåTdersgravfäft. (Vansö
s. 24.)
Bild 21. »Noaks skepp» i Länna, en rugstensås. Foto Arne Lundh 1952.
(Länrui s. 27.)
Bird 22, 23. Den av G. Ericsson nämnde skomakaren Sundin (Länna s. 357
tillsammans med sin familj vid sitt kem Lilla Borgen, väster om
Stensätter, omedelbart söder om fornborgen, »Skansen». Bild 22: Anders
Gottfrid Sundin (1849-1923) utanför stugan, t v. hans hustru Yustina
Bernhardina (1854-1950) t.h. Fritz och Ida Sundin, sittande Maud och
Hilma Safittiotm. Bild 23: Skomakare Sundin, frans hustru Yustina t.v. och
flickan Maud Safi-I-holm. Båda fotografierna av Oskar Sahlholm omkr.
1920.
Bild 24. Anders Yohan (Yohn) Hörnström (1843-1864), G. Ericssons unge
hjälpare, elev vid Strängnäs läroverk 1853—vt 1863, »6:e nedre». Enligt
brandförsäkringshandlingar hette fadern A.Y. 9-törnström och var
lantmätare och bodde i Grassagården. Foto från 1860-talets dädan, i
Strängnäs museum. (Fogdö s. 13,14.)
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