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INLEDNING                                                                                                                          
      Föreliggande arbete är ett försök att dokumentera och berätta Torringens och naturreservatet Jämtgavelns bebyg- 
 gelse- och kulturhistoria såsom sägner, lokala meddelare och arkivstudier av mig och andra forskare tecknar den. 

Att säga, att här föreliggande arbete är heltäckande skulle vara övermaga eftersom några frågeställningar för i
 vart fall nu, måste lämnas mer eller mindre obesvarade 1996/2008. Ett exempel på sådant är de i skrivande stund 

1996 (likaså 2008) ännu inte genomförda arkeologiska undersökningarna av en 1993 av mig, nu bortgångna Bertil 
Pettersson i Hermanboda och Gösta Sundin i Västanå funnen och inmätt, större husgrund på Badstugunäset och li-
kaså av det året därpå av Skogsvårdsstyrelsens folk funna slaggvarpet efter järnframställning vid Bodstigen1. Där-
till torde jag av okunskap och förbiseenden ha missat något av vikt samt i vissa stycken varit för kortfattad, alter-
nativt för omständlig. Den uppmärksamme läsaren kommer också att möta en del upprepningar av tidigare sagt, 
vilket förhållande bygger på att ett kapitel skall kunna läsas och dess innehåll förstås utan att läsaren först måste ha 
tagit del av innehållet i tidigare anfört. 

Borgsjö var i äldsta tid gränslöst land för att senare om än med vissa kortare avbrott vara riksgränstrakt mot det 
under Norge och det danska riket hörande landskapet Jämtland. Detta förhållande och att Jämtland länge oavsett 
överhöghet hade någon form av självstyre, hade av allt att döma viss betydelse för borgsjöbygden och för de män-
niskor som var bosatta i såväl Ljungans ådal som i skogsbygderna. För detta arbete aktuell trakt har fått namnet 
Jämtgaveln. I sig inte bildat i samband med naturreservats bildande eftersom nämnt i en lantmäteriakt redan 1918. 

På de drygt 3 000 hektar som Jämtgavelns naturreservat omsluter, liksom vid den drygt 700 hektar stora sjön Tor-
ringen, som för övrigt till större delen ligger utanför reservatet, har bevisligen människor levt och varit verksam-
ma från vikingatid på 800-talet fram till 1910 då det fasta boendet på i detta fall Badstugunäset upphörde. Skogsar-
betare och flottningsmanskap samt slåtterfolk och yrkesfiskare, ja det sägs faktiskt så i en 1951 upprättad fiskerap-
port över de då gångna 50 åren, fortsatte dock kortare eller längre tid att bo och verka inom området. I och med att 
skogsbilvägarna byggdes med början på 1950-talet och skogsbruket i linje därmed förändrades, upphörde arbets-
boendet. Numera är det enbart fritidshus och skogsägares bevakningsstugor som mer eller mindre bebos. 

 Rörande äldsta tid så torde med början för ca 6 000 år sedan det rörliga, så kallade jägarfolket ha nyttjat här aktu-
ellt markområde för sin jakt och sitt fiske. Det ovan nämnda slaggvarpet vid Bodstigen visar på järnframställning 
där redan under kanske folkvandringstiden ca 400-600 e.Kr. På andra ställen finns slaggvarp av yngre datum.Ett 
sådant, beläget vid sjön Lill-Avan inom reservatet, har genom ett av länsmuseet i Härnösand bekostat C 14-prov 
tidsbestämts till år 880 +/ 160 år; alltså vikingatiden.  

Badstugunäset är den mest sägensomspunna platsen inom Jämtgaveln. Vid odlingslanden finns ett flertal stenrö-
sen och husgrunder av vilka den tidigare nämnda större husgrunden har planmåttet ca 13 x 23 meter och i bästa 
fall kan den vara efter det i sägnerna ofta omtalade segelsehuset2. Därtill bland annat en mycket intressant grund, 
benämnd källargrunden. Den har ett djup av drygt 1.5 meter och ett planmått om ca 3 x 7 meter och bedöms av ar-
keologer som varande mycket gammal och om en källargrund, kan den härröra från någon anläggning vid den ti-
digare riksgränsen mot Norge; allt sedan hösten 1645 gränsen mot Jämtland. Ifråga om stenrösena är de flesta od-
lingsrösen, men enligt expertisen kan två av högarna möjligtvis vara gravhögar från järnåldern, alternativt från 
medeltiden och de sägensomspunna pilgrimsvandringarna. Förhoppningsvis kan de aviserade undersökningarna 
ekonomiseras och därmed genomföras för att ge svar på frågorna om vad som i äldsta tid varit på Badstugunäset. 
Redan 1501 daterades det äldsta dokumentet; en lagmansdom om rätten till fisket i Torringen och halva ån för 
Sillre och Västernäsets byamän. Innan dess enbart de traditionsbundna berättelserna om en pilgrimsled till Trond-
heim över nämnda sjö. Från 1589 och till i slutet av 1900-talet finns det en mängd dokument, som berättar om 
verksamheter vid Torringen och inom Jämtgaveln. samt  om troligen en av finnar upptagen nyodling. 

Om det här ovan noterade, och om mycket annat, kommer det att berättas i den löpande texten. Namnsättningarna 
och vad de kan berätta för oss behandlas ingående och likaså tidigare verksamheter såsom järnframställning, myr-
slåtter, lövtäkt, skogsbruk, flottningsverksamhet och inte minst, om än i starkt sammandrag, fisket och stridighe-
terna om den 1501-1983. Till sist tillåter jag mig - om än postumt  i många fall - efter mer än 20 års forskning, att 
få framföra ett tack till alla meddelare, som välvilligt ställt upp vid besök och i skrift med att berätta om Torringen 
och Jämtgaveln. Ett tack även till berörda byåldermän och förvaltarna av gårdsarkiv för deras förtroende låta mig 
få ta del av de gamla handlingarna. Likaså till länsstyrelsens naturvårdsenhet i Härnösand som välvilligt låtit mig 
få använda deras dataritade kartor över Jämtgaveln. De här nämnda i all ära men utan hjälp av arkiv biblioteks-
personal och min hustru har denna bok inte kunnat skrivas. Denna bok är upplaga två. 

                                                                 Härnösand den 21 juni 2008. 
                                                                            Ivan Johnson 

                                                 
1 Stigen från Värsjöheden till Nybyggesjön. 
2 Segelsehus var benämningen på härbärge, övernattningsstuga för vars nyttjande det fanns särskilda regler faststäld. 
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KAPITEL I 
DEN KULTURGEOGRAFISKA UTVECKLINGEN 
Borgsjö är en gammal kulturbygd där människor levat i verkat sedan årtusenden tillbaka. Trots sitt geografiska lä-
ge i den inre, västra delen av Medelpad visar fornfynd att borgsjöbygden hör till de tidigast bebodda landområde-
na i landskapet. Det äldsta kända fornfyndet är en trindyxa av granit funnen på Forsön i Ånge 1924. Den är daterad 
till troligen döstiden under stenåldern omkring 4 000 år f. Kr. eller lika med 6 000 år bakåt i tiden från i dag räknat. 
Inget motsäger i sig att det folk som brukade dessa trindyxor kan ha varit i jämtgavelområdet till och från fast 
några jordfynd, som kan styrka det sagda inte kan redovisas. Det för nu äldsta beviset för att människor varit 
verksamma i Jämtgaveln är det tidigare nämnda, till sent 800-tal +/- 160 år tidsbestämda slaggvarpet efter järn-
framställning vid sjön Lill-Avan. 

Bebyggelsehistoriskt sett kan händelser från senare delen av medeltiden fram till i vår tid redovisas. Liksom tidi-
gare är det järnframställning och nu även fisket jämte byggnationer i samband därmed det berättas om. Platsen för 
det medeltida ålhuset - i som det då hette Toringzån - har jag och min hustru utifrån gamla kartor lyckats loka-
lisera, fast de byggnadsrester som där finns är av yngre datum. I övrigt finns lämningar efter ytterligare ett 
fiskehus och det i Laxbäcken - numera Raskbodbäcken - norr om Munkfjorden, samt lämningar efter flottledsan-
läggningar och skogsarbetarbostäder samt efter ett nybygge och tvenne fäbodar visande på tidigare verksamheter. 

Landskapet Medelpads topografi och de mellanfolkliga förbindelserna 
Jordfynd från de äldsta tidsåldrarna i vår historia visar, att befolkningen i Medelpad och Borgsjö redan i förhisto-
risk tid hade förbindelser såväl söderut som västerut med bygder och befolkningsgrupper inom och utom det land-
område som i sinom tid fick markerade gränslinjer och blev Sverige. Utifrån beaktandet av den höjd över den då-
tida och dagens havsyta som de forntida redskapen och annat hittats på, kan den kunnige forskaren och arkeologen 
utläsa mycket. Höjdläget vid en viss tidpunkt kan nämligen berätta om landskapets dåtida utseende och i linje där-
med, hur landhöjningen allt eftersom gav och ger landskapet ett annorlunda utseende än tidigare. Detta förhållan-
de medförde bland annat att nya marker blev tillgängliga för odling och boskapsdrift. Det tidigare, rörliga jägar-
folket blev mera fast boende och byar började bildas där havet förr legat och som nu är del av Ljungans ådal. 

Landskapet runt Torringen och inom Jämtgaveln berördes inte såsom varande inland av den till havet bundna 
landhöjningen. Sjön Torringens figur är i dag likadan som i äldsta tid, bortsett från tidvis mindre fluktuationer av 
vattenståndet genom dämningarna för först virkesflottningen och senare från 1960-talet för kraftverksändamål. 
Den odlingsmark som är på Badstugunäset och i Jämtgaveln måste bosättarna därför bryta upp ur ”ris och rot”. 

Landhöjningens betydelse för bebyggelsens utveckling har intresserat många etablerade forskare inom och utom 
Sverige; i vissa fall med samstämmiga slutsatser, i andra fall med skiljaktiga. Arvid Enqvist exempelvis säger i sin 
1945 utkomna skrift ”Borgsjö kyrka och hembygdsgård”, att havet stod ca  80 meter högre än nu när de första 
människorna kom vandrande till den trakt som sedermera fick namnet Borghasio, Borsiö och slutligen Borgsjö. 
Enqvist anför vidare, att det vatten vi nu kallar Ljungan då var en segelbar havsvik ända upp till mellan dagens 
Ånge och Alby. I stort detsamma säger Gustaf Ekelund i sin uppsats ”Medelpads forntid”, publicerad i den 1950 
av Sundsvalls Sparbank utgivna jubileumsskriften ”En bok om Medelpad”. Ekelund anför, att såväl Ljungan som 
Indalsälven utmynnade i havet dock med den markanta skillnaden, att havet då som en vik sträckte sig långt in i 
landskapet. Sålunda mötte, enligt honom, Indalsälven havet ett stycke in i Liden och Ljungan i höjd med Ånge. 
Rörande den marina gränsen - som är en annan benämning för landhöjningens nivå - säger Ekelund, att vid sten-
ålderns slut, som han sätter till 1500 f.Kr. mot 1800 f.Kr. av en del andra historiker, täckte havet allt land upp till 
en nivå av ca 45 meter över dagens havsyta. Vid slutet av bronsåldern, omkring 500 f.Kr., låg enligt samme Eke-
lund den marina gränsen ca 30 meter över nuvarande havsnivå. 

Av någon annorlunda uppfattning om var Ljungan mynnade ut i det dåtida havet är Nils Friberg i sitt 1951 utgivna 
arbete ”Vägarna i Västernorrlands län”. Han säger sig ha funnit, att under den äldre stenåldern sträckte sig havsvi-
ken ifråga upp till i trakten av Torp. Denna Fribegs ståndpunkt sammanfaller i stort med vad Per Hellström säger i 
sin likaså 1951 utkomna publikation ”Vägbok till Västernorrlands län”. 

Det sagda om landskapets höjd över havet under en viss tid är av värde beakta vid försök åldersbestämma stenrö-
sen mer eller mindre nära nutida kustlinje. Ligger aktuellt röse omkring 30 meter över dagens havsyta kan det vara 
fråga om en grav från bronålderstid, men ligger det lägre och närmare nuvarande vattenlinje är det troligen ett så 
kallat odlingsröse. Notera att denna tumregel inte kan användas vid insjöar som exempelvis den här aktuella Tor-
ringen. Stenrösena på den gamla boplatsen Badstugunäset får följaktligen bedömas utifrån andra kriterier. Om än 
något perifert i sak dokumenteras att den Torringsgrav som det ibland talas om inte är en grav i vanlig mening, 
utan det djupaste stället i sjön. Grav betyder djup och för att exemplifiera det sagda noteras, att Gravdalen inte be-
tyder dalen med gravar utan förmer den djupa dalen; Djupdalen 
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KAPITEL II 
MEDELPADS CENTRALBYGDER OCH VÄGLEDERNAS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLSUTVECK-
LINGEN 
Under tiden före Kr.f. och fram emot 1600-talets början var det två kustområden som kunde kallas för centrala 
bygder. Först var det Njurunda och Tuna/Attmarbygden där fornfynd från stenåldern och senare förhistoriska tider 
visar på tidig bosättning. Tuna/Attmarområdet hade sin storhetstid när landskapet höjt sig så mycket ur havet, att 
den tidigare i västra Medelpad varande havsviken dragit sig tillbaka och slutade i höjd med just Tuna och Attmar. 
Där ankrade skepp upp och dit kom från söder och väster resande av olika digniteter vad gällde börd och ärende. 
Fynd i gravar runt havsviken påvisar handelsförbindelser med mellersta Norges kustbygder3 och i Borgsjö berättar 
så kallade jordfynd om förbindelser med befolkningar söderut. De aktuella fynden i Borgsjö är från stenåldern och 
består av en dubbeleggad skafthålsyxa av porfyr, funnen i Hallsta, och en yxa av skånsk flinta hittad på Per-Mats-
holmen i Parteboda. 
Bronsåldersfynden4 är få i Medelpad 
De flesta som är kända är funna i det ovan nämnda kustområdet. För Borgsjös förhistoria och detta arbete är dock 
trots allt en spjutspets5 från omkring år 1000 f.Kr. funnen på den nämnda holmen av särskilt intresse. Spjutspetsen 
visar oss nämligen, att Ljungadalen redan vid den tiden av allt att döma nyttjades som en del av färdleden mellan 
bygderna vid Bottenhavet och Västerhavet (Atlanten). Allt eftersom havet drog sig tillbaka och samhällsutveck-
lingen fortskred, kom den centrala bygden i Medelpads kustland att flyttas från Ljungans mynningsområde till Se-
långer. Vid ungefär folkvandringstidens början ca 400 e.Kr. anses Selånger med sin väl skyddade hamn ha blivit 
den centrala orten. Än mer betydelsefull blev enligt krönikan selångersbygden mot slutet av järnåldern ca 700-1000 
e.Kr. Likaså under medeltiden genom att då de pilgrimmer, som valde följa Ljungaleden på sin vandring till och 
från Nidaros (Trondheim), i Selånger hade att i förstone bege sig västerut mot Borgsjö. För övrigt var selångers-
bygden länge ett administrativt centrum och så även i viss utsträckning efter det Sundsvalls stad anlagts 1624. 

Hamnen låg nedanför dagens kyrkoruin. Till detta hamnläge - säger sägnen och en del skribenter - kom den tidiga-
re norske kungen Olof Haraldsson, mera känd som Olof den Helige, med sina skepp och krigsmän våren eller för-
sommaren 1030 från vistelse i Ryssland. Han hade avsatts ett par år tidigare och nu var hans målsättning att fortsätta 
landvägen genom Borgsjö till Norge för att söka återvinna sin kungatitel. Som bekant blev det inte så genom att 
Olof stupade i striden med sina landsmän vid Stiklestad den 29 juli år 1030.                                                                                                                     

Två huvudleder 
Genom Medelpad gick förr två större vägleder från kustlandet till Jämtland och Norge. Efter de älvar de följde be-
nämndes och benämns de Ljungaleden och Indalsleden. För detta arbete är den förstnämnda leden och inte minst 
alla dess förgreningar av intresse, medan Indalsleden är med därav att det i mycket råder olika meningar om vil-
ken av de två lederna som var mest betydelsefull. Därför innan vi lämnar leden utefter Indalsälven, för att följa 
upp Ljungaledens betydelse för i detta fall främst västra Medelpad, något om vilken av de två lederna som kan an-
ses ha varit den viktgaste för befolkningsrörelserna och det kulturella utbytet. Här nedan några exempel på olika 
ställningstaganden hämtade ur vetenskapliga arbeten utgivna under 1900-talet. 

1901 utkom ett arbete av Oskar Montelius betitlat ”Hur gammal är bygden i Helsingland?”  Noteras rörande titeln, 
att med Hälsingland avses i detta sammanhang inte enbart landskapet utan i princip hela mellersta Norrland. 
Montelius framhåller i vart fall Ljungaleden som mer betydelsefull än Indalsleden och detsamma säger Nils Ahn-
lund i sitt 1948 utkomna stora verk ”Jämtlands och Härjedalens historia”. Även Gösta Bucht är av samma åsikt i 
sin 1920 utgivna publikation ”Hedniska kulturorter i Norrland”. Bucht bygger sina teorier och slutsatser på lägena 
för de tidigare här nämnda centralbygderna vid först Ljungans mynningsland och senare vid havsviken i höjd med 
Selånger. I båda fallen med enligt honom Ljungans dalgång som den naturligaste och bästa vägsträckningen väs-
terut mot Borgsjö, Jämtland och Norge. 

En annan uppfattning har Gustaf Hallström i sitt 1914 publicerade arbete ”Bronsåldern i Norrland”. Han kopplar - 
till synes mer än andra forskare - de tidsbundna och historiska faktorerna till varandra och menar sig därav få be-
vis för att under bronsåldern, ca 1800-500 f.Kr., följde vägleden mellan Mälardalen och Tröndelagen i Norge In-
dalsälven och dess dalgång. I detta sammanhang är det intressant kunna notera, att samme författare 1926, i sitt ar-
bete ”Några funderingar kring Norrlands äldsta bebyggelsehistoria”, talar mycket om Ljungaleden. Bland annat 
redogör han för den sidoled som vek av från Ljungaleden i höjd med dagens Torpshammar och följde Gimån in i 
Jämtland och vidare västerut. 

                                                 
3 Maria Rick-Müller/Olof Högberg ”Medelpad och Ångermanland”, del 1, sida 4-5. Uppsala 1924. 
4 Bronsåldern omslöt tiden ca 1800 -500 f. Kr. 
5 Arvid Enqvist ”Borgsjö kyrka och hembygdsgård”, sida 4-5. Sundsvall 1945. 
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Vi återvänder för en stund till frågeställningarna rörande de så kallade mellanriksvägarna Ljungaleden och Indals-
leden för att främst söka finna den förstnämndas koppling till i första hand de förgreningar som berörde Jämtga-
veln och Torringen. Sålunda anser Gustaf Ekelund i a.a. att under bronsåldern var Ljungaleden den dominerande 
när det gällde förbindelserna med mellersta Norge. Bo Hellman slutligen i fråga om de svenska skribenterna ut-
vecklar i sitt arbete ”Norrlands handels och kulturförbindelser under järnåldern och fram till vikingatiden”, utgivet 
1937, synpunkter utmynnande i ställningstagande för tesen att båda älvlederna var betydelsefulla. Dock noterar 
han Indalsleden som varande mest betydande under folkvandringstiden ca 400 - 600 e.Kr. 

Bland norska historiker finns också till viss del olika ståndpunkter om de två ledernas betydelse som bärare av de 
mellanfolkliga förbindelserna. Redovisningen av de norska historikernas synpunkter begränsas till det Edvard Bull 
och E. W. Brögger kommit fram till. 

Bull anför i sitt betydelsefulla arbete ”Jemtland og Norge”, Oslo 1927, helt entydigt som sin uppfattning, att 
Ljungaleden var mer nyttjad än den utefter Indalälven. Han menar, att den ofta höglänta och trånga dalen utefter 
den sistnämnda älven aldrig medgivit någon mera allmänt brukad framkomstmöjlighet. Först efter det själastugan 
(pilgrimshärberget) i Stugun blivit byggt i slutet av 1200-talet anser Bull, att Indalsleden där förbi fick sin 
betydelse och det främst genom de pilgrimmer och kyrkliga dignitärer som valde följa densamma på sina färder. 
Brögger slutligen förordar - med viss tvekan - Indalsleden framför Ljungaleden i sitt 1909 utkomna arbete ”En 
kelttype fra Norges bronsealder”. 

Vilken väg valde jämtarna vid sina färder österut? 
I pilgrimmernas spår, oavsett vilken av de här nämnda lederna som de följde, utvecklades köpenskap och andra 
aktiviteter med behov av resor mot befolkningsgrupperingar i Medelpad och längre bort. Säkerligen valde då de 
resande färdväg utifrån sin boendeplats och dess läge i förhållande till resmålet. Redan före och under Gustav Va-
sas kungatid talar mycket för att det var en etablerad handelsplats i Tälje, Borgsjö (se bilaga II,sida 125) och från 
den tiden och än mer framgent, kan handelsfärder från och till Jämtland spåras. Med andra ord; de första så kal-
lade sörkörarna kan skönjas. Ännu i dag berättas i Lillkrog vid den gamla färdleden ett stycke in i Jämtland om de 
svårigheter dessa handels- och formän och deras hästar hade med att ta sig uppför den branta Hällslutsbacken, när 
de kom från Borgsjö på sin färd hem till Jämtland. Detta förhållande uppmärksammades av de i byn Hällsluten 
boende som mot viss betalning lånade ut sina hästar att kopplas till fororna som draghjälp uppför motlutet. Det 
sagda skall ha tilldragit sig efter det vägen förbi Jämtkrogen6 byggdes och förbättrades efter freden 1645, men det 
oaktat ett bevis för att Ljungaleden var en betydelsefull vägled med som här sin fortsättning från Tälje över 
Granboda-Jämtkrogen-Hällsluten-Lillkrog och vidare in i Jämtland.  

Ett exempel på att befolkningen i östra Jämtland däremot använde sig utav Indalsleden ger Johan Nordlander i sin 
skrift ”Korsmässomarknaden”7. Han berättar i den om ett plundringsfall som marknadsfolk från Jämtland blev ut-
satta för när de med båt var på väg över Tynderösundet till Korsmässomarknaden i Härnösand under 1600-talets 
första hälft. Nordlander citerar bland annat följande passus ur sitt material: ”De främmande från Jämtland, som 
ock voro i marknadsresa, blefvo likaledes plundrade utaf vilket intet gott komma kan.”  Han säger vidare, att 
jämtarna vid sina resor till marknaden i Härnösand färdades utför och invid Indalsälven till Klingerfjärden, 
varifrån de rodde eller seglade till marknadsplatsen. Ett arkivaliskt bevis för denna förbindelseled är protokollet 
över tinget i Indal 1632. Däri sägs, att Jon Ingemarsson i Biskopsgården (Bispgården) med flera som har sina 
sjöbodar i Fjäl vid Klingerfjärden skall flytta sina bodar därifrån 

Som mest aktuell för detta arbete av såväl historiska som geografiska skäl är Ljungaleden, varför den och dess 
bileder kommer att mera ingående behandlas i kapitel VI Förbindelseleder och vägar, sida 19. 

                                                 
6 Jämtkrogen anlades 1651. Benämndes till en början ”Storkrogen” och ”Krogen i Jaemtskogien”. 
7 Publicerad i  ”Norrländska samlingar nr 11/1933”. 
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KAPITEL III 
NÅGOT OM HISTORISKA HÄNDELSER AV VIKT I SVERIGE, NORGE, JÄMTLAND OCH BORG-
SJÖ UNDER MEDELTIDEN 
Borgsjö med Torringen och dagens Jämtgaveln har i äldsta tid varit gränsområde till Jämtland; ett förhållande som 
kunde förbigås om det inte varit så att Jämtlands speciella, folkrättsliga status kan ha medverkat till vissa åtgärder 
och händelser berörande Torringen och Jämtgaveln. Främst är det två händelser som i särskild ordning kommer att 
behandlas längre fram i detta arbete. De två är, utan inbördes rangordning: 
1. Framtagandet år 1489 av Medelpads landsskrå, även benämnt Torpsavskriften, utifrån texten i Hälsinge- 
    lagens gränsdokument. 
2. Sillre ochVästernäsets byamäns åtgärd att 1501 begära och få lagmansdom på sin fiskerätt i Torringen  
    och Torringsån; en dom som i mycket gäller ännu i skrivande stund 1996/ 2008 (2:a utgåvan). 

Var Jämtland eget land? 
Rubrikens frågeställning berättigad att ställa och även att söka finna svaret på. I själva verket är frågan mer kom-
plicerad eftersom det i arkivhandlingar och i historiska skrifter och böcker även talas om Östra riket med Ragunda 
som centralort. Detta med Ragunda och Östra riket är av särskilt intresse för detta arbete och det av två skäl; dels 
att riket omslöt de mot Borgsjö och Jämtgaveln närliggande socknarna/församlingarna Ragunda, Fors, Hällesjö, 
Håsjö och Stugun och dels och inte minst därav, att prästen i Ragunda var med 1489 i Torps prästgård och skrev 
ned den ovan nämnda avskriften av Hälsingelagens gränsbeskrivning. Baserat på ett mycket stort historiskt mate-
rial här nedan ett försök till en sammanfattande berättelse över det som varit. I linje med det sagda fastslås det för-
hållandet, att Norge vissa tider var lydrike till Danmark inte noteras i den löpande texten, utan kommer det i den 
enbart att sägas Norge. 

Om jämtarna berättas det i de isländska sagorna (historiska berättelser) och annorstädes, att de i vart fall till i bör-
jan av 900-talet var oberoende, eller med andra ord självständiga. Den norske kungen Håkon den gode (ca 947-960) 
sägs ha träffat en överenskommelse med jämtarna och heter det, att han gav dem lag och rätt. Deras förbindelse 
med Norge syns ha varit svag. Sålunda kom de efter slaget vid Svolder (möjligen vid Ven i Öresund) år 1000 och 
utgången därav, att formellt en tid lyda under Sverige. Jämtarna syns dock även då ha fortsatt  att som tidigare va-
ra en bonderepublik. Allmogen samlades en gång per år för samråd, köpenskap och rättsskipning till Jaemtemot 
på Frösön. Den isländske skalden och historietecknaren Snorre Sturlasson (1179-1214) skriver exempelvis: ”Jäm-
tarna var så gott som emellan de båda och ingen frågade efter dem.  

Under 1000-talet och 1100-talet var det ofta krigshandlingar inom Norge och Sverige. Mest känt från dessa århund-
randenas strider är slaget vid Stiklastad år 1030 vid vilket, som tidigare noterats, den norske härföraren Olof Ha-
raldsson, med en här vari många jämtlänningar lär ha ingått, sökte återta den 1028 förlorade kungatiteln och mak-
ten men stupade. Rörande Jämtlands statsrättsliga ställning denna tid kan Olofs framgång med värvandet av jämt-
ska krigsmän tyda på att landskapet var självständigt, eller om inte annat, att jämtarna inte mycket brydde sig om 
eventuella bindningar med Norge när de stödde Olof Haraldsson (Olof den Helige i sinom tid) när han i Guds 
namn sökte återvinna den kungamakt han tilldelats 1016, men som sagts fördrevs ifrån 1028. 

Angående vid vilken tidpunkt Jämtland mera påtagligt blev lagt under Norge, råder det olika meningar om. En del 
forskare säger i början av 1100-talet; andra först mot slutet av detsamma. Sammantaget syns dock historikerna va-
ra eniga om att upprepade försök till skattläggning av jämtarna förekommit från både svensk och norsk sida och 
det utan framgång under såväl 1000-talet som 1100-talet. Jämtlänningarna lyckades behålla ett starkt självstyre till i 
förstone 1178 då nya förhållanden syns ha blivit rådande. Om Jämtland - med Östra riket som en enklav - var en 
helt egen provins som mer eller mindre reglerat lydde under Sverige eller Norge, finns det dock olika åsikter om. I 
den på latin skrivna ”Historia Norwegiae” från andra hälften av 1100-talet sägs det i gränsavsnittet i norsk 
översättning ”at Norige grenser mot öst til Svialand, Gautland, til Ångermanland og Jemtland ” (Bull sida 9 i 
nedan anfört arbete). Den norske historikern Edvard Bull menar i sitt stora arbete ”Jemtland og Norge”, Oslo 1927, 
att denna skrivning är den äldsta kända upplysningen om Jämtland, sägande att det omkring 1170 inte tillhörde 
Norge. Texten i dokumentet tyder också på att Jämtland var en egen, självstyrande provins. Av annan mening om 
jämtarnas landstillhörighet är Olof  S. Rydberg i sitt historiska verk ”Sveriges traktater med främmande magter”, 
del I, åren 1822-1835, Sthlm 1877. I sin kommentar till handlingarna i 1273-års gränsdokument menar Rydberg, att 
jämtarna var de svenska kungarna trogna till omkring 1111 då den norske kungen Eystein övertalade dem att bli 
honom och Norge undergivna. 

Vi förflyttar oss i tiden till år 1178. Vid den tiden fanns det i Norge flera grupperingar emot det förenade kyrko- 
och stormansväldet. Grupperingarna förde fram egna kungaämnen. Sammanslutningen av trönder valde således 
den på Färöarna födde Sverre till sin kung och härförare. 1178 gjorde han ett infall i Jämtland, där han på Anders-
ön i Storsjön besegrade en jämtländsk bondehär. Andra uppgifter säger att striden stod vid Lillsundet. I sak egent-
ligen samma plats i Sunne och oväsentligt. Det viktiga är inte platsen utan att Jämtland det året blev anslutet till 
Norge. Organisatoriskt kom efter denna händelse sysslomän och lagmän att ta säte på Frösön och i Brunflo. En 
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jämtländsk historiker, vid namn Alexander Stafwerfeldt, anför i sin bok ”Bidrag till Ås sockens historia jämte 
några anteckningar om hela Jämtland”, Östersund 1941, som sin mening, att Jämtland blev skattlagt under Norge i 
och med Sverres seger 1178, men att det fick behålla sitt självstyre. 

Ragunda och det Östra riket 
1210 stod i Sverige en strid mellan prins Erik och kung Sverker, båda svenskar. Orsaken var att kung Sverker sök-
te återta den kungamakt och titel som han 1208 förlorat till nämnde prins Erik. För denne kämpade en Fale Bur-
man med sin här bestående utav jämtlänningar, medelpadingar, hälsingar och ångmanlänningar. Prins Erik gick 
med hjälp av Fale Burmans här segrande ur striden. För sina insatser berättas det, att Fale Burman år 1212 fick 
Medelpad och Jämtland samt ett stycke av Ångermanland i förläning. Uppgiften om krigsmän från Medelpad no-
teras men mer ändå, att Jämtland gavs som förläning åt Fale Burman. Jämtland anses vid här aktuell tid i början av 
1200-talet formellt ha legat under Norge och kunde då rimligtvis inte ha givits i förläning av en svensk regent. 
Återstår följaktligen östra Jämtland med Ragunda som huvudbygd och om det var detta så kallade Östra rike som 
var förläningen visar det på detsammas särställning.  Så också möjligen det förhållandet, att prästen i Ragunda 
deltog i nedskrivandet av Medelpads landsskrå i Torp 1489; den gränsbestämning i vilken gränslinjens läge norr 
och väster om Torringen är inskriven första gången. 

Mer än 100 år tidigare framfördes vid krigshandlingar under 1300-talet och 1400-talet från båda sidorna krav på det 
Östra riket lika med ragundaområdet. Jämtlands och Ragundas privilegier bekräftades av kung efter kung i det 
norska riket. Det visar på norsk överhöghet de tider då Jämtland formellt inte låg under Sverige. Rörande norska 
kungar sänder exempelvis Håkon Magnusson Hålägg 1301 en förordning till ”Alle män i Jemtland og Ragunda.” 
Den 30 november 1305 skriver han enbart till Ragunda och det brevet lyder i fri översättning från det norska språ-
ket: 

”Håkon, med Guds godhet Norges kung, son till kung Magnus, sänder alle män i Ragunda Guds och sin häls-
ning. Vi har låtit giöra detta sigill som I skall ha i Dalen…Vi vill att detta skall gömmas i Ragunda kyrkia un-
der tre lås; Björn Jorundsson skall gömma en nyckel, Steffen den andre och Olav Breidhans den tredje. När en 
af dem faller ifrån, då skall en förståndig man komma i hans ställe. Ingenting skall beseglas med det utan det 
som man tar till råds på allmänt ting; dock att brefvet skall läsas upp för tingsmännen innan det är giltigt.  

Så bjuder vi också, att var gång våre skatter salas sammen, skall det giöras ett bref om vad som uppbärs i var 
gärd och detta bref skall sändas oss under detta sigill och deras som inkräver skatterna. Så bjuder vi också, att 
I skriver oss till vad det blivit uträttat i var gärd i fjol i våre skatter. Var  detta  bref  giort i Bergen Andreasmäs-
sodag i vårt sjunde regeringsår och förseglat med vårt  sekret.”                       

 Detta med Ragundas och östra Jämtlands av allt att döma unika, 
statsrättsliga ställning under medeltiden har sitt givna intresse i 
frågeställningar rörande gränslinjen mot Medelpad och särskilt 
då mot Torringen och Jämtgaveln. Vidstående kartbild vill visa, 
att Ragunda tingslag och därmed också det Östra riket gränsade 
mot Borgsjö och Jämtgavelns norra gränspunkt, som sedan 
gränsbestämningarna 1762 och 1800-1802 är på en hälla vid 
södra stranden av Korssjön byggda gränsröset. Denna gräns-
punkt kallas i de äldsta gränsdokumenten och på kartorna Pro-
feunäs. Dess geografiska läge har aldrig ifrågasatts.Värt doku-
mentera för nu och framtiden är att min hustru och jag somma-
ren 1983 fann igen det då helt övermossade röset och frilade 
detsamma. Enast hjärtstenen varsynlig. Likaså några av visarna 
(stenar med visst avstånd) som visar ifrågavarande sockens- och 
landskapsskillnaders riktning.  

Enligt  Nils  Ahnlund i uppsatsen ”Landskap och och län i Norr- 
land”, publicerad 1942 i bokverket ”Norrland. Natur, befolkning 
och näringar”, förde Ragunda i början av 1300-talet  eget vapen.  
vid sidan om  det jämtländska. Dock visar ragundaområdet sakna betingelser till att bli eget landskap. En annan 
intressant uppgift om Ragunda lämnar Malte Hamnström i sin  uppsats ”Ångermanlands och Medelpads gränser i 
forna tider” i form av ett citat  hämtat ur Peter Olssons uppsats  ”Om Jämtlands och Härjeådalens forna gränser, 
med försök till tolkning av 1273-års gränsregleringstext”, publicerad i Jämtlands Fornminnesförenings tidskrift 
B3/1902-1905. Citatet lyder: ”Ragunda pastorats innevånare berömma sig ännu af att aldrig hafva hört under 
Norge”. Om än perifert, så ändock av visst bebyggelsehistorisk värde notera, att ett talesätt bland de äldre i Jämt-
land är ”utrikes i Hammerdal”. Den tidigare nämnde norske historikern Edvard Bull anför som bevis för Ragun-
das självständighet förutom de tidigare nämnda kungabreven det förhållandet, att Ragunda så pass sent som 1527 
hade ett eget själagille. Det benämndes Sankt Peders gille och lydde under Johanniterklostret i Eskilstuna.   

    Fig. 1. Efter karta i Vidlyftiga handlingar nr 112 över  
               gränsuppgången 1800-1802 och akt Borgsjö nr  
               176; båda i lantmäteriverkets arkiv, Härnösand.  
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Som ytterligare bevis för Ragundas självständighet påtalar likaså Bull i ”Norsk Historisk Tidskrift 1924 - 1927”, 
att de första svenska och norska kraven på Ragunda restes efter Sveriges angrepp på Jämtland år 1308. Möjligen 
menar han, kan kravet från svensk sida ha varit kopplat till slutet av 1200-talet och händelserna kring det då i Stu-
gun inom Ragunda pastorat anlagda pilgrimshärbärget. Bull anför vidare som bevis för att svenska intressen fun-
nits i Ragunda trenne brev rörande laxfisket i Ragunda. Först att ärkebiskop Olav i Uppsala den 17 juli 1326 skri-
ver till den norska regeringen och anför klagomål mot ”att noen meen i Jemtland” skadat hans fiske i Ragunda 
och därpå tvenne brev skrivna den 7 mars och 23 maj 1331 av ärkebiskopen och av fogden över Hälsingland,  Jo-
han Ingemarsson. Rörande fisket i Fors (Ragunda) var den katolska kyrkan och dess ärkebiskop en stor intressent. 
Den kyrkliga organisationen i Jämtland var om något speciell. Oavsett om Jämtland och Ragunda formellt lydde 
under Norge eller Sverige, tillhörde landskapet kyrkligt sett Uppsala stift under tiden 1164 -1570 (1597 annan 
uppgift). Samtidigt fanns det hos såväl allmogen som hos de styrande inom och utom Jämtland kyrkligt intresse 
västerut till Nidaros och S:t Olofskulten. Mycket finns att anföra därom, men det får för nu stanna vid noteringen 
om att Torringen och Borgsjö enligt sägnen berördes av förhållandet.  

Jämtland och Sverige under 1300-talet 
Vid det ovan omnämnda angreppet på Jämtland 1308 vann svenskarna och Jämtland blev  därigenom lagt under 
Sverige. Jämtlands lagman och sysslomannen flyr över till Norge, men de återkommer 1315-1316. Tidigare nämn-
de kung Håkon Magnusson-Hålägg av Norge skriver 1309 ett brev till de i Tröndelagen boende i vilket han säger 
att ”svenskarne ödt og overfallet en del af Jemtland och uppmanar han dem att fare opp i Jemtland så snart det 
blir före till det og rense och vinne tillbake”.  Med beaktande av att Jämtlands högsta tjänstemän i kopplingen till 
Norge återkom omkring 1315-1316 bör det med stor sannolikhet för riktigt kunna sägas, att Jämtland under de 
mellanliggande 7-8 åren efter 1308 tillhörde Sverige. Om överhögheten även gällde Ragunda kan ej sägas. Malte 
Hamnström anför dock i anfört arbete, att ragundabygden sedan urminnes tider hört till Jämtland. 

1369 är nästa kända årtal då svensk trupp anfaller Jämtland. Hur det företaget slutade är inte känt och inte heller 
om de svenska trupperna 1308 och 1369 vid sin uppmarsch till striderna i Jämtland gick genom Borgsjö.  

Nordisk samverkan men även stridigheter 1376 -1501 
Danmarks makt över Norge och Sverige till växer. Norge och Danmark bildar 1376 union utan att Jämtlands 
självständighet förändras. Detta sagt därav att den norske kungen Olov Håkansson den 29 juli 1381 i samband 
med sin kröning utfärdar ett skyddsbrev för Jämtlands innevånare, i vilket han bekräftar deras fri och rättigheter. 
1397 ingår Sverige genom beslut på Kalmar möte i den av Danmark och Norge 21 år tidigare bildade unionen. 
Hos oss är den känd som Kalmar union. Svenskarnas intresse för unionssamarbetet avtog dock rätt snart. Under 
stor del av 1400-talet och fram till unionens formella upplösning efter Stockholms blodbad 1520 och Gustav Va-
sas inträde som riksföreståndare 1521, var unionsproblematik orsak till många oroligheter och stridigheter av kri-
gisk karaktär. Därtill uppstod handelsmässiga problem genom den tyska Hansans stora makt och allmogens klagan 
över fogdarnas hårdhet och uttaget av de ofta höga och, som allmogen upplevde det, orättvisa skatterna. Dessa 
förhållanden sammantagna; parade med många stormäns och andras maktbegär, jordhunger och i något fall ex-
trema karriärsträvanden, liksom inte minst stor irritation mot det starka utländska inflytandet vid kungaval, orsa-
kade det vi i dag kallar historiska händelser. De mest kända av dessa är Engelbrekts uppror 1434 och Sten Sture 
den äldres seger över den danske unionskungen Kristian I vid slaget på Brunkebergsåsen i Stockholm 1471. Den-
na händelse, liksom de tidigare årtiondenas motstånd mot det utländska inflytandet över statsapparaten, leddes av 
denne Sten Sture d.ä. Han lät sig, efter mycket eget förarbete, väljas till riksföreståndare vid midsommartid 1470, 
månaden efter den svenske kungen Karl Knutssons död.  

Sten Sture d.ä. lyckades styra Sverige ända till hösten 1497 genom att förhala det 1483 fattade beslutet att välja 
den 1481 avlidne danske kungen Kristian I:s son Hans till svensk regent. Kung Hans tillträde till den svenska tro-
nen föregicks av hans lierande med Ryssland 1495 och inte minst hans seger över dalkarlarna i slaget vid Rotebro 
1497. Sten Sture d.ä. fördes åt sidan men fick förläningar i Finland och Sverige. 1501 hade stormännen i Sverige 
fått nog av kung Hans hårda sätt att styra Sverige. Han fördrevs från den svenska tronen och Sten Sture d.ä. åter-
insattes som riksföreståndare, men avled redan 1503. 

Den här redovisade händelseutvecklingen i Norden kan inte ha varit okänd för befolkningen i allmänhet 
och i linje därmed för de i Borgsjö boende och verksamma. Till bilden skall därtill läggas det förhållandet, 
att den politiska instabiliteten i Norge utmynnande i upproriska inslag där 1501-1502 och  jämsides med 
det som var på gång inom stat och kyrka i Sverige, torde det ha byggt upp den oro och osäkerhet om fram-
tiden varigenom 1489-års gränsdokument  över gränsen mot Norge jämte 1501-års lagmansdom på fisket i 
Torringen för Sillre och Västernäsets byamän framtogs. 

I och med här anfört lämnas de övergripande, historiska händelserna i Sverige, Jämtland och Norge för att med det 
sagda som grund söka föra berättelsen framåt utifrån ett lokalt mot Borgsjö, Torringen och Jämtgaveln styrande 
perspektiv. 
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KAPITEL IV 
1273-, 1482- OCH 1489-ÅRS LANDSSKRÅN JÄMTE 1501-ÅRS LAGMANSDOM 
Som påtalats i föregående avsnitt är frågan om de historiska händelserna i Norden under medeltidens tre sista år-
hundranden, liksom Ragundas speciella status, kan ha varit orsaken till framtagandet av 1489-års landsskrå och 
1501-års lagmansdom rörande ensamt fiske i gränssjön Torringen för Sillre och Näsets byamän i Borgsjö. Mycket 
talar för att så är fallet även om inte några arkivaliska bevis därför kan noteras. 

 Ställt utom allt tvivel torde dock vara, att befolkningen i Borgsjö åtminstone ägde vetskap om vad som tilldrog 
sig i riket och i grannlandet Norge, inklusive Jämtland. Informationen skedde genom officiella brev till fogdarna 
och andra tjänstemän, prästerskapet inte att förglömma, samt säkerligen genom att de resande som vid sina färder 
genom Borgsjö på Ljungaleden stannade till och berättade om det som var på gång i riket centralt. Några gästgive-
rier i det ordets bemärkelse fanns inte utan övernattningar gjordes i prästgårdar och bondgårdar allt utifrån den re-
sandes rang och tillgången på stallrum för de hästar som om inte alla, så dock många förde med sig. Såvida klost-
ret i Sillre fanns var det säkert, liksom det som sägnen berättar var i Munkbysjön i Torp, öppet för vägfarande. Nu 
mot slutet av 1400-talet och för den katolska kyrkotiden led den verksamheten, om den fanns, säkerligen mot sitt 
slut. 

Två landsskrån (gränsdokument) bör ha varit kända när representanter för Borgsjö, Torp och Ragunda i slutet av 
1480-talet resonerade sig samman om nödvändigheten av att skaffa ett eget för Medelpads del. Det har kommit att 
kallas Medelpads landsskrå och Torpsavskriften utifrån att det skrevs i Torp trettondagsaftonen den 5 januari 
1489. Då fanns redan Norges och Jämtlands landsskrån. Såväl Jämtlands som Medelpads dokument tros vara sam-
manställda utifrån beskrivande gränsbestämningar gjorda i början av 1300-talet (se nedan). 

Norges landsskrå 
Det anses allmänt ha upprättats år 1273. Urkunden i form av en handskrift på pergament finns numera i Köpen-
hamns universitetsbibliotek. Mot tillkomsttiden 1273 har en del forskare anmält avvikande mening. Torsten Bucht 
exempelvis kommer i sin uppsats ” Sollefteå” i tidskriften ”Namn och Bygd 1945” fram till att alla de tre här 
nämnda gränsakterna i sina ursprungliga versioner måste ha tillkommit senare än omkring 1273. Han menar, att 
de bör ha framtagits under och efter de tidigare nämnda striderna mellan Norge och Sverige 1308-1309 då ju från 
båda håll krav restes på det fristående Ragunda. Bucht bygger sitt ställningstagande på Edvard Bulls teorier samt 
en datering av landsskråets tillkomst till tiden 1315-1325 av Arne Holtsmark, liksom Edvard Bull norsk historiker, 
i uppsatsen ”En tale mot biskopene” i Videnskapsakademiets i Oslo skrifter,”Historiskt filosofi klasse nr 9, 
1930/1931” och det förhållandet, att Hälsingelagen ur vilken denna gränsbeskrivning med flera anses vara häm-
tad, tillkom samtidigt och mot varandra mellan åren 1308-1328. I fråga om Hälsingelagen anger andra forskare 
något mer preciserat 1320-talet som den tid då den i sig äldre lagen första gången nedskrevs. 

Jämtlands landsskrå 
Tidpunkten är nu den 16 maj 1482. Den dagen görs en avskrift av det Jämtlands landsskrå, som uppges vara in-
skrivet 1480 i den då och långt fram i tiden på Frösön förvarade lagboken. Särskilt intressant för det följande om 
Medelpads landsskrå är att den nämnda avskriften förvarades i Ragunda kyrka och att uppgifter om gränsmärken 
mellan Medelpad och Östjämtland ej finns i avskriften. Dokumentet bortrövades från kyrkan under Baltzarfejden 
1611-1613. Den som tog kopiedokumentet av Jämtlands landsskrå var den svenske befälhavaren Baltzar Bäck. 
Aktstycket finns i Riksarkivet, Stockholm, under beteckningen Danica gränshandlingar, volym 369. 

Medelpads landsskrå 
Det är trettondagsafton den 5 januari 1489. Fem betrodda män är samlade i Torps prästgård för att med den om-
kring 1320 nedskrivna Hälsingelagen som grunddokument sammanställa en gränsbeskrivning för Medelpad. De 
första raderna av det i Riksarkivet bevarade Mededlpads landsskrå berättar om vilka de fem männen var. Aktuellt 
textavsnitt lyder enligt Algot Hellboms transkription i hans 1972 utgivna bok ”Medelpads äldre urkunder”: Alle 
the Dande meen Som thetta breff kan förekoma Helsom vy epterscrepne Hans Enarson kerkepresth j torp,  
Symon nielson kerkepresth j Rawundh,  Erich person j hangs(t)hadhe,  Mogns hanson j haaf och jens jenson j 
Sildrae kerlige med hvarom herre ihesu christo... 

Hälsingelagens huvudexemplar förvarades vid denna tid i Selångers kyrka, fäst vid korväggen med en i dagens 
längdenhet  2,7 meter lång järnkedja. Nu hade lagboken, efter säkerligen erhållet tillstånd, lossats från sitt bindsle 
och förts till prästgården i Torp. Värd för sammankomsten var kyrkoherden i församlingen - till vilken Borgsjö 
som annexförsamling för övrigt hörde - Hans Enarsson (1486-1489). För Ragunda pastorat deltog kyrkoherden i 
Ragunda, Simon Nilsson (1484-1489) och från Hov i Selånger hade Mogens Hansson infunnit sig. Han var troli-
gen den som förde lagboken till och från Torp. De övriga två männen var Erik Persson i Hångsta, Torp och Jens 
Jensson (Jöns Jönsson) ifrån Sillre i Borgsjö. Inget är känt om vem eller vilka som var deras uppdragsgivare. Känt 
däremot är av det som sägs i andra akter från denna tid och några år in på 1500-talet, att de båda var betrodda (väl-
frejdade) odalmän och därmed faller sägnens berättelse om att Jens Jensson var från kapellet eller klostret i Sillre. 
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 I äldsta tid hörde det landområde, som efter vad är känt skrevs som Medelpad första gången 1257, till Stor-Häl-
singland. Det gjorde också Ragunda gäll (pastorat) enligt John Hemmingsson i artikeln ”Landamäre genom Jämt-
skogen”, ÖstersundsPosten 9 april 1957. Nils Ahnlund anför därtill i sin bok ”Jämtlands och Härjedalens historia 
del 1”, att Bräcke sockens östra del tidigt kan ha varit svenskt land. Algot Hellboms slutsats i sitt tidigare nämnda 
arbete är att av skrivningarna i Medelpads landsskrå syns hela Östjämtland omslutande Ragundas och förmodligen 
även Hammerdals pastorat liksom sydvästra delen av Haverö socken med Ön, ha tillhört Sverige (sidorna 40 och 
132 i Hellboms arbete). Sammantaget sett fanns det följaktligen behov av ett eget gränsdokument för i första hand 
befolkningen i Borgsjö, Torp och Ragunda för om inte: Varför var kyrkoherden i Ragunda och i pastoratet 
med samma namn annars en av deltagarna och undertecknarna av det i Torp den 5 januari 1489 nedskriv-
na gränsdokumentet?  

1501-års lagmansdom 
Rubricerat år fick Sillre och Näsets byamän begärd lagmansdom på sin hävdvunna rätt till fisket i Torringen och 
halva Torringsån (i dag Getterån); en dom som i mycket ännu år 2008 gäller. Första kända gången efter dess till-
komst som domen åberopas och godtogs som laggill (att den gällde) var vid tinget i Borgsjö tingslag den 28 mars 
1682. Fem grannar i Borgsjöbyn väckte då talan mot att de pålagts skatten för det ålfiske på deras skogsmark som 
nyttjades av Sillre byamän. Den som förde Sillres talan, citat: ”framträdde och framviste för rätten ett gambalt 
pergamentsbref av salig lagman Olof Ericsson”. De klagande fick ingen ändring av beskattningen och det kan så 
vara, men det mest intressanta är, att lagmansdomen från 1501 tydligen fanns kvar i original. Männen från 
Borgsjöbyn överklagade tingsrättens dom till lagmansrätten för Medelpad som vid sin sammankomst den 17-18 
augusti s.å. till protokollet låter föra, att det uppvisades en avskrift av lagmansdomen och att rättens ordförande 
godkänner den. Detta innebär, att endera hade originaldomen förkommit under tiden 28 mars till den 17 augusti 
1682, eller ansåg byalaget den vara så värdefull att de inte ville föra den till Tirsta i Torp där lagmansrätten 
sammanträdde. Utskrift av lagmansdomen här nedan och utredning om den på sida 96 i kapitlet om ”Fisket i Tor-
ringen från Medeltid till nutid” och i min uppsats ”Sillre by och fisket i Torringen 1500-1986”, publicerad i 
Ångermanland/Medelpads Hembygdsförbunds årsbok 1986. 

Omskrivet till vår tids språkdräkt lyder domen: 
”Alla som detta brev ser eller hör uppläst hälsar jag Olof Erichsson, lagmansdomhavande i Medelpad kärligt 
med Gud kungöra alla allmogemännen, att på den tid jag höll ting med allmogen i Torps tingslag i Herrens år 
1501 den 26 januari då kom inför rätten de ärliga och välsedda allmogemännen Erich Persson i Hångsta, 
Erich Assmundsson och Jöns Andersson i Ovanede (=Gullgård), Pelle Pärsson i Fanbyn (Stöde) och Pär Gynt-
hesson i Åse vittnade och eftersvuro efter goda mäns mening och vittnesbörd, som var Pär Jonson i Åse och Per 
Gynthesson i Åse, att de sagt och vittnat på sitt yttersta, att bönderna i Näset i Borgsjö socken bytte till sig halva 
Torringen och halva ån och gav därför hälften av fisket i ångeforsen. Det bytet gjorde han med Farden i Åse 
och samma vittnade alla de i Torps tinglag bosatta, och nyttjar någon man i Jämtland i förenämnda sjö med båt 
eller nät eller några andra fiskeredskap. Och eftersom sjön Torringen af ålder legat ohindrat och oklandrat 
under Näset och Sillre är urminnes hävd åkommen, som lag säger i första kapitlet i jordabalken etcetra. Då 
dömde jag förenämnda Torringen och halva ån stadigt och evinnerligt att  bliva under  förenämnda Sillre och 
Näset till evärderligt ägo, som det av ålder har varit 
Dessa är de tolv som satt i nämnden: Tomas i Rogsta, Amund i Ede, Sigurd Gullesson och Björn i Backen, Olof 
i Finsta, Nils i Ede, Pär i Fanbyn, Enar Gregersson, Erik Assmundsson, Gunmund Jönsson och Järmund i 
Borgsjö och Michel i Wissland. Till yttermera vittnesbörd hänger jag mitt sigill under detta brev. 
                                                             Skrivet i Tirsta år och dag som ovan, 
                  Likalydande med avskriften som för lagmansrätten den 18 augusti 1682 uppvistes betygar 
                                              Nils Hamberg 
                     vice häradshövding”  
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KAPITEL V 
GRÄNSOMRÅDEN OCH GRÄNSER 
Historisk bakgrund 
I äldsta tid fanns inte som nu exakta gränslinjer uppmätta och röslagda utan var det istället fråga om gränsområ-
den. Det kunde exempelvis om landsskillnaden mot Norge heta ”på andra sidan kölen”. En i sak lika opreciserad 
gränsbestämning syns ha rått vid Torringen och i Jämtgaveln intill år 1273 då, som tidigare nämnts, den första 
med säkerhet kända gränsregleringen berörande här aktuellt område gjordes. Utan att kunna styrkas berättas det 
därtill, att de stenstolar i ring som finns på en mindre höjd vid Hemsjöns östra strand i Bräcke kommun skall vara 
från en tidigare gränsbestämning8.  

De tidigaste texterna om gränsområden och gränser finns i de isländska sagorna. Berättelserna är inte det som i 
dag förknippas med saga, utan rätteligen historiska krönikor nedtecknade under tidig medeltid av isländska hävda-
tecknare. Mest känd av dessa anses Snorre Sturlasson vara. Han levde 1179-1241. Sagornas tillförlitlighet som hi-
storiskt faktaunderlag ifrågasätts av vissa forskare, medan andra mer eller mindre accepterar det som sägs. Daniel 
Åslund exempelvis torde kunna sägas tillhöra den senare gruppen när han i sin 1878 utgivna ”Beskrivning över 
Västernorrlands län” noterar det som Sturlasson skriver i sin ”Ynglingasagan” om gränsområden, nämligen: ”Af 
Ynglingasagan veta vi väl at Svithiod, eller landet kring Lögaren, begränsas av ödemarker”. Svithiod ansågs då 
vara liktydigt med Svealand och Svea rike med sin centrala bygd runt Lögaren, mera känd som Mälaren.  

Behovet av konkreta gränser 
Allt eftersom jordbruket utvecklades och den tidigare rörliga befolkningen blev mera bofast, uppstod behov av 
gränser inbördes i byn, liksom mellan byarna. Jordlotter, jaktmarker och fiskevatten fick gränser till gagn för i 
förstone den enskilde brukaren och byn, men i förlängningen av tidsaxeln även för den kristna församlingen, land-
skapet och riket. Den katolska kyrkoorganisationen uttog tidigt avgifter av olika slag. I en av de resejournaler som 
biskopar och kollektorer (penninginsamlare) lämnat efter sig, kan en bild av i detta fall den medeltida och alltjämt 
i stort sett  gällande församlingsorganisationen i Medelpad tecknas. 

En av de äldsta historiska händelserna varvid det fastlades läget för en gräns tilldrog sig på allhäradstinget i Upp-
sala år 1018. Snorre Sturlasson berättar om denna händelse i sitt arbete ”Olav den Heliges saga”. Han säger, att 
vid tinget erbjöd den norske kungen Olav Haraldsson (sedermera Olof den Helige) genom sitt ombud fred på det 
villkoret, att gränsen mellan rikena skulle vara sådan  det av gammalt varit mellan Sverige och Norge. En  närmast 
likalydande text inskrevs också 1101 då fred slöts efter ett krig mellan kung Magnus Barfot av Norge och kung 
Inge av  Sverige. 

I Borgsjö och Medelpad har det i vart fall sedan medeltiden diskuterats och tvistats i bygderna och inför domstol 
om gränslinjen mot först Norge och senare Jämtland, ligger rätt eller fel. Som det kommer att framgå av efterföl-
jande avsnitt diskuteras gränsfrågan ännu i skrivande 1996/2008 om än inte så allvarligt som tidigare. Först dock 
en frågeställning:  

Har Borgsjö varit norskt land? 
En öppen frågeställning, som dock är motiverad att ställa utifrån det som berättas i de isländska sagorna jämte för-
hållandet med den länge oklara gränsen väster och norr om Borgsjö, samt Jämtlands mer eller mindre specifika, 
statsrättsliga ställning i äldsta tid. Rörande de tidigare nämnda isländska sagorna berättar den tidigare nämnde 
Snorre Sturlasson bland annat att: 
”Under den norske kungen Håkon den Godes regering 935 - 960 skall jämtarna, som intill dess inte lytt under 
varken Sverige eller Norige, av denne kung blivit övertalade att ge sig under hans välde och med dem skall då även 
ha följt hälsingar, vilka liksom jämtarna hade sin ätt på andra sidan kölen.” 

Sturlasson säger vidare, att då Håkon den godes företrädare - Harald Hårfager - lade hela Norge under sig så ut-
flyttade mycket folk från Norge. Dessa utflyttade och koloniserade delar av östra Jämtland men, säger Sturlasson, 
några begav sig ända till Hälsingland. Detta med Hälsingland är av intresse eftersom det som geografiskt begrepp 
omslöt allt land från Ödmorden, som var benämningen på gränsskogen emellan de nuvarande landskapen Gästrik-
land och Hälsingland, till så högt upp i norr som bebyggelse fanns. 

Det här anförda kan ha inneburit, såvida hävdatecknaren Snorre Sturlasson nedskrivit det som verkligen en gång 
varit, att kanske Borgsjö någon tid före, under och efter Håkon den godes kungatid varit norskt land. Om i sig 
inget bevis för norsk överhöghet finns det ändock en kvarlevande namnsättning från om så den norska tiden i 
torringsområdet genom den tidiga skrivningen Toringen för Torringen och fjord i namnet på tvenne vattenom-
råden i själva sjön; Norrfjorden och Molnfjorden; äldre benämning på Munkfjorden. 

                                                 
8 Artikel i SCA Tidningen nr 11/1956 och i Sundsvalls Tidning 14 september 1970). 
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Något om gränser och gränstvister 
Med behovet av markerade gränser mellan landskap och länder följde tvistemål om deras lägen, länder, byar och 
enskilda markägare emellan. Mellan länder uppstod i sämsta fall krig, medan det på lokal och regional nivå tvista-
des man och man emellan och många gånger - när man inte kunde sämjas med fortsättning och avgöranden - inför 
lantmäteritjänstemän och i domstol. I arkiv allt ifrån centrala till bykistor och gårdsarkiv finns det ett stort material 
över gränstvister i form av kartor och skrivna dokument. Torringsområdet och Jämtgaveln är härvidlag högst aktu-
ellt. 

Befolkningens olika levnadsförhållanden och sätten att försörja sig och de sina på, insatt i ett längre tidsperspek-
tiv, styrde i mycket de tidiga gränsdragningarna. Exempelvis var skogsmark länge inte eftertraktad för själva 
ståndskogens del utan för jakten och fisket jämte möjligheten till att bärga starrgräs och löv och inte minst för 
kreaturens betesgång. Byamännen hade länge inte krav få egna ägofigurer utan de var nöjda med gemensamma 
arealer, benämnda byallmänningar. Inte heller ville de ha dessa marker allt för långt ifrån byn. Därav följde något 
förenklat uttryckt, att de avsides belägna skogsmarkerna förblev statens. Dessa marker benämndes kronans över-
loppsmarker eller kronoallmänningar. Badstugunäset i Torringen var en sådan kronoallmänning tills den 1860 
efter mer än 15 års tråcklande av skogsintressenter och deras ombud, avskildes till ett krononybygge. 

Bortser vi från rena krigshandlingar länderna emellan och för ner resonemanget till lokal nivå så är att konstatera, 
att det var ett flertal regelverk som bestämde framräknandet av exempelvis hur stor skogsareal en viss fastighet 
skulle tilldelas. I princip detsamma gällde även för jordarealen för i båda fallen var det styrande kriteriet skogens, 
respektive jordens beskaffenhet. Redan under Karl IX:s regeringstid 1599-1611 tog statsmakten detta förhållande i 
beaktande  i det den utfärdade bestämmelser för de parallellgående måltals- och mantalsberäkningar som skulle 
göras. Med förbigående av dessa äldsta beräkningsreglementen och ett flertal efterföljande förordningar noteras, 
att den 5 april 1757 utkom storskiftesförordningen och 1807 och 1818 enskiftesförordningen. Den 2 juni 1781 ut-
färdades den första föreskriften med graderingstal varvid det hette: ”Bästa åker, äng och skogsmark skall var för 
sig sättas i grad 6 och sedan i fallande talserie. Talserien förändrades 1827 och vid decimalsystemets införande 
1855. Tidigt fastslogs, att den som fick sämre lott ”skulle kompenseras i rymden”, likamed få större areal. 

För Torringens och Jämtgavelns del är det gränsens läge och inte jordens och skogsmarkens värde som varit 
och i viss utsträckning ännu i skrivande år 1996/2008 är aktuellt. Tre övergripande orsakssammanhang kan sägas 
ligga bakom de särskiljande åsikterna, nämligen det mycket goda rödings-, örings- och ålfisket; de berörda befolk-
ningsgruppernas krav på så mycket land och vatten som möjligt samt för Sillre och Västernäsets byamän, deras 
genom rättsligt styrkt byte och nyttjande varande fiske i sjön Torringen. Till allt detta åberopar om inte gemene 
man, så i vart fall forskare de språkliga aspekterna av gamla namnsättningar på platserna jämte skrivningar i äldre 
gränsdokument då sådana finns. Rörande språkets möjliga betydelse för uttolkningen av gränslinjens läge vid och 
över Torringen, hänvisas till kapitel VIII, sida 28  ”Närkarta över Torringen och försök till namnstudie”. Detta 
kapitel avslutas med: 

” Medelpadheboernes wittnesskrift 1601” och vad ett ej använt gränsröse berättar 
Den 12 december 1601 
dagtecknade ombuden för 
Medelpads allmoge vid-
stående brev för att påtala, 
att de på urminnes hävd 
anser att gränslinjen mot 
Jämtland skall ligga väster 
om Torringen. Om varför 
brevet – en ”skriven karta” 
med krav på norskt land  
skrevs är inte känt och inte 
heller till vilken myndig-
het det ställdes. Att brevet 
inte ändrade den 1273 och 
1482 fastlagda gränslinjen 
framgår däremot av kartor 
från 1645 och framåt i 
tiden. Texten som berör  
Jämtgaveln och Torringen 
lyder: 

 
 Fig. 2. Det så kallade Medelpadsbrevet i Riksarkivets strödda handlingar. Akt: Danica  vol.   
            369. 
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 ”Wy Effternämnde sampligenn som byggr och boo wdj Mädelpade, huar effter sitt stondh och  
    condition giöre kunnigt  och wetterligit för allom högom som lågom, ofödde som födde  
    eller huem så som dette wårt breff händer före komma, at emillan oss som bygga  och boo 
   i Mädelpade och hafau wår Råmärke in till  Jempteland, at wÿ hafau af ålders 
                            tÿdh wdj thesse sochnar i Mädelpade, ock på den andre sijdan är Råmärke emillan 
          oss  och Jempteland och desse efternämnde sochnar som här efter föllier: (Gränsbeskrivningen  
                                             rörande Lidens och Holms socknar förbigås)                                                                                      
                      Borgesiö                 Sochn                                                                    Haffrö             Sochn                                                  

Profuenäs  Rijssåån  Råggekläpp  Malebäck   Alterstenen   Diurssiöholm  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                              Bräcke  Sochn   

Sidan tager Yterhoodal i Helsingeland wijder som och gräntzar 
sigh med Öfuerhodal i Herredalarne huar deras Råmärkr äro 
the bäst wete. Att detta så i sanningom ähr, och på huad stad 
när så behoff giörs skola wy sandferdeligen betyga och bewysa, 
socken för socken, nampn ifrå nampn, och för huad åtskill-
naden wijdare kan wara, by ifrån by, i förenämnda land sock-
nar och Rånskildnader förskrifwitt är. Och efter i thette bref 
bye åtskilnader icke äro nampngifne wele wy öfuerflödige bewi-
sa när så them på krafdt blifer. Till wisso hafua wy thette wårt 
bref med landzens signet försegla låtidt, som skrifuet och gifuit 
ähre 12 december åhr 1601 
Den ovan nämnda ”Diurssiöholm” avser den gränspunkt på 
ångeskogen som numera kallas Dysjö (Dyrsjö) hälla. Gräns-
punkten ifråga inte inritad på vidstående kartbild, enär den ligger 
utom ramen för detta arbete. Kartbilderna i efterföljande del av 
detta kapitel är dels hämtade ur en större utredningsakt; beteck-
nad ”Vidlyftiga handlingar nr 227, Borgsjö, 36 U/1928”; även 
betecknad LM36 U/1928. Utredningsakten, som förutom den lö-
pande texten innehåller nära 70 bilagor, finns i lantmäteriverkets 
arkiv i Gävle. Kartorna omslute tiden 1645-1797. Kartan har där- 
efter inte förändrats. Alla originalkartor är inte uppritade efter  
lantmäteritekniska förrättningar utan i några fall efter andra aktivi-  
teter. Med  konstaterandet att vissa av efterföljande  kartbilder har stora fel ifråga om namnsättningar och gräns-
linjens dragning torde kunna sägas, att i de fallen hade nog inte lantmätarna varit norr på skogen, utan kartan ha 
ritats efter vad de fått sig berättat i Borgsjö eller annorstädes. 

De som stod bakom tillkomsten av 1928-års förrättning för gränsbestämning var hemmansägarna Axel Dahlén 
och Nestor Svedberg, båda  i Ensillre, Borgsjö. Deras skogsmark gick till länsgränsen. Efter en omfattande utred-
ning av lantmäteriverket över gränslinjen från Altarstenen vid Jämtkrogen till Torringen och vidare fram till Kors-
sjö hälla (Profeunäs), meddelade Kungl. Majt. den 20 september 1930 beslut sägande, att gränslinjen skulle vara 
som den fastställdes vid 1802-års gränsuppgång. I det följande några i kronologisk ordning satta kartbilder, som i 
mycket talar för sig själva. 

Drottning Christinas karta år 1645 

Fig. 3. Kartbild ritad efter 1601-års  ”skrivna” karta 
           + + + + + +  = Riks-och landskapsgräns. 
            -.   -  . - . - .    = 1601-års yrkandegränslinje              

    Fig. 4. Karta X:1 i Krigsarkivet, Stockholm, daterad 31 oktober 1645 som var den dag då Sverige vid en ceremoni på Frösön i  
              Jämtland mottog  det genom freden i Brömsebro den 13 augusti samma år vunna Jämtland. (Härjedalen som blev svenskt  
              landskap genom samma fred mottogs den 10 november samma år i Sveg). 
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Fig. 6. LM-36 U/1928, bilaga 2. Originalkartan i lantmäteriverkets arkiv i Gävle, betecknad Y 8.  Annan benämning på Storoxsjön är Skallsjön 
           efter norr om sjön liggande bergshöjden Oxsjöskallen över vilken gränsen mellan Medelpad och Jämtland är dragen och Borgsjö och  
           Torps socknar – idag församlingar – möts. 

           Den inlagda gränslinjen är långt ifrån den nu gällande. Kartbilden har ändock mycket att berätta som till exempel den ”prickade” dub- 
           bellinjen till höger om det streck som visar Harrån. Dubbellinjen talar om för oss att här gick den nu säkert efter kriget mot Norge 1644- 
          1645 mycket uppkörda vägen. (se också figur 7 nästa sida).  Rätt att inte Jämtkrogen markerad då den anlades först 1650/1651. 
.  
 
I akten sägs att ovanstående karta är ritad 1698. Det syns dock vara fel ty i Krigsarkivet i Stockholm finns en i 
stort sett likadan karta fast bergen inte utsatta som tillskrivs den kän-de fortifikationsofficeraren och fästningsbyg-
garen Erik Dahlbergh under littera Handritade kartverk, volym 1. Erik Dahlbergh 1678. Efter påpekande om 
kartornas samstämmighet till lantmäteriverket i Gävle säger sig handlägga-ren kunna fastslå, att karta X:10 här 
ovan är förlagan till 1678 års karta av nämnde Dahl-bergh. Kartan följaktligen, om rätt, ritad 20 år tidigare än  u 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 6. LM-U36/1928, bilaga 2. Originalkartan i lantmäteriverkets arkiv, Gävle, betecknad Y 8. Gränslinjen mot norr långt ifrån 
           den som idag gäller. Kartbilden ändock av visst intresse. Till exempel att Torringen skrivs Toringen och att såväl sjöfigu- 
           ren  som visat gränsknä i densamma är helt fel såväl före som efter här aktuellt år 1646. På bilden väster om Torringen en 
           dubbelpunktad linje nära den heldragna linjen för Harrån, strax öster om där gästgiveriet Jämtkrogen anlades 1650/1651. 
           Den dubbelpunktade markeringen står för ”Jämtlandsvägen” över Hällsluten -Lillkrog (nybygget togs upp först 1729) 
           ned till Bräcke och vidare västerut. Vägen var säkert i dåligt skick efter att ha nyttjats under kriget mot Norge 1644-1645.  
 
 
 

Fig. 5. Detalj över gränsen över Torringen och vidare till Korssjön  och ett Oxsjön,  förbundet med Torringen med ett vattendrag;  
           helt fel alltihopa! Ångesjön i söder någorlunda rätt placerad. 
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Om ovanstående karta sägs i akten att den troligen är 
ritad år 1698. Det syns dock vara fel ty i Krigsarki-
vet, Stockholm finns en  stort sett likadan karta (ber-  
gen ej utsatta), som tillskrivs den kände fortifika-
tionsofficeren, tecknaren och fästningsbyggaren Erik 
Dahlbergh under littera ”Handritade kartverk, volym 
1. Erik Dahlbergh 1678.” Efter samtal med lantmäte- 
riverket i Gävle om kartornas samstämmighet säger 
sig handläggaren ifråga kunna fastslå, att karta X:10 
är förlagan till den ovan i nämnda volym nr ett ingå-
ende kartan och följaktligen framtagen 20 år tidigare 
än 1698. Kartbilderna är i båda fallen mycket avvi-
kande mot senare kartor ifråga om gränslinjens och 
sjöarnas lägen och figurer. Nere i ådalen ligger där-
emot byarna och Borgsjö skans rätt, liksom i vid-
stående kartbild ur en 1686 upprättad karta utan upp-
gift om av vem. Kartan är den äldsta kända med 
gränslinan rätt i Jämtgaveln och över Torringen.  

Den nämnde Erik Dahlbergh reste i maj 1686 på 
mindre än en dag genom Borgsjö med uppgift kun-
göra Karl XI:s förestående resa till Jämtland och att 
vidtaga åtgärder att låta reparera vägen. Om han, som 
hade en stående order om att besiktiga försvarsan-
läggningar vid sina resor, hann med att mäta in och 
rita konceptkarta över borgsjöbygden och skansen i 
Borgsjöbyn är föga troligt. Han bör dock ha sett 
skansbyggnaderna och skyttegravarna från vägen som 
var något norr om skansplatsen och kyrkan.  

                                                                                             
     
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fig. 7. LM-36. U/1928, bilaga 4. Originalkartan i lantmäteriverkets arkiv, Gävle. Betecknad X 10. Er årtal. Gränsen mot Jämt- 
           land över ”Töringen” och Värsjön lagd totalt fel. Ävenså figurernas utseende och lägen. Storoxsjön i öster ligger till all- 
           ra största delen i Borgsjö, väster om den streckade linjen visande sockengränsen mella Borgsjö och Torp! 

           

Fig. 8. Detalj av karta i avdelning X:3 i Krigsarkivet, Stockholm. 
           Kartans titel är: ”Jemptine et Herecdaline accuratissima 
           Delinato 1686.” 
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Fig. 9. LM-36. U/1928, bilaga 3. Originalkartan saknas. Gränsen från Altarsten, något nordväst om Jämtkrogen, fram och  
                         över Torringen rätt. Gränsmärket Korssjön (Profeunäs) ej med och ”Axiön” likamed Storoxjön felaktigt in- 
                         lagd i Jämtland.  

Fig. 10. LM-36 U/1928, bilaga 5. Kartan upprättad av Petter Yckenberg, betecknad X 13 i lantmäteriarkivet, Gävle.Gräns- 
             punkten Oxsjö skalle ligger rätt, men inte gränslinan från Badstugunäset till Oxsjö skalle. Intressant är den påbörjade 
             streckningen som visar hela sjön Torringen inom Medelpad liksom påtalades och yrkades i det så kallade Medelpads- 
             brevet år 1601 (se sida 11-12). 
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Fig. 11. Egen kartbild efter odaterad  avritning av okänd originalkarta av en Mattias Åhlberg, som var sockenskrivare och vice 
             kronolänsman  i  Borgsjö. Troligen gjorde han avritningen på uppdrag av Västernäsets byamän när de jämte Sillreman 
             utan egen förskyllan var indragna i en fiske- och gränstvist åren 1759-1767. Den 23 september 1762 fälldes dom som 
             gick hårt åt byarnas hävdvunna och lagstyrkta  fiskerätt och därtill fastlades, att gränsen mot Jämtland skulle fortsätta 
             gå över Badstunäsuddens yttersta del och inte väster om sjön som Näsets byamän ansåg och krävde. Sillre bys ombud 
             hade under rättegången inget yrkande på fisket väster om nämnda udde, utan sade sig vara nöjd med fisket öster om 
             rålinan; alltså inom Borgsjö och Medelpads rå. Näsets byamän gick vidare på egen hand med yrkandet om att gränsen 
             skulle läggas väster om Torringen och troligen är det att bifoga till överklagandeakten denna avritning av en tidigare  
             pretentionskarta gjordes. 

             Noteras för nu och framtiden, att Åhlbergs originalavritning finns i Haverö Hembygdsgård och kopia av densamma i  
             Sillre bykista och i dödsboet efter Carl-Fredrik Westberg i Tälje, Erikslund. Originalavritningen fanns i Sillre bykista 
             ännu på 1940-talet då skogvaktaren och hembygdsforskaren Alfred Pahlén i Haverö fick låna den och sedan av okänd 
             anledning inte lämnade tillbaka den. Flera försök har utan framgång gjorts att återfå den utlånade kartbilden!  
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Fig. 12. LM-36. U/1928, bilaga 23. Originalkartan i lantmäteriverkets arkiv, Gävle betecknad X 23. Notera att en sjö benämnd 
                           Oxsiön är felplacerad norr om n i Borgsiö Socken. Rätt namn på sjön är Tälje-Grössjön. Getterån från Torring- 
                           en tangerar nämnda sjös norra strand. Gränslinan över Torringen rätt, men sedan fel eftersom Korssjö gräns- 
                           punkt där gränsen vinklar ned till Oxsjö skalle ej med. 
 

Fig. 13. LM-36 U/1928, bilaga 25. Originalkartan ärlandshövding Örnskölds över Västernorrlands län 1771; berabetad 1797. 
             Bandet ”Svea Rike”. LM-arkivet, Gävle. 
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Ett gränsröse utan gränslinje 
Ett mycket intressant rösfynd anmäldes 1992 av Gunnar  Sved-
bäck i Ensillre och Anders Westling i Granboda till Riksantikva-
rieämbetets inventerare, som den sommaren och nästföljande var i 
Borg-sjö. Tyvärr besiktigade de inte röset, varför jag i slutet av 
oktober 1993 hade förmånen få göra det i sällskap med de nämnda 
meddelarna.  

Rösets plats framgår av vidstående kartbild och dess utseende av 
nedanstående fotografi. Det är byggt högst upp på en mäktig 
bergshöjd. Hjärtstenen, som är den upprättstående stenen i rösets 
mitt, är 10-12 cm tjock, 1 meter bred och 0,94 meter hög. Att 
notera är därtill, att hjärtstenens underkant måste vara skolad 
(tillhuggen) enär den väl passar med bergklackens konvexa bukt-
ning. Då det inte i närheten syns finnas sådana plana stenar, tyder 
det på att den fraktats till rösplatsen. Några stenlagda visare som 
visar en gränslinjes riktning har ej hittats varför det är troligt, att  
hjärtstenens plana form och sättning även fick vara riktningsvi-
sare. 

Frågan blir då i vilket sammanhang röset byggdes. Klart är att dess läge inte kan kopplas till någon känd by, land-
skaps- eller riksgräns. Fil. dr. Algot Hellbom, som ingående forskat och  publicerat arbeten om den  forna  gränsen  
mot Norge och Jämtland, liksom mellan Medelpad och Jämtland  i här aktuellt område, har välvilligt analyserat 
uppmätningen och fotografiet. Hans slutsats är, att det torde det röra sig om ett tidigare inte känt pretentionsröse 
(anspråksröse) från tiden för någon av de många 
gränsuppgångarna och tvistemålen i området norr 
och väster om rösplatsen. Såvida hjärtstenens rikt-
ning, utan tillgång till kartografiska hjäpmedel 
bedömts rätt, skulle den om så yrkade gränslinjen 
kunna gå till den av Medelpadsborna 1601 notera-
de Råggekläpp (se figur 3 sida 12) eller något mer 
åt öster, men ändock mot torringsområdet. Men 
om med Torringen att göra, varför då röset så  
långt därifrån. Då mera trolig, att det härrör från 
något icke känt anspråk av jämtar eller norrmän 
om att lägga gränslinjen längre österut. 

 Som framgått av tidigare avsnitt och kartbilder 
finns flera exempel på yrkanden västerut från 
Borgsjös och Medelpads sida och  kanske hade bå- 
de  jämtar och  norrmän  presenterat  motsvarande 
yrkanden fast då österut. Stöd fördet sagda, om än inte preciserat  till namngivna parter, lämnar Nils August Flo-
dén i uppsatsen ”Medelpads gräns mot Jämtland”, publicerad i Sundsvalls Tidning den 6 december 1977. Utifrån 
uthäradssynerättens protokoll över sammanträde i Jämtkrogens gästgivaregård den 16 september 1765 påvisar han 
en skillnad på hela 5035 meter i dagens längdenhet på bredaste stället mellan parternas pretentionslinjer. Kanske 
kan framtida forskare finna den verkliga händelsen bakom utsättningen av detta gränsröse. För nu är det bara att 
konstatera, att röset om inte annat är till såväl läge som till uppbyggnad mycket intressant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fig. 14. Schematisk bild över rösets läge. 

 Fig. 15. Röset sett från öster och något syd. 
              Foto: Författaren 1993. 



 

 

19

KAPITEL VI 
FÖRBINDELSELEDER OCH VÄGAR 
Något om deras ålder, regelverk och sträckningar samt om de resandes sätt att färdas. 
I äldsta tid bestod de leder, som i sinom tid i många fall blev till vägar, av enkla gång- och ridstigar under bar-
markstid och markerade slädleder så snart myrlänta områden och vattendragen frusit till. Kärrvägar är av yngre 
datum. Den lokala berättartraditionen i Borgsjö, i viss utsträckning styrkt av den historiska forskningen, är stark 
för en sommarled och en vinterled berörande Jämtgaveln och Torringen. Därtill till en början en sommarled, som 
med tiden även blev vinterväg, från Tälje mot såväl Jämtland som mot Haverö och vidare till Jämtland, Härjeda-
len och Norge. 

Vinterstråket mot Torringen vek av från Ljungaleden i Tälje by, medan sommarleden som benämndes Pilgrimsle-
den, Ridvägen och Poststigen sägs från öster sett ha kommit till Jämtgaveln via Fettje- och Värsjöhedarna. Strax 
nordväst Värsjön berättar meddelare, att en stig vek av mot i förstone Rastbodarna medan den andra sträckningen 
fortsatte rakt fram mot Räggen och därifrån över Gråssjön, öster om Åsberget och via Angelsjön (Agnelsjön enl. 
kartblad) och Kyrkmyrsjön till Bröckling. Vägen kom senare att kallas Kyrkvägen. Uppgifter finns också om att 
den äldsta leden vek av hitom Räggen och gick norr om Hemsjön för att i båda fallen sammanstråla med lederna 
från Tälje och om så den över Rastbodarna. De nämnda väglederna upphörde troligen att brukas vid slutet av me-
deltiden förutom den som blev kyrkväg för nybyggarna i Räggen och Gråssjön. 

Till Medelpads kustland och Ljungaleden kom från söder den så kallade Norrstigen. I Hälsingelagens konunga-
balk fastläggs skyldighet att hålla väg och nämns för första gången vägleden Norrstigen. Den räknas ifråga om 
namnet ha börjat vid Tönneån; strax söder om det av dagens bilresenärer säkerligen kända värdshuset Tönnebro. 
De pilgrimmer och andra färdande som kom till Borgsjö och Jämtgaveln från söder, torde ha kommit in i Medel-
pad via denna dåtida huvudled som kom in i Medelpad vid Årskogen söder om Njurunda. De som skulle västerut 
mot Borgsjö lämnade i äldsta tid stigen i höjd med Dingersjö i Njurunda och senare i Selånger. 

Ljungaleden och dess förgreningar mot i förstone Torringen och Jämtgaveln 
Rubricerad led har tidigare nämnts som enbart en av de tidiga och viktiga mellanrikslederna genom Medelpad och 
för detta arbete Borgsjö. Ljungaleden som sådan kan därtill indelas i åtminstone tre tidsskeden utifrån var leden 
drog fram och vissa kringhändelser. Från huvudleden utgick ett flertal bileder.  

Det  första  tidsskedet  täcker äldsta  tid från ca 400 e.Kr. till 
omkring år 1000 då leden syns ha gått söder om Ljungan från 
Njurunda och vidare västerut över Tuna och Attmar. Det and-
ra tidsskedet omsluter medeltiden och fram till det Jämtland 
blev svenskt land 1645 med Selånger som huvudort vid kus-
ten och vägsträckningen norr om Ljungan. Det tredje tidsom-
fånget kan sägas ha börjat strax efter det fredstraktaten med 
Danmark underskrevs den 13 augusti 1645. I det tidsskedet är 
vi för övrigt ännu, fast ifråga om vägstandard och regelverk 
med helt andra förutsättningar. 

I och med att Jämtland blev svensk land 1645 krävdes bättre 
förutsättningar för inte minst kronans tjänstemän att kunna 
resa till och från Jämtland. Kronan utfärdade redan 1646  för-
ordningar om vägförrbättringar och utbyggnader av de be-
fintliga vägarna genom bland annat Borgsjö. Av betydelse var 
också inrättandet av gästgiverier till de resandenas bekväm-
lighet. Sålunda öppnade Jämtkrogen eller, som den till en bör-
jan kallades, ”Krogen på Jaemptskogen”, 1651. 

Vidstående bild visar försättsbladet till den ”Kongl.M:s Kro-
gare- och Gästgifware ORDNING” som i drottnings Christi-
nas namn utfärdades 1649. I den fastlades exempelvis, att det 
om möjligt skulle vara två mil mellan gästgiverierna, hur 
många hästar som måste hållas och vad som gällde den skat-
tefrihet som  kunde  vara  för gästgivare. Rörande  mil  värtbe-   
akta vid eventull  kontrollmätning  av avståndet  emellan gäst-   
giverier och milstolpar att milen intill 1855 - då vi fick  vår nu-  
varande  om  10 000 meter – var 36 000  fot,  som  i  vår  tids   
längdenhet  motsvarar 10 688.5 meter. Två gamla mil följaktli- 
gen 21 377 meter. 

 
Fig. 16. Kopia av försättsbladet till drottning Christinas  
             1649 givna förordning ”Krogare-och Gästgif- 
             ware Ordningh.” Förutom regelverk för verk- 
             samheten fastställdes även att vägarnas längd  
             och avstånd  mellan exempelvis gästgiverier 
             skulle mätas med  ”snöre”. 
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Att hålla väg i godtagbart skick var en tung uppgift för såväl i mantal satt man (bonde) som för byalaget när så 
var. Gustav Vasas rådsherrar sammanställde regelverk för väghållningen vari ingick en bestraffningsförordning 
för den väghållningsskyldige som inte fullgjorde sitt åliggande. Exempelvis kan  det i 1557- års saköreslängd (bö-
tesförteckning)9 för Borgsjö tingslag10 läsas att det året bötfälldes Ovansjö, Näsets och  Ensillre byamän för ogill 
väghållning. Systemet med vägskiften blev senare en kommunal angelägenhet att administrera, men fortfarande 
ålåg det bonde och by att i viss ordning att som tidigare sköta väghållningen. Först när vägväsendet blev en 
statlig angelägenhet 1944 upphörde den enskilde jordägarens skyldighet att deltaga i skötseln av det allmänna 
vägnätet. Det vägskifte som den enskilde bonden ålades att sköta låg inte alltid inom den egna byn, eller i dess 
omedelbara närhet. Åliggandet var som sagt betungande och särskilt då om vägskiftet, som var av viss längd och 
även kunde omsluta brohållningsskyldighet, låg kanske miltals bort från gården och byn. Därtill uttogs också när 
behov fanns en vägavgift i pengar. Ett exempel finns i Borgsjö länsmansarkiv F1:1, akt nr 27 i landsarkivet, 
Härnösand. Aktstycket redovisar ett vägbygge från Tälje till Ovansjö by i Borgsjö åren 1769-1771 till vilket 
nybyggaren Michel Påhlsson i Oxsjön, nordöst om Jämtgaveln, betalade 15 mark och 1 öre i vägavgift. Det 
framgår inte om han också arbetade med vägen men 1773,  då han och hustrun övertagit hennes föräldrahem Öh 
nr 3 och de ännu ägde oxsjöhemmanet, hade han sina båda hemmans vägskiften i anslutning till varandra vid östra 
Lönnåbron i Borgsjöbyn. Så sent som i början av 1940-talet hade en bonde i Sillre södra i Borgsjö sitt vägskifte på 
vägen Grundsjön - Mellansjö; mer än tre mil från hemmansgården 

Vägarna hade länge en mycket låg standard 
Rörande i detta fall den yngre Ljungaleden berättas om dess standard i en 1769 sammanställd skrift11.  I den berät-
tas, att när befolkningen i Stöde vid mitten av 1600-talet skulle frakta sina varor till och från Sundsvall, så valde 
de ofta att klövja dem på häst istället för att köra dem med kärra på den knaggliga vägen. Vintertid var det enklare 
eftersom man då kunde använda sig utav släde och häst över tillfrusna och snöbelagda vattendrag och myrar. Inget 
är sagt om vägen genom Borgsjö, men säkerligen var den inte bättre. En bild av vägstandarden i Borgsjö tecknar 
dock det som sägs i akt Borgsjö nr 130 i lantmäteriverkets arkiv i Härnösand om den tidigare nämnda vägen från 
Tälje till Ovansjö och nu vidare mot Haverö. Av det som redovisas framgår, att den väg som iordningställdes 
1769-1771 syns ha varit en ridstig, ty den 24 februari 1799 träffades överenskommelse om att ordna körväg fram 
till Ovansjö. Därifrån är noterat enbart ridväg till Haverö. Vid sammanträde den 17 maj 1813 kan av protokollet 
utläsas, att det från Ånge by till Haverö var obruten väg. En förbättring diskuterades länge och intensivt varvid no- 
teras , att enligt 1762 års regelverk skulle sådan väg vara 3 alnar (1.8 meter) bred. Först 1852-1853 byggdes en nå-
gorlunda framkomlig kärrväg från Ovansjö till Haverö. Inga arkivalier har hittats som berättar om vägleden 
från Tälje upp mot Torringen och österifrån genom Jämtgaveln, men väl en karta från 1763 som visar vinter-
ledens sträckning. Som tidigare sagts torde vägsträckningarna berörande Torringen och Jämtgaveln ha mist sin 
betydelse om inte tidigare, så i vart fall i början av 1600-talet. 1658 övertog gästgivaren Anders Bertilsson på 
Jämtkrogen postbondesysslan efter Hemsjömannen (se bilaga 3, sidan 128 Posthemman och postbönder) och 
därmed var med säkerhet sagt de gamla vägstråken borta ur bilden. I och med det sagda över till något om sätten 
att färdas och en redovisning av Ljungaledens bileder. 

Att resa sommartid 
Sommarlederna i form av stigar och bättre eller sämre kärrvägar kompletterades, när terrängförhållandena så var, 
med båtburna sträckor över i princip inte forsande vatten. Förbi forsar och över landtungor (eden, näs) mellan sjö-
ar drogs eller bars båtarna, såvida det inte fanns båtar på plats att få bruka. De som var på resa kunde ha båtar med 
sig, men vanligare lär ha varit att den bofasta befolkningen höll båt och roddare. I de fall båtar medfördes antas de 
ha varit små och lätta för att kunna bäras förbi hinder och över landtungor. Hur dessa båtar var byggda är inte 
känt. Möjligen var de gjorda på samma sätt som samernas och grönländarnas båtar förr var. En sådan båt bar säl-
lan mer än fyra personer och en regel var, att den inte fick väga mera än att en man kunde bära den i tvenne tim-
mar utan att vila. Var båtarna som samernas var de byggda av tunna granbräder sammanbundna med rottågor. Om 
de däremot var som de grönländska hade de en stomme av trä överklädd med hopfogade hudar.   

Underkvistade ridvägar 
Att färdas ridande på häst var det snabbaste sättet att nå resmålet. Kurirer färdades helt säkert utifrån uppdragets 
art snabbare än exempelvis en överviktig kyrkoprelat eller handelsman. 1700-talshistorikern Fale Burman berätta-
de 1791 om att de första lederna var underkvistade ridvägar på vilka det reds och fördes klövjehästar. En sådan 
ridväg uppstod genom att leden närstående träd kvistades så högt upp över marken att ryttaren på sin häst kunde 
sitta rak i sadeln, eftersom han ej behövde böja sig ned för att undslippa grenverket. Framfarten på en under-
kvistad ridstig var både snabbare och mer bekväm än på en okvistad stig. 

                                                 
9 Riksarkivet, Stockholm. 
10 Borgsjö med Haverö hade eget tingslag fram till 1713 då det på order ”uppifrån” fördes till Torps tingslag. 
11 Magnus Nordenström ”Utkast till beskrivning av Stöde socken”. Nyutgåva 1923. 
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Att resa vintertid 
Då omständigheterna så medgav valde många att resa vintertid. Alla kunde ju inte ta sig fram ridande eller gående 
och om så var att man måste åka efter häst var släden att föredra framför kärra eller vagn på dåliga sommarvägar. 
Väl nedbäddade i pälsverk i ofta små slädar av sängtyp med rätt höga sidolemmar och gavlar till skydd för blåst 
och snödrev, blev nog färden trots kylan både bekväm och snabb. Resejournaler från 1300-talets början och senare 
under medeltiden, berörande Borgsjö och troligen även torringsområdet, vittnar om relativt sett snabba förflytt-
ningar mellan tjänsteort, landskap och församlingar. Släden nyttjades inte enbart av  resande privatpersoner utan 
förmer av statens skatteindrivare till att forsla in naturaskatterna med till kronans bodar och kanske ända till 
kungens slott i huvudstaden. Notiser i domböcker vittnar därtill om att prästerskapets tionde skulle levereras, eller 
hämtas av prästen själv medan föret bar, d.v.s. medan det gick att köra med häst och släde. Om så inte gjordes 
kunde det bli tingssak av det hela! 

Den äldre- och den yngre Ljungaledens bileder 
Inför nästa avsnitt, i vilket bilederna genom Borg-
sjö och angränsande socknar kommer att behandlas 
är det skäl att notera tre förgreningsplatser. Från 
kusten räknat är dessa Torpshammar, Ljungaverk 
och Tälje. Av dessa platser är Tälje känt sedan me-
deltiden medan Torpshammar och Ljungaverk är 
yngre så kallade industrinamn. Torpshammar från 
1870-talet och Ljungaverk i och med att fabrikerna 
byggdes under 1900-talets första årtionde. Orterna 
som sådana är givetvis äldre och då som nu kända 
som exempelvis byarna Gim resp. Hångsta. 

Tälje by har en intressant historia  såsom vägpunkt, 
handels och marknadsplats, friherreskap en tid, och 
länge  ett utgods tillhörigt  ett flertal byar i Borgsjö. 
Den intresserade läsaren hänvisas till bilaga II, sida 
125 vari berättas något om Tälje bys historia.  

Borgsjölederna 
Mest omtalad är vinterleden från Tälje till Torring-
en. På vidstående kartbild, längst till vänster, visas 
med-----hur den enligt traditionsbundna berättelser 
följde Täljeån över Neder- och Övertjärn fram till 
”Sandvika” i Torringen, ungefär mittemot Badstugu-
näset. Från Sandviken västerut över Torringen, en-
dera  över  Badstugunäset  eller direkt till den  nära  
3 km bort liggande Hemsjön I höjd med Lillkrog eller något närmare Bröcklinge by fortsatte vinterleden ned till i 
förstone Bräcke efter den väg som fanns eller bevisligen senare kom från Tälje och över Hällsluten. Se nedan-
stående kartbild. 

 

 

  Fig. 17. Kartbild över norra Borgsjö från ca 1750 till 1900-talet. 

Fig. 18. Bild över vintervägens troliga sträckning  från Sandviken/Badstugunäset västerut  över Hemsjön. Ävenså  inlagd vägen 
             från Borgsjö fram till söder och väster om Hemsjön dit vägarna ifråga sammanstrålade. Lillkrogs nybygge anlades först 
             1729. Om Hällsluten – även skrivet Hällslutten inget känt. 
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Sommarvägarna från Tälje till Torringen var dragen på torrare mark, öster om vinterledens sträckning. Om när 
och hur länge i vart fall den längs i väster gående leden nyttjades kan inte sägas. Sökt lägga in lederna på en 1763 
upprättad karta över byn Näsets skogsmark (se figur 17 föregående sida). Originalkartan  finns i lantmäteriverkets 
arkiv i Härnösand under beteckningen Borgsjö nr 21. De andra stigarna från ådalen till ”norr på skogen” är 
inlagda efter ett flertal äldre kartor och vandringar. Noterar att på här aktuell 1763-års karta är i Täljeån från Över-
tjärn ned till Ljungan inritat dammar, ålfiskehus och kvarnar. 

Sommarleden Tälje-Lombäcken-Hällsluten-Hemsjön-Bröckling-Bräcke . . . 
Under förhistorisk tid och fram till kanske in på 1500-talet berättas, att sommarleden västerut från Tälje till Jämt-
land enbart var en gång och ridstig. Denna stig breddades med tiden till att bli kärrväg och åretruntväg. Till Tälje 
kom leden, för att begränsa oss till Borgsjö, in från Torp i Öh by och därifrån vidare över de så kallade åkrarna 
söder om dagens före detta Östby skolhus. Strax söder om där den ännu som by och brukningsväg nyttjade leden 
viker av mot nordväst och hitsidan av bergskedjan, som den mer eller mindre långt ifrån följer fram mot den kän-
da Sankt Olofs källa ovanför Borgsjöbyn, ligger ett åkerstycke som i byhandlingar och lagaskiftesdokument röran-
de Östby by, daterade1754 och 1835 benämns Kiämpagärdan, Kampåkern och Kämpåkern. Enligt framlidne hem-
bygdsforskaren Gullik Gulliksson i Sillre skall åkern ha fått sitt namn därav att det stod en strid där under 
Baltzarfejden 1611-1613. Mellan vägen och åkern står ett till 1619-1620 av länsmuseet Murberget i Härnösand 
daterat härbre. Nedanför Kampåkern ligger vid Ljungans strand Kapellbacken. Där skall det i bygden mycket 
omtalade Sillre kapell och kloster ha legat under medeltiden. Munkarna kallades enligt sägnen bröderna i Sildre 
och de skall länge ha innehaft och nyttjat ålfisket i Torringsån, nedströms Torringens utlopp; idag Getter-
ån. Förutom för eget behov kanske ålen behövdes som kost till de pilgrimmer som om så var rastade i klostret, 
innan de vandrade vidare mot Tälje och Nidaros (Trondheim) och/eller stannade till i klostret på återfärden från 
besöket av Sankt Olofs grav och helgedom. 

Från Borgsjöbyn och Sankt Olofs källa, som ligger vid norra sidan av den gamla färdleden, fortsätter vägen 
över Lönnån fram till Tälje by. Förutom denna väg, som ännu till stora delar kan följas inom Borgsjö och fram 
emot Bräcke i Jämtland, berättas om en forntida ryttarstig ett stycke upp i berget ovanför Tälje. Enligt uppgift 
skall stigen ha kartlagts av en lantmätare vid en förrättning i början av 1930-talet. Kartan sökt men ej funnen. 
Denna inte återfunna ryttarstig, liksom den vi nu återvänder till för att följa ett stycke in i Jämtland, kallas för 
Pilgrimsleden. 

Hur vägen drog fram i landskapet från Tälje och fram till Bröcklings by i Bräcke socken och Jämtland, det 
framgår tydligt av ett flertal förrättningskartor från åren 1735-176512. Då dessa kartor är mycket stora och därige-
nom svåra att rita av, här nedan ett försök att med ord beskriva vägledens sträckning så lydande: Från Tälje gick 
vägen något söder om Harprå, över Täljehällorna och norr om Orråsberget och Halmmyren fram till något norr 
om den plats som, okänt när, blev Ensillrebodarna (ej att förväxla med Ensillreåsens fäbodar längre i väster). Där 
vek vägen av något mot söder, med Holkåsen på höger hand, till den plats där dagens väg mot Lombäckens by nu 
är. Leden gick där bilvägen är fram till en kraftig böj benämnd Kroken på en 1735 upprättad karta. Från Kroken 
västerut över åsbildningen Getryggen till och sedermera över gästgiveriet Jämtkrogens gårdsplan, söder om höj-
den Kånkebacken och Ensillreåsens fäbodar över gränsen mot Jämtland (Norge) till det strax in på jämtländsk 
mark liggande torpet Slammeråsen13. Vägen fortsatte utefter bergssluttningen och vek av något mot norr tan-
gerande Lilla och Stora Harrsjöarna fram till Hällsluten. Därifrån söder om Hemsjön och Bröcklingstjärn ned till 
Bräcke i första hand. Det är denna väg som efter Karl XI:s resa genom Borgsjö till Jämtland 1686 kallas 
Kungsvägen  Inom såväl Borgsjö som mellan Slammeråsen och Bröcklings by i Bräcke och Jämtland är den 
gamla vägen långa stycken möjlig köra bil på och om inte, att följa vandrande. Vägen förevisad och mycket om 
dess historia berättad sommaren 1994 av Birger Beckman i Lillkrog. Värt notera är också, att vintervägen från 
Tälje över Torringen och denna till en början sommarled och senare åretruntväg, sammanstrålade i höjd med just 
Lillkrog. 

Ryttarvägen 
Fast inte med annan koppling till detta arbete än att vägknuten Tälje noteras genom att Ljungaleden från Tälje 
fortsatte mot söder och sydväst via Näset och Ovansjö till först Alby och Haverö för att därifrån söka sig vidare 
mot Härjedalen och Jämtland. Enligt framlidne lokalforskaren Carl Viksten i Haverö skall en ridväg benämnd 
Ryttarvägen ha utgått från det område som nu heter Alby och följande till en början Ljungan via By och sydväst 

                                                 
12 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand.  Akt Borgsjö nr 5 år 1735. Geometrisk avritning av Granbogodset. 
                                                                         Akt Borghsjö nr 46 år 1768-1770. Avfattningen av skogen till Granboda by. 
     Lantmäteriverkets arkiv, Östertsund. Akt Bräcke nr 14 år 1765. Karta över skogen till kronohemmanet Hemsjö. 
13 Platsen skall ha fått sitt namn därav att de så kallade sörkörarnas fordon slamrade när de vid dåligt väglag fördes utefter den 
     steninga bergsidan förbi gården. Det berättas också om en Slammerås-Greta som hade ett enkelt pensionat mangårdsbygg-  
     naden. Bäst för henne var det när Jämtkrogen inte kunde ta emot alla resande. 
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Länstersjön till Rätan och därifrån på olika stråk vidare mot Härjedalen och bygderna runt Storsjön i Jämtland. 
Viksten säger inget om vägens sträckning mot Medelpads kustland14. Däremot att mannen i Högomsgraven i 
Sundsvall på väg dit kommit ridande på Ryttarvägen genom Haverö. Enligt Viksten var beviset, att mannen (höv-
dingen?) var klädd i ridkläder när han gravsattes. En något svag bevisföring för många var väl så klädda.  

Pilgrimsstigen, Ridvägen och Poststigen genom Jämtgaveln 
Intill dess att bilvägen 1956-1957 byggdes från Fettjetjärn15 till  Svarttjärn på gränslinjen mot Jämtland kunde man 
enligt vad min far och en fabror berättat, vandra på en bred och väl upptrampad stig på heden mellan vattnen. Sti-
gens sträckning var den enda tänkbara på först landtungan utefter Getterån från Torp räknat och sedan på heden 
mellan Fettjetjärn och Getterån och längre västerut på likaså heden mellan Södra- och Norra Värsjön. Från där bil-
vägen slutar vid Svarttjärnen kan den gamla stigen lätt följas (konstaterat 1990) fram till det den möter bilvägen 
från Bräcke till Räggen. Om stigen ursprungligen var en del av en pilgrimsled kan liksom i andra sägenbundna 
berättelser inte formellt styrkas. Berättelser fortlever dock om att denna stig sökte sig fram mot den forntida byn 
Bröckling och den tidigare nämnda leden från Borgsjö via Tälje och Torringen och den eventuella leden över 
Rastbodarna. I Borgsjö och annorstädes berättas, att stigen på Fettje- och Värsjöhedarna var en av de medeltida 
leder som pilgrimmer på väg till och från Olof den Heliges grav och kyrka i Nidaros (Trondheim) använde sig 
utav. Stöd för de genom generationer fortlevande berättelserna i Borgsjö om denna led har framlidne lokal-
historikern Hjalmar Franzén i Stavre, Jämtland, lämnat i brev till mig 1983 genom att framhålla det här aktuella 
stråket som en betydelsefull pilgrimsled. Han nämnde vid tidigare samtal enbart pilgrimmer medan borgsjöfödda 
meddelare berättat sig ha hört av sina fäder och farfäder, att intill mitten av 1600-talet användes stigen även av 
kurirer och postförare på väg till i förstone Hemsjö gård och omvänt varav leden, som framgår av rubriken, fått tre 
olika namn. 

Rörande berättelserna om en pilgrims- och kurirled genom Jämtgaveln noteras det sagda utan avvikande åsikt. 
Tidsmässigt får dessa verksamheter förläggas till några århundranden från kanske 1100-talet och fram till medel-
tidens slut. Sett utifrån tidsperspektivet och känt om det svenska postväsendet, tillåter jag mig dock ha avvikande 
mening emot att postförare skulle ha färdats så långt in på skogen, när det bevisligen fanns vägstråk nere i ådalen 
från i vart fall Gustav Vasas regeringstid 1521-1560. Det svenska postväsendet organiserades för övrigt 163616 då 
för postens förande inrättades så kallade posthemman. I Borgsjöbyn fanns ett sådant hemman och det närmaste i 
väster var Hemsjö gård vars ägare var postbonde åren 1646-1658. Sistnämnda år överflyttades postbondekontrak-
tet, som bland annat gav brukaren frihet från krigstjänst, viss ersättning och skattefrihet, till krögaren på Jämtkro-
gen; bonden Anders Bertilsson från hemmanet Ensillre nr 4. En helt logisk handling av statsmakten eftersom den i 
sig gamla vägen förbi där Jämtkrogen var sedan den stod klar 1651, nu förbättrats var den bästa för postförarna att 
nyttja. Om viss osäkerhet tidigare om hur postleden gick så från denna tid, om inte redan långt tidigare, var vägen 
över Jämtkrogens gårdsplan den som posten fördes på. Postmängden ökade därtill så att släd- och kärrtransporter 
måste sättas in och det förhållandet stöder propån om att landsvägen över Jämtskogen användes.  

Ifråga om var Pilgrimsleden - om så var - vek av ifrån huvudstråket i Ljungadalen för att söka sig upp mot dagens 
Jämtgaveln är inget som kan styrka leden känt. Möjligen i dagens Fränsta, i tiden efter det leden söderifrån 
började gå via Selånger. Från Fränsta kan leden  ha haft ungefär samma sträckning som dagens bilväg upp till 
sydvästra  stranden av Skinnsjön där en stig vek av mot nordväst och via tvenne näs och en sammanbindande bro 
kom över till norr om sjön i höjd med Västeråsen och vidare mot Jämtgaveln utefter Getteråns norra sida; 
alternativt direkt norr om Getterån..  

Vi lämnar frågan om hur denna möjliga led kan ha gått innan den nådde Fettje- och Värsjöheden och stannar med 
hjälp av ord och tanke på den västra rastplatsen mellan de två Värsjöarna. Rastplatsen ifråga har fått namnet Vad-
stället efter det vadställe som förr var där och nu en plåttrumma är nedlagd för vattengenomströmningen. Många 
meddelare har berättat om den stora och plana stenhäll, som var nedlagd i det smala vattengattet till hjälp att kom-
ma över på för såväl människor som djur. Fortsätter vi ytterligare ett stycke västerut på Värsjöheden till det 1994 
uppförda vindskyddet vid sjöslutet möter en i sydväst gående stig. Fråga är, om denna breda och väl uppgångna 
stig uppför den mindre åsbildningen, strax öster om den stora grop som en arkeolog vid besiktning 1983 säger kan 
ha uppstått genom nedslag av en mindre meteorit, är en del av den forna pilgrims- och kurirleden till i första hand 
Rastbodarna för att därifrån vid öppet vatten fortsätta med båt och vandring västerut mot Hemsjön och vidare. Det 
skulle vara frestande säga att så var det, men tyvärr slutar den mäktiga stigen i och med att den möter myr-
landskapet vid Långtjärn, dryga hundratalet meter bort. Någon fortsättning eller markeringar av och efter stigen 

                                                 
14 Sundsvalls Tidning 13 juni 1964. Artikeln ”Ryttarvägen i Haverö – en forntida samfärdsled”. 
15 Benämndes intill början av 1900-talet Densillre, som betyder den lugna, avsnörpta sjön. Numera skrivs Fettjorna som sam- 
    lingsnamn för vattnen båda sidorna om Fettjeheden. Fel i sak för vattnet söder heden är Getterån. Fettje för övrigt betyder  
    sidlänt land. 
16 Se bilaga III, sida 128. 
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fram mot Rastbodarna har inte, trots många somrars sökvandringar hittats. Stigen måste tills annat kan bevisas 
klassas som fiskestig om än förvånansvärt väl upptrampad med beaktande av tjärnes litenhet och det ej märkvär-
diga fiskbeståndet. En möjlighet är, att den stig som pilgrimmer och andra vägfarande en gång skall ha följt och 
som vid Värsjön sägs ha svängt av mot Rastbodarna, gick där skogsbilvägen Avavägen något längre i väster drar 
fram. Om så var finns inga rester av stigen kvar och möjligheten att åtminstone till någon del styrka den muntliga 
berättartraditionen som främst framlidne därmed utesluten. 

Varför heter skogsbilvägen från Fettjevägen och söderut till dess slut vid Värsjöbergets förlängning Avavä-
gen, kanske någon läsare med lokalkännedom ställer sig och det med rätta, eftersom Avavattnen och området 
ifråga ligger långt därifrån i nordöstlig riktning. Svaret sägs vara, att militära enheter såsom övningsobjekt var 
involverade i vägbyggandet vid Värsjön 1956-1957 och för att bygga en väg till området vid Stor- och Lill-Avan. 
Av inte känd anledning blev det inte så utan de byggde istället den nyssnämnda vägstumpen som av redovis-
ningsmässiga skäl fick det namn den icke byggda vägen skulle ha fått. 

Några andra vägleder rörande Borgsjö som det berättas om 
Vid intervjuer med äldre borgsjöbor och andra meddelare jämte studier av topografisk litteratur om vägar och sti-
gar förr har konstaterats att det fanns flera leder mot Jämtland och Norge än de som på ett eller annat sätt hade 
direkt anknytning till Tälje och Jämtgaveln. Inte minst för framtida forskare finner jag därför skäl notera det vik-
tigaste av det som berättats och sagts i olika skrifter. Det som redovisas är kopplat till den tidigaste Ljungaleden 
söder om älven och havsviken. De viktigaste uppgiftslämnarna är två  1996 hädangångna personer, nämligen hem-
bygdsforskaren Birger Svanberg i Viskan och arbetaren Albert Nilsson i Sillre Södra, Erikslund. Den förstnämn-
de ägnade sig mycket åt studier av gamla handlingar och gjorde sökvandringar berörande tidiga förbindelseleder 
från Medelpads kustland och västerut. Albert Nilsson hade sin bostad vid den rullstensås från istiden som går 
genom landskapet mellan berget Rankleven och Ljungan. Birger Svanberg. säger sig vid intervjuer av äldre 
personer i Torp ha fått veta, att när Ljungaverks fabriker byggdes i början av 1900-talet fann arbetarna vid 
upprensning av Ljungan uppströms fabriksplatsen ett vadställe. Där, menar Svanberg, skall den så kallade södra 
Ljungaleden ha delat sig så att en gren vek av mot norr och dagens Jämtgaveln  över Flyn - dagens Västerhångsta 
vid Johannisberg - Åkrarna i Östby, några hundra meter norr om där Sillre kapell skall ha legat. Från Åkrarna - 
där den gamla vägen är väl synlig och ännu nyttjas – gick den mot norr och vidare ett stycke upp efter bergkanten 
ovanför Borgsjöbyn och platsen för Sankt Olovs källa fram till Tälje och vidare västerut. 

Rörande södra sidan av älven från vadstället i Ljungaverk har nämnde Albert Nilsson vid samtal 1984 spontant 
berättat om en mycket gammal Ridväg på rullstensåsen förbi sitt hem och att leden där vek av mot den plats, som 
långt senare blev fäboden Sillrebodarna. Därifrån fortsatte ridvägen till efter vad han hört Haverö. Cirkeln kan så 
att sägas slutas med det som nämnde Birger Svanberg berättade om en led han funnit mot likaså Haverö och 
därifrån vidare mot Jämtland och Norges kustbygder. Han kallar vägen ifråga för Norgevägen. Den började vid 
sjön Marmen i Tuna och Attmars socknar och gick över Viggesåsen-Slättån-Korpberget i Stöde till Kälen-Sörbo-
darna-Lillmörtsjön och Jättensjön i Torp och därifrån via söder om Gällsjön in i Borgsjö och vidare över Trög-
tjärnsåsen17 och Råsjö till Haverö. Till denna led kan då, enligt sagesmännen, leden genom Sillre Södra och den 
så kallade Ryttarvägen ha varit ansluten.  

Sammanfattning 
Med det tryckta ordet och kopior av äldre kartor har vi nu vandrat på ett flertal vägleder och efter gränslinjer inom 
och utom Jämtgaveln. Berättelserna vidareför traditionsbundna berättelser, kompletterade med tolkningar av 
skrivningar i medeltida resejournaler, kungliga brev och förordningar jämte etablerade forskares propåer och slut-
satser. Mycket av det anförda kan inte formellt styrkas. Vi får förlita oss på det som berättats generation efter 
generation om det som varit och avsluta detta inledande avsnitt med förhoppning  om att framtida forskning 
utifrån noterat, mer än i detta arbete kan dokumentera sägnerna med arkivalist material. 

                                                 
17 Trögtjärnsåsen har även skrivits Tretjärnsåsen efter de tidigare tre tjärnarna nära odlingslanden. 
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KAPITEL VII 
FANNS DET ETT SEGELSEHUS VID TORRINGEN OCH OM SÅ; VILKA KAN HA NYTTJAT DET?  
Sägner knutna till Borgsjö och Torringen, liksom berättelser i den lokalhistoriska litteraturen och av äldre medde-
lare säger, att det funnits en övernattnings- och raststuga på Badstugunäset i Torringen. Sådana stugor, som på 
svenska kallades segelsehus och på norska sälohus, uppfördes vid pilgrimsleder för i första hand pilgrimmernas 
bästa, men fick troligen även brukas av andra resande.  

Dessa själastugor anses som institution vara mycket gammal. Dock är det svårt bedöma om de är av hedniskt, 
kristet eller värdsligt ursprung18. I den 1279 fastställda Alsnö stadga finns föreskrifter rörande gästning och skriv-
ningarna i allmänhet torde ha medfört att segelsehus/själastugor började byggas och därav framträda i källorna19. I 
ett sålunda  1290 skrivet brev20 berättas, att en stuga hade uppförts i ragundaskogen omkring 1280. Platsen där 
stugan stod fick därav namnet Stugun. 

Rörande en själastuga i Jämtskogen utefter den gamla vintervägen över Torringen finns det inget sagt om i källor-
na, vilket förhållande Friberg i sitt stora arbete om vägarna i Västernorrland, anser vara egendomligt; ett påstående 
som det kan instämmas i. Kanske, säger han, motiverade inte det relativt sett korta avståndet mellan Borgsjö och 
Bräcke någon större anläggning. Möjligen kan en enklare byggnation ha funnits och menar han avslutningsvis, att 
namnen Biskops- och Badstugunäset på aktuell udde tyder på en tidig, kristen verksamhet. 

Lokalt berättas om två ställen på 
Badstugunäset där segelsehuset 
skall ha stått; endera längst ute 
på udden nära gränsröset eller 
längre in där förhållandena med 
väder och vind gav ett mer skyd-
dat läge. Ute på udden har inga 
lämningar efter hus hittats, men 
däremot i anslutning till odlings-
landen. Vid en sökning i juni 
1993 fann Bertil Petterson i Her-
manboda, Gösta  Sundin i Väs-
tanå och jag en tidigare ej känd, 
stor grundsättning av gråsten 
med planmåttet ca 13 x 23 meter 
och det säregna utseendet som 
vidstående teckning visar.   
                                                           
Grunden besiktigades den 20 juni                  
1995 av dåvarande chefen för länsmuseet Murberget i Härnösand, Tommy Puktörne och chefsarkeologen där, 
Lars-Göran Spång. De uttryckte stort intresse för lämningarna, som de ansåg kan vara medeltida och söker nu 
ekonomisera en grundligare (!) undersökning (ännu sommaren 2007 inte gjord!). Till frågeställningen om det varit 
ett segelsehus eller ej på Badstugunäset hänvisas till namnstudierna i nästa kapitel. Här är att konstatera, att då den 
traditionsbundna berättelsen i Borgsjö är stark för att vinterleden från Tälje över Torringen, liksom Pilgrimsstigen 
genom Jämtgaveln nyttjades mycket under medeltiden, stöder det talet om att det funnits någon form av härbärge 
på Badstugunäset och kanske är grunden i bästa fall efter ett sådant hus.  

Något om inrättande av segelsehus och hur de fick brukas 
Det var en Gud behaglig gärning att bygga upp segelsehus varför såväl höga kyrkomän som kloster och enskild 
man gärna gjorde så. Ett segelsehus förestods av en ombudsman; ja det står faktiskt så i norska regelverk från 
medeltiden, så ombudsman är ingen titel som skapats inom fackföreningsrörelsen. Till berörd ombudsman utgick 
viss ersättning. Landskapet Jämtlands mer eller mindre fasta bindning till Norge förbigås här men fastslås, att 
genom de jämtländska bygderna, och i linje därmed i många fall genom Borgsjö, drog pilgrimmer och andra 
grupperingar av människor  fram på sin väg till och från mellersta Norges kustfylken (län) med i vart fall för pil-
grimmerna Nidaros, dagens Trondheim som huvudmål. De norska kungarna Magnus Erlingsson (1156-1184) och 
Eric Magnusson (1268-1299) utfärdade vittgående författningar om beskärm och skydd till liv, egendom och hägn 
för pilgrimmerna. Den förstnämnde säger exempelvis i en författning, citat: 

                                                 
18 Nils Friberg. ”Vägarna i Västernorrlands län.” 1951. 
19 Nils Ahnlund. ”Jämtlands och Härjedalens historia.” 1948. 
20 ”Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. 
 

Fig. 19. Schematiskt ritad skiss av husgrund på Badstugunäset. Ej hel grund utan  
             hörn stenar och mellanliggande stenar. 
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”Alle som resa till Kristkyrkan för att bedja eller för att frambära sitt offer, såväl främling som inföding, skola  
  änslänt det är ofred i landet eller krig mellan rikena fredligen mottagas och med frid resa sin väg igen”.   

1297 säger kung Eric Magnusson av Norge detsamma men gör undantag för grupper som kunde misstänkas vara 
krigsfolk. Det fastslogs vara helt förbjudet och svår synd att förstöra pilgrimmernas båtar och gods, plundra avli-
den pilgrims grav, som många gånger kunde ligga avsides därför att reglerna förordade jordning där döden inträtt, 
bedraga dem i handel eller i hästbyte utan istället bistå dem ty, säger konungen: 
Skola detta lands innebyggare göra detta, den Helige Konung Olof till ära och dem själva till själahjälp. 

Den jämtländske historikern Viktor Behm har i skriften ”Jemtland under medeltiden”, Östersund 1888, ingående 
behandlat regelverket gällande pilgrimmernas färder genom Jämtland och likaså det som gällde för segelsehu-
sen/sälohusen. Det är i sammanhanget inte förmätet anta, att samma regler gällde på den svenska sidan om grän-
sen. Ett reglemente lyder enligt Behm: 
”Nu är det väl om alla kan vara inne med deras saker, men kan detta ej ske för trängselns skull, skola de bära 
sakerna ut. Då är det väl om de själva hafva rum och de skola alla vara inne om en var av dem kan få rum att 
sitta. Har någon varit där utan nödvändighet i tre nätter, skall han gå ut, eller skall man genom lottkastning 
låta en man gå ut. Då är det väl om den som lotten träffar går ut; eljest fälles han att böta rånbot, och man 
skall betala full mansbot för den som hade rätt vara inne, om han dör ute. Om folk uppehåller sig i sälohuset 
och uppbränner det då ansvara alla som voro där inne för huset”. 

Vilka kända personer i forna tider kan ha färdats överTorringen? 
För att söka finna svaret på rubrikens frågeställning får vi gå till sägnernas berättelser samt några tidiga reserap-
porter, lokala publikationer och i någon mån även den riksövergripande svenska historien. Därvid kan konstateras, 
att det är främst under 1300-talets första hälft som några till namn och ställning kända kyrkomän och kungliga 
personer samt både kända och okända resenärer reser genom av mycket att döma Borgsjö på sina färder till och 
från Jämtland. Då det av texterna i de bevarade kungabreven och i andra aktstycken visar att resorna företogs 
vintertid, så menar forskare liksom det som berättas i bygden, att de resande följde vinterleden från Tälje till 
Torringen och vidare västerut till i förstone Hemsjön i Jämtland. Givetvis samma led fast i omvänd riktning för de 
som skulle österut mot Medelpads kustbygder. Rörande vilka som kom den nyss beskrivna, möjliga sommarleden 
genom Jämtgaveln på hedlandskapet vid Fettjesjön och Värsjön berättas endast i övergripande ordalag om pil-
grimmer, kurirer och postryttare. Sägnernas, lokala meddelarnas berättelser och en lokal publikations uppgifter  
om när i tiden måste dock ifrågasättas. Exempelvis sägs muntligt och i Tälje-Näsets fiskevårdsförenings jubile-
umsskrift 1957 att den i sinom tid som Olof den Helige kände, tidigare norske kungen Olof Haraldsson på sin färd 
till slaget vid Stiklastad hitom Trondheim, som stod den 29 juli år 1030, med sitt följe gick över Torringen. Ett fö-
ga realistiskt underbyggt påstående sagt utifrån de isländska hävdatecknarnas berättelser under tidig medeltid och 
av etablerade historiker senare. Källorna säger, att Olof efter det han mist sin kungakrona 1028 begav sig till sin 
svåger i Ryssland där han blev till på våren 1030 då han återkom till i förstone Gotland. Därifrån, säger en berät-
telse, kom Olof med sitt följe båtledes till den plats vi benämner Selånger. Där lade de upp sina skepp på det ställe 
som därefter fick namnet Sankt Olofs hamn, varefter Olof och hans folk begav sig på den långa vandringen hem 
till Norge. Då seglation då som nu kräver öppet vatten och en färd över Torringen i motsats till seglation krävde 
isbelagt vatten, faller talet om över Torringen. Därmed inte sagt, att inte den blivande Olof den Helige gick med i 
vart fall en del av sin här genom Borgsjö på den för oss gamla vägen vid Bergåsens fot. Den sägnen är stark och 
på sitt sätt styrkt genom  Sankt Olofskälla därstädes och i andra bygder utefter den traditionsbundna färdvägen. 

Kyrkoprelater, kungligheter och ett blivande helgon rastar på Badstugunäset? 
Frågetecknet i rubriken tyvärr därav, att vare sig Torringen eller Badstugunäset med sitt troliga segelsehus nämns i 
de aktstycken eller i de publikationer som här kommer att redovisas. De aktuella färderna kan dock av såväl geo-
grafiska- som tidsmässiga skäl ha gått över Tälje och Torringen. 

Tiden är 1300-talets första årtionden. Pilgrimsvandringarna till och från Nidaros är troligen ofta förekommande 
inslag i de dåtida borgsjöbornas och andras dagliga värv. Människorna har att i sann kristlig anda bistå dessa pil-
grimmer och andra resande som kunde vara handelsmän, kyrkliga ämbetsmän av högre eller lägre rang, skattein-
drivare och gemena män, eller med andra ord folk i allmänhet. Den äldsta händelsen som arkivaliskt kan styrkas 
är en visitationsresa genom Medelpad och Jämtland vilken skiftligen redovisas per den 1 januari 131921. Tjäns-
teförrättande var dåvarande ärkebiskopen Olov Björnsson, som vid Mårtensmäss (10 november) 1318 påbörjade 
sin resa i Uppsala och via säkerligen Norrstigen kom in i Medelpad vid Njurunda. Av den på latin skrivna resebe-
rättelsen kan den  fortsatta resvägen utläsas. Det  heter: Die circumsiones anno videlicet domini MCCCXIX Di- 
ende tunir, diende stödhi, diende thorp, diende borghasio, diende brecku, diende refsundir... 
                                                 
21 Bokverket ”Svenskt Diplomatarium”. Riksarkivet, Stockholm.  Algot Hellbom ”Medelpads äldre urkunder.” 1972. 
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Skrivningen säger, att den 1 januari i Herrens år 1319 besökte (eller besåg) ärkebiskopen först Tuna och därefter 
(dagen därpå) Stöde, Torp, Borgsjö, Bräcke, Revsund. Från Revsund fortsatte ärkebiskopen och hans uppvakt-
ning vidare in i Jämtland och via Lit, Hammerdal, Ramsele och Resele församlingar, jämte efter ett flertal visi-
tationer därtill, återkom sällskapet till Njurunda för fortsatt återfärd till Uppsala. Reserapportens datering är för-
bryllande eftersom det är känt, att ärkebiskopen var i Lits församling i Jämtland den 10 februari 1319. Viktor 
Behm skriver i sin bok ”Jämtland under medeltiden”, att Olov Björnsson reste uppför Ljungans ådal i början av 
1319 och om så kan här ovan nämnt och något citerat dokument mera vara en planerings- än redovisningsakt. 
Olov Björnsson reste även genom Borgsjö i slutet av januari 1324 och det var då han enligt sägnen gav ålfisket i 
Torringsån (Getterån) till klosterbröderna i Sillre. 

Det för detta arbete intressanta är också, att Bräcke är noterat efter församlingarna i Ljungans ådal med vårt Borg-
sjö som sista församling före riksgränsen mot Norge. Ärkebiskopen bör följaktligen enligt Behm ha varit i Borgsjö 
i januari och efter att ha visiterat församlingen fortsatt till Bräcke. Färden kan då ha gått på vintervägen över Tor-
ringen och Hemsjön ned till Bräcke, såvida inte väg genom jämtskogen över Lillkrog mot förmodan uppgången 
och användes. Från Bräcke vidare till Revsunds församling och längre in i Jämtland. Några händelser av vikt:  

*1314-1319. Vid tvenne  tillfällen  var påvliga  kollektorer (penninginsamlare) i Borgsjö. 1316  redovisas i vilken ordning för- 
                      samlingarna i Medelpad besökts samt det ekonomiska resultatet därav. Uppgiften var att av präst och församling 
                      inkassera avgift till lösen av pallium (ämbetsskrud) åt den nytillträdde ärkebiskopen Olov Björnsson. Känt är att 
                      kollektorn även var i Jämtland, men inte om det var i direkt ansluttning till besöket i Borgsjö. 1319 redovisas res-  

                  ordningen och insamlandet av penningbeloppen till den så kallade Sexårsgärd som beslutats av kyrkomötet i Vi-  
                  enne, Frankrike 1314. Borgsjö står då som ”De borghasio cum annexa.” Annexförsamlingen var Haverö. 

                 *1342-1526. Fyra ärkebiskopar måste ha besökt, eller i vart fall ha rest igenom, Borgsjö under angiven tidsrymd. Inget kan 
                                        dock utläsas  vilken väg de nyttjade vid färden till Jämtland. Dock skäl att ändock notera årtal och namn. 

                    1342 och eventuellt 1346 Hemming Nilsson. 1462 Jöns Bengtsson.1503 Jacob Ulfsson och 1526 Johannis Magni. 

Kung Magnus Eriksson och hans familj 
Om kung Magnus berättas i Borgsjö, att han färdats över Torringen och rastat på Badstugunäset två gånger näm-
ligen 1345 och 1350. Det förstnämnda året är högst troligt att så var medan han 1350, i båda fallen med Norge 
som slutmål, enligt flera historiker som exempelvis Nils Ahnlund i ”Jämtlands och Härjedalens historia”, sidorna 
217 och 245, anses ha valt att följa Indalsleden in i Jämtland. Färden företogs vid påsktid och med sig hade han 
sin gemål, drottning Blanka av Namur och de minderåriga sönerna Erik och Håkan, dels för att fira påsken och 
Sankt Olof i Nidaros (Trondheim) och dels och inte minst för att för en tid vara borta från det pestsmittade22 
Stockholm. Inte heller om återfärden till Stockholm finns några uppgifter pekande mot Torringen och Borgsjö.  

1345 i mars är det däremot troligt att kung Magnus och hans uppvaktning nyttjade vinterleden över Torringen. 
Han var då på hemväg från ett besök i Norge, där han också var kung. Den 15 mars var han på Frösön vilket är 
känt genom ett brev han skrev där. Dagen därpå den 16 mars var han i Bräcke. Där sammanställer han och kanske 
hans skrivare i samråd ett brev ställt ”till allom männen i Jämtarlande.”  I det klargör han det som kall gälla för 
utländska köpmän och deras handel under vintertid, eller som det står: ”fra vinternattom ok til dess är lyktartingh 
haft.”  I klartext innebar den citerade skrivningen, att ingen utländsk köpman fick sätta marknad eller saluföra 
varor under tiden 14 oktober till slutet av mars men väl efter lyktarting; det vill säga under sommarhalvåret. Så 
långt om kung Magnus Eriksson och hans färd över troligen Torringen och genom Borgsjö, någon dag efter den 
16 mars 1345.  

Den heliga Birgitta och Torringen 
Denna kyrkohistoriskt beryktade kvinna, helgonförklarad 1391, skall enligt krönikan 1347 ha gjort en pilgrims-
vandring till fots från sin bostad invid Alvastra kloster i Östergötland till Sankt Olofs ära och kyrka i Nidaros. 
Därvid säger den lokala sägnen i Borgsjö, kom hon och besökte kyrkan för att sedan fortsätta över Torringen till 
Jämtland och vidare till Norge. Tyvärr finns inte heller i detta fall någon arkivakt som kan styrka den lokalt an-
knutna berättelsen om Birgitta Ulfssons - som var hennes borgerliga namn - pilgrimsvandring genom Borgsjö det 
inledningsvis nämnda året. Ifråga om tidpunkten säger Hjalmar Sunden i sin 1973 utgivna bok ”Den heliga Bir-
gitta”, att hon gjorde pilgrimsvandringen till Nidaros redan 1338. Låt vara hur det vill med årtalet så talas det 
också om att vandringen tog 35 dagar. Mot Borgsjö och Torringen som möjligt vägval talar två saker nämligen att 
en fotvandring knappast gjordes vintertid, som ju krävdes för att bäst kunna nyttja Torringsleden, och likaså tids-
omfånget för vandringen. Om än möjlig klara så geografiskt sett, bör hon och hennes medföljare ha valt den avse-
värt kortare vägen från bostadsorten till Nidaros som var genom Dalarna och Härjedalen. 

                                                 
22 Pesten ifråga var den fruktade digerdöden. Den kom till Stockholm 1349. 
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KAPITEL VIII 
NÄRKARTA ÖVER TORRINGEN OCH FÖRSÖK TILL NAMNSTUDIE 
Nedanstående kartbild med sammantaget 66 namnsättningar är byggd på en skiss och namnförteckning av fram-
lidne Gustaf Skägg i Näset, Erikslund. Den renritade skissen och namnen är sedan inför publiceringen kollatio-
nerad och tillförd uppgifter av ett flertal såväl kvarboende som utflyttade borgsjöbor. Väl medveten om att det 
ändock kan fattas någon eller några namn är ändå min förhoppning, att kartbilden med dess namn skall bidraga till 
ökad kunskap om Torringen och dess närområde. Till en början får kartan därtill utgöra ett av underlagen för nästa 
kapitel med försök förklara namnens uppkomst och betydelse. Kartbilden inläggs därtill som lösblad längst bak i 
boken för att exempelvis tas med vid vistelse vid Torringen och/eller på sjön. 
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Försök till namnstudie 
Namnsättningen i och av en bygd har mycket att berätta och så inte minst om rubricerat område. Sålunda har 
exempelvis tolkningen av ett sammansatt namn vid Torringen fått majoritet framför en annan tolkning vid gräns-
regleringar 1273 och 1482. Kanske var det den dominerande tolkningen som bidrog till att gränslinjen placerades 
längst ut på Badstugunäsudden – idag sägs Badstunäsudden - och inte väster om sjön inneslutande hela Torringen, 
sett från Borgsjös och Medelpads sida, och som det seklerna igenom funnits förespråkare för. Ännu i skrivande 
stund 1996/2008 anser många borgsjöbor att gränsen rätteligen skall ligga väster om sjön. 

Vid namnsättningar är flera styrande faktorer med i bilden. Dessa faktorer kan grupperas som naturnamn, rikt-
ningsnamn och verksamhetsnamn.. Exempel på naturnamn är Värsjöheden = heden vid Värsjön, på riktningsnamn 
Västanå = väster om ån och på verksamhetsnamn Svedjeåsen = åsen där det svedjades. Namnbilden är inte kon-
stant utan förändras hela tiden mer eller mindre genom nybildningar som exempelvis Källviken i Torringen på 
1970-talet därav att vattnet från en kallkälla sedan dess via ett rör leds till tappsställe sittande i båt för de 
fritidsboende. Likaså namnet Båthusviken i Östertorringen, bildat av att det uppfördes ett båthus där 1960.  

Är Badstugunäset, Biskopsnäset och Thorhogs eid samma plats? 
Vi börjar vår namnvandring på Badstugnäset, som numera mest benämns Bastunäset. Känt av den som har lokal-
kännedom är, att det rör sig om den stora udden väst i sjön med gränsröset mot Jämtland längst ut. Där har gräns-
linjen legat sedan medeltiden, fast som tidigare nämnts ifrågasatts av många borgsjöbor som ville och vill ha grän-
sen mot Jämtland längre västerut.Av de tre namnen i rubriken torde Thorhogs eid vara det äldsta. Det möter näm-
ligen redan i Norges landsskrå (gränsdokument) från 127323 i vilket skrivningen i aktuellt avsnitt är ”ok sua i 
Thorhogs eid i Jaemteskoge.” I Jämtlands gränsdokument, upprättat 1482 är skrivningen ”I torologs aeide”.  

Ordkombinationen fortlever genom århundranden om än med nå-
got annorlunda skrivningar.1769 heter det sålunda Torologs Ägde, 
i 1773- och 1802-års gränshandlingar Thorologs eide.. 

Omkring 400 år yngre är de första skrivningarna av Biskopsnäset 
och Badstugunäset. Åren 1650, 1689 och 1724 heter det Biskops-
näserå medan det 1720 enbart är skrivet Biskopsnäset. Den första 
gången så att säga likhetstecken sätts mellan Biskopsnäset och 
Badstugunäset är 1683 då det i en akt står Biskops-Pastunäset. Två 
år senare heter det Pastunäset och Biskopsnäset-Pastunäset. Nam-
nen är hämtade ur kartmaterial och tvistemålsprotokoll rörande 
fisket i Torringen. Notera, att dagens Bastunäset inte är en i vår tid 
bildad sammandragning av Badstugunäset. Som synes i bruk redan 
1683 om än dialektalt med P som första bokstav. Mera om namnen 
nedan. Först dock något om ett 

Nidingsdåd vid gränsröset 
Vad annant säga om att trädet - en tall- med årtalet 1802 och tre in- 
skurna namninitialer  höggs  ned  av fritidsfiskare vintern 1991. I 
nära 200 år har inskärningarna vittnat om det som vari innan någon                                                                                                               
enfald och dumhet  med yxa fällde  trädet  Till vilken nytta? En baga-  
kan tyckas. Trädet var ju gammalt, men märk helt friskt. För den  
historiskt intresserade är en länk  till svunna tider onekligen borta. 

Vad kan eid i Thorhogs eid betyda? 
Tolkningen av Thorhogs  eid  och andra namns uppkomst och be-
tydelse i och vid Torringen och i naturreservatet Jämtgaveln och  
dess  kringområde sedan länge intresserat språkforskare, historiker  
och  lokalbefolkning. Rörande  just eid  har professorn  i nordiska  
språk Bengt Hesselman (1877-1952) behandlat ordet i en uppsats 
betitlad ”Långheden och Hälsingeskogen. Namnstudie kring en 
gammal  färdväg”, publicerad i tidskriften Namn och Bygd 1930. 
Artikeln  täcker  inte  här aktuellt landområde, men  hans utredning 
om äldre ords betydelse kan i flera fall utan svårighet överföras på 
namn i och vid Torringen i första hand. 

                                                 
23 Originaltexten i Köpenhamns universitetsbibliotek. Transkriptioner och tolkningar i O.S.Rydbergs bokverk ”Sveriges trak- 
    tater med  främmande magter”, del 1, sidorna 242-262. Även i Gustaf Gustafssons ”Ångermanland, Medelpad och Jämtland.  
    Riks- läns- och landskapsgränser i forna tider”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Gränsröse med hjärtsten rest vid gränsbe- 
             stämning 1802. Notera det bleckade trädet  
             i bakgrunden. 
             Foto: Författaren 1988. 

Fig. 21. Det fällda trädet och försök att få till eld! 
             Foto: Författaren 1991.  
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Ifråga om eid tgår han  från verbet bära och till detsamma hörande grundordet bor. Detta bor, säger han, skall ha 
haft att göra med båtfart i äldsta tid och  ingår i de  förnämsta ortnamnen,  som i exempelvis Borlänge. Detta bor 
med uttalat å-ljud och motsvarigheten  till bornamn är enligt Hesselman lika med  svenskans ed  och norskans eid. 
Namnen kan översättas till bärning, bärningsställe, eller mera övergripande ”ett stycke väg där man måste 
bära.” Möjligen också med betydelsen ”att lyfta och bära båtarna”, eller vid färder om vintern, lassen och 
slädarna då förhållandet så krävde.  

En intressant parallell till den nämnda uttydningen är att finna i det förhållandet, att de tidigaste båtarna och 
slädarna stod varandra konstruktionsmässigt nära. I det fornnordiska språket benämndes de därtill närmast lika, 
nämligen kane för båt och kone för släde. 

Ed (eid) i ortnamn betyder ett 
stycke väg där man går eller mås-
te gå och då vanligtvis mellan två 
sjöar eller längs med en ej farbar 
fors. Rörande det norska ordet 
eid, som vi nyss sett ingår i det 
svenska Torhogs eide vid Tor-
ringen påpekar Hesselman, att eid 
uppkommit på ett mycket ålder-
domligt sätt genom en bildad ver-
balabstraktion till indoeuropeis-
kans ei i betydelsen gå, latinets 
ire samt grekiskans eimi. Hessel- 
man konstaterar avslutningsvis, 
att  det  endast är i de nordika språ- 
ken ordet eid är bevarat i form och   
betydelse. 

Uppgifter hos tre andra forskare är likaså värda att notera. Den tidigare nämnde Fale Burman säger i a.a. att jämt-
länningarna kallar de näs och landtungor över vilka båtar dras för eden. Algot Hellbom översätter i a.a. sidan 25 
Thorhogs eide i 1273 års norska gränsurkund till Torringsed och påstår tveklöst att det rör sig om Bastunäset. 
Nils Friberg slutligen anför i sitt arbete ”Vägarna i Västernorrlands län” en helt annan tolkning av Thorhogs eide, 
nämligen att det betyder vinterled. 

Sammantaget: Rent språkligt - utifrån ovan anfört - vad motsäger att de som yrkat och påstår att rätta 
 stället för  gränslinjen  mot Jämtland är på edet = landtungan  mellan  Torringen  och Hem- 
                          sjön hade och har rätt. 

Hur kan namnet Badstugunäset ha bildats?  
Det har funnits en badstuga på näset. Så sägs det nämligen i en lantmäteriakt upprättad 1759/60 och likaså i ett 
rättegångsprotokoll av den 21 september 176224. Då, som så många gånger tidigare, var det Sillre och Näsets 
byamän som stred för sin fiskerätt i Torringen. Den då pågående tvisten började 1736 med sedan 1743 krögaren 
Jon Eskilsson på Jämtkrog som vederdeloman; ett dåtida ord för den man var i tvistemål med. Fråga om land-
skapsgränsen blev aktuell genom Eskilssons m.fl. krav på rätten till fiske väster om Badstugunäset. Vid förbe-
redande lantmäterisammanträde med parterna den 3 juli 1759 säger Eskilsson rörande gränsens läge, med instäm-
mande av kronolänsman Åkerdahl i Revsund, det vara ställt utom allt tvivel att den är vid östra stranden af 
förenämnd sjö varande udde ”hvarpå Näs åbor nu hafva ett Fiskarehus som förr skall ha stått på annat ställe” 
En annan gång påstår Jon Eskilsson ”att byamännen i Västernäset hafva rubbat rå på badstufvunäset vid deras 
badstufvas uppsättjande” och slutligen ifråga om den möjliga bakgrunden till namnbildningen ett yttrande av 
Sillre byamäns ombud Jon Jonsson 1762. Han svararade då på fråga av rättens ordförande om var i sjön Torringen 
Sillre byamännen brukar fiska ”att de icke hafva fiskat ofwanför fiskebadstugan”. 

Fråga är vad som åsyftades med fiskebadstuga. Det verkar osannolikt, att bönder och deras drängar under hus-
behovsfiske skulle ge sig tid till att bada med eller utan bastu. Att därtill så långt från byn låta bygga en badstuga 
syns också väsenfrämmande. Kan det helt enkelt ha varit så, att en bastubyggnad blivit kvar efter de finska 
nybyggare, som syns ha varit verksamma på Badstugunäset under några årtionden av 1600-talets första hälft, och 
av de fiskande använts som övernattningshus och nätbod? Om en tidigare finsk bastu stod vid odlingslanden mer i 
öster kan det förklara gästgivare Eskilssons påstående om en flyttning till området längst ut på udden. För fiskets 
                                                 
24 Lantmäteriverkets arkiv, Östersund. Akt Jämtland nr 14. Landskillnaden mellan Jämtland och Medelpad; sträckan Altarstens  
    rå vid Jämtkrogen  till Korssjön (Profeunäs). Se sidorna 130-131 i bilaga V). 
    Sillre bykista, c/o Gunnar Selling, Erikslund. Protokoll över sammanträde med uthäradssynerätten  20-23 september 1762. 

Fig. 22. Kartbild i vilken pilen visar på den möjliga platsen Thorogs eide och om så 
             rätta platsen för gränsen mot länge Norge,och från hösten 1645 mot Jämtland. 
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bedrivande i Torringens goda fiskeplatser i västra delen av sjön, i Norrfjorden och i Mun´fjol´n (Munkfjorden) var 
det närmare till med ett övernattningshus vid gränsröset. Det talas också om eldhus och det styrker i sak, om än 
inte var, att det varit ordnat med någon form av hus för att kunna – som de gamle sade – ”sova ut näten”, alltså 
vila tills det var tid morgonen efter lägget att ta upp näten. Inga lämningar efter bebyggelse dock funnet på här 
aktuell udde. 

Den ovan framförda tenkegången om en tidig finsk badstuga/bastu, och de citerade yttrandena, kan vara en möjlig 
förklaring till näsets namnsättning. Stöd för namnsättningen, utifrån finnarnas skissade badverksamhet, är den 
tidigare redovisade skrivningen Pastunäset 1683 och 1685. Väl enkel konklusion kanske och det finns också en 
rent språklig aspekt på namnbildningen enligt nedan. 

Vad säger namnforskningen om termen stuga? 
Om rubrikens spörsmål finns mycket publicerat, men här begränsas källorna till tidigare noterat arbete av Bengt 
Hesselman jämte en uppsats av Elof Hellqvist benämnd ”Om uppkomsten av formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu”, 
publicerad i tidskriften  ”Svenska landsmål och svenskt folkliv.  XV nr 6”, Lund 1898. 

Rörande betydelsen av termen stuga säger Hesselman, att termen inte ingår i gemena (vanliga, enkla) ortnamn 
fast det länge var det mest brukade ordet för boningshus på landsbygden. Man bör med andra ord skilja på 
begreppen ord och term. Ett ord som här stuga är enklare i sitt berättande än termen stuga. Med term avses i detta 
sammanhang nämligen ett ord som främst används inom ett visst begränsat verksamhetsområde och då med en 
noggrant bestämd betydelse. Baserat på detta förhållande säger den nämnde Hesselman, att de troligen äldsta 
namnen med stuga i som Dalstuga, Skalstugan och Medstugan i Sverige, liksom Sulstuen och Kungsstuen i 
Norge, alla är namn på platser där härbärgen funnits för resande över fjäll och i ensligt liggande bygder. Ett 
påstående som ur såväl språklig som geografisk aspekt stämmer väl med mellanleden stugu i Badstugunäset och 
att även att det som plats för härbärge låg ensligt till. Återstår då att söka finna en förklaring till förleden bad 
eftersom slutleden näset som naturelement är otvetydigt. 

 Hellqvist menar under hänvisning till ett flertal äldre arbeten, att såväl bastu som badstu är att betrakta såsom en 
på ett eller annat sätt uppkommen biform till det längre badstuga.  Rörande när orden första gången möter i 
litteraturen säger han, att den tvåstaviga skrivningen syns uppträda mycket tidigare i litteraturen som sammansatt 
än som enkelt ord. Han redovisar därpå olika tidigare arbeten för att konstatera, att beroende på skrivning som 
enstaka eller som sammansatt ord att badstuga står för vad det är; en stuga i vilken det badas. Språkligt sett går det 
inte att komma längre. Byggnadstekniskt kan dock vad gäller stuga vara något att hämta. 

Ifråga om uppkomsten till termen stuga, som i medeltidssvenskan skrevs stofva eller stufva, syns bygga på 
införandet av en ny typ av boningshus med nytt sätt för uppvärmningen. I tidigare hus, ofta benämnda eldhus, var 
det en öppen eldstad mitt på golvet medan i det nya var en övertäckt, av sten uppförd ugn vid ena husväggen eller 
i ett hörn. Införandet av det nya uppvärmningssystemet sätts av forskarna till troligen mitten av medeltiden då 
härbärgen (segelsehus) började uppföras till pilgrimmers och andras bekvämlighet i obygder. Dessa överbyggda 
stenugnar höll nämligen genom stenmassans uppvärmning rummet varmt längre tid än efter eldning i helt öppen 
eldstad. Det var en inte oväsentlig faktor genom att segelsehuset, som vanligtvis tömdes på folk tidigt på dagen, ej 
blev helt utkylt utan kunde ta emot nya besökare under någorlunda drägliga förhållanden senare på dagen, eller 
fram emot kvällningen. 

Termen och ordet stuga får med det sagda anses vara utrett. Slutsatsen angående uppkomsten av namnbildningen 
Badstugunäset/Bastunäset utmynnar då utifrån det sagda i två möjligheter nämligen: Att platsen ifråga fått sitt 
namn av endera den fiskebadstuga som bevisligen funnits där och/eller av sägnens berättelse om ett medel-
tida segelsehus på näset varit namnbildande. 

 Badstugunäset/Bastunäset och Biskopsnäset; är det samma näs? 
Äldre kartmaterial visar, att namnen i rubriken avser samma näs. Biskopsnäset skall följaktligen inte kopplas 
samman med Biskopsudden sydväst i sjön, nära gränsen mot Jämtland. Om Thorhogs eid ursprungligen var 
samma ställe som senare tiders och nuvarande Bastunäset eller låg väster om sjön, förbigås för nu. Visserligen 
säger John Hemmingsson i uppsatsen ”Landamäre genom Jämtskogen”, Östersunds Posten 9 april 1957, att Thor-
hogs eid under den tid Jämtland formellt hörde till Norge kallades just Biskopsnäset.  Badstugunäset hade för 
övrigt efter det Jämtland blev svenskt 1645 skrivningar med förleden Biskop som exempelvis Biskopsnäserå 
1689 och 1724. Så långt kan Hemmingssons påstående biträdas, men däremot inte att han och några andra 
forskare reservationslöst sätter likhetstecken mellan Thorhogs eid och Badstugunäset. 
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Namnet Rastbodarna och något om platsen  
Namnsättningen på denna mycket gamla odlings- och bo-
plats längst inne i Munkfjorden (Mun´fjol´n i borgsjömå-
let), är såväl historiskt som språkligt intressant. Att nume-
ra det tidigare Rastbodarna av okänd anledning skrivs 
och sägs Raskbodarna är att beklaga. Ett försök förklara 
den senare skrivningen har en borgsjöbo med skoglig an-
slutning lämnat. Han menar, att namnet bildats därav att 
torraskar, alltså torra furor på rot, funnits i området. En fö-
ga trolig orsak bakom namnbildningen inte minst därav, 
att landskapet inte är sådant att det mer markant produce-
rar torrfuror. Mer talar för den skrivning med t som är i 
rubriken ovan.  

Nedanstående textavsnitt är ur ett den 12 oktober 1848 
daterat  avvittringsprotokoll  över   lantmäteriförrättningar     
med början 1842 för Badstugunäsets kronoallmänning, till vilket aktuellt område hörde. Det kopierade avsnittet 
visar tydligt att det skall heta Rastbodarna (understrykningarna gjorda av mig). Stöd för det sagda, och den  
visade skrivningen är  också att äldre borgsjöbor vid samtal utan ledande frågor spontant säger ”i´Rastboan”.   

 När kan Rastbodarna ha anlagts och av vilken anledning? 
Tre möjliga orsaker kan noteras som utgångspunkter för att söka svara på 
rubrikens frågeställning:  
* att Rastbodarna anlades under medeltiden som komplement till det se- 
        gelsehus som skall ha varit på Badstugunäset och då närmast för de 
        resande som valde nyttja leden utefter Getterån och Värsjöheden; 
* att namnet säger, att resande till fots eller ridande rastat där och utifrån 

 detta förhållande har platsen odlats upp och försetts med bodar; 
* att Rastbodarna bröts  upp till fäbod, men om så av  vilka byamän och 

 när?   

Låt oss börja med de två första attsatserna och det tidigare nämnda för-
hållandet, att ett segelsehus oftast hade en föreståndare. Denne, som be-
nämndes  ombudsman  eller  stugukarl, skulle vara  en välfrejdad  man   
som för sin syssla hade viss ersättning. Denna kunde utgå i form av jord 
att bruka med fiske och jakt som ytterligare så kallad naturaförmån.         
Det är i detta sammanhang som Rastbodarna med sitt skyddade läge inne 
vid fjordens norra strand kan ha tillkommit. Nära odlingslingslanden 
fanns då som nu ett rinnande vatten, kallad Laxbäcken, idag Raskbod-
bäcken! Om än inget säkert kan sägas, så inte mer osannolikt det här an-
förda än att någon by valde att lägga en fäbodvall så långt bort och 
olämpligt till. Stöd för att Rastbodarna fått sitt namn av att där rastade 
pilgrimmer och andra resande i bodar är att så berättas det i Borgsjö och 
av den tidigare nämnde och erkänt kunnige lokalforskaren Hjalmar Fran-
zén i Stavre, Jämtland. Tidsmässigt skall då tiden ha varit från kanske 
någon gång på 1100-talet till fram  till början av 1500-talet. 

Slutligen rörande Rastbodarna om den också, eller enbart, varit fäbod-
vall. Om mot förmodan sådan från början, alternativt efter det resandet 
upphört, vilken by kan ha haft intresse av att ha sin fäbodvall så 
besvärligt till? I Borgsjö var det närmast byarna Näset och Tälje 
som skogsmässigt kunde tänkas, men oavsett vilken av dessa byar 
eller annan by från ådalen måste byamännen ta sig över Torringen 
för att nå fram till om så var fäbodvallen. Därtill hade byarna från i 
vart fall 1700-talet fäbodar inte så långt från södra sidan av Tor-
ringen, som kartor från den tiden visar. Följaktligen föga troligt  att  
byar  i   Borgsjö  hade  Rastbodarna  som  fäbod. Känt  är  däremot,  
och det kan ha  skapat  talet om  fäbodvall, att  arrendator Sundberg  
under sin  tid  på nybygget 1866-1892 hade djur i Rastbodarna som- 
martid och att dottern Maria eller någon annan bodde där för att skö-

Fig. 24. Del av text i akt Borgsjö nr 186 i  
             lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. 

  Fig. 25. Raserad, till stall ombyggd stuga 
               längst i öster på vallen. 
               Foto: Författaren 1984. 

Fig. 23. Situationsbild över Rastbodarrnas läge. 

 
Fig. 26. På väggstock inne i ovan visad stuga in- 
             skuren namnteckning av äldste sonen på  
             Badstugunäset, Johan August Sundberg, 
             född 1854. 
             Foto: Författaren 1984. 
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ta dem (se Verksamheter och boende på Badstugunäset 1866-1910, sida 52). Att Lars Larsson Sundberg - som var 
hans fullständiga namn – enligt Tälje-Näsets fiskevårdsförenings jubileumskrift 1957, ha anlagt Rastbodarna är fel 
eftersom platsen fanns redan före hans nedsättning 1866. 

Någon har nämnt, att Rastbodarna var fäbod till byn Räggen i Jämtland och som stöd därför påtalat den väl upp-
gångna stigen mellan platserna. Även om byn Räggen anses ha varit bebyggd i forntiden enligt Per Persson i hans 
”Boken om Bräcke”, 1927, så ägde den första kända bosättningen rum först 1783 då två bröder slog sig ned där.  

1797 kom ytterligare en nybyggare och att dessa tre jämsides med sin nyodlingsverksamhet hemma på Räggen 
skulle ha tagit upp Rastbodarna verkar inte troligt. Därtill hade byn sin egen fäbod Räggbodarna i Rägglandet 
ovanför Norrfjorden i Torringen. När Räggbodarna anlades är inte känt. 

Tidigare nämnde Hjalmar Franzén ansåg att Rastbodarna en gång i tiden tillhört Bräcke socken. För att söka finna 
arkivaliska bevis för hans påstående, liksom om arkivakt med uppgift om sökt och erhållet tillstånd att få anlägga 
fäbodvall vid Munkfjorden utfärdats, har berörda arkiv i Stockholm, Östersund och Härnösand utan framgång ge-
nomgåtts. Jämtlands ingick fram till 1811 i Västernorrlands län. 

Det var inte vanligt att by eller enskild man måste ha tillstånd av myndigheterna för att få anlägga fäbod om det 
var på eget skogsområde och/eller på byallmänningen. Däremot har jag funnit ett sökt och erhållet tillstånd om att 
få anlägga fäbod på kronoallmänning. Det gavs av Kammarkollegiet i Stockholm den 8 januari 1777 till nämnde-
mannen Jöns Olofsson i Västanå, Borgsjö och i följe därav upptog han Västanå-Nybodarna på Oxsjö kronoall-
männing öster om dagens Jämtgaveln och Prästkilen, som var och är ett skogsskifte. Som sagt inget om Rast-
bodarna hittat fast området från 1763 till 1860 formellt var kronoallmänning och tidigare likaså var kronans mark. 
Rastbodarnas tillkomst och verksamhetshistoria kan följaktligen inte dokumenteras utan får den vad det gäller den 
äldsta tiden, överlämnas ofullständig till läsaren och den framtida forskningen. Här nedan dock något om 
odlingslandens areal och senare tiders verksamheter.  

Rastbodarnas areal 
I den tidigare nämnda avvittringsakten Borgsjö nr 186 uppges arealen till 3 tunnland 5 kappland. Det motsvarar 
1,56 hektar. Avkastningen beräknades till 2 gillingar av 3:e klassens hö. Hö klassades 1-3 varav siffran 3 avsåg 
det sämsta höet. Gilling var ett mått för hö. 1633-1862 var en gilling = 45 kubikalnar = 9,42 kubikmeter. Vikten 
var satt till 50 lispund = 425 kg. 1862 ändrades gillingens volym till i dagens volymmått 6,28 kubikmeter och 
vikten till 340 kg. I 1862-års anvisningar heter det för övrigt, citat: ”En gilling skall motsvara ett gott lass hö 
från hörnen uppmätt 5 alnar långt, 3 alnar högt och 2 alnar brett”. En aln är inte fullt 0,6 meter. Det fanns 
också sommar- resp. vinterlass hö med tillhörande regelverk, som förbigås här då ej aktuellt.  

Höslått 
Om än dåligt hö så togs det tillvara ännu mot slutet av 1920-talet enligt vad nu framlidne Erik Nilsson i Borg-
sjöbyn, född 1907 i Tälje, berättade vid samtal 1981. Hans far Nils Nilsson i Tälje hade löfte av Skönviks AB att 
få slå vallarna, vilket sagesmannen och fadern gjorde. De hässjade höet, men han kunde inte minnas om höet efter 
torkningen togs in i lada för att brukas till foder åt hästarna vid den kommande vinterns timmerkörning, eller om 
det kördes hem till torpet i Tälje. 

Skogsarbetare bor i Rastbodarna 
Två större avverkningstillfällen 
av skog i närheten av Rastbo-
darna är kända. Den första un-
der senare delen av 1800-talet. 
Den senast i tiden liggande av-
verkningen då huggare och kö-
rare bodde i stugor i Rastbo-
darna skall ha varit omkring 
1936/1937.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27. Förfallen bostadsstuga med hopbyggt stall på östra vallen. 
             Foto: Författaren 1989. 
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Något om sjönamnet Torringen och de andra namnen i sjön och Jämtgaveln 
Hur namnet Torringen bil-
dats och vad det kan betyda 
har länge diskuterats bland 
forskare och hos lokalbefolk- 
ningen. I det genuina borg-
sjömålet heter det Tåringen 
med långt och betonat å-ljud. 
Likaså när skrivningen är 
Torringen uttalas o som å i 
såväl Borgsjö som annorstä-
des. Under tider som varit har sjönamnet skrivits på olika sätt. Några exempel: 1501 och 1856 Turingen, 1678 
och 1797 Töringen, 1689 och 1761 Toringen, 1724 och 1769 liksom idag Torringen och slutligen Siön Tår-
ringen på en lokalt upprättad, men odaterad karta från troligen  mitten av 1700-talet (se figur 11 sida 16). I fråga 
om utloppsån byggde dess namnsättning länge på sjönamnet fast någon gång med avvikande stavning som 1682 
då den skrevs Tåringzåhn. Dagens benämning Getterån förekom tidigt som exempelvis 1704 fast då med 
skrivningen Geterå Bäcken.  

Vad är då känt om betydelsen av namnet Torringen? I sak inget dokumentärt, men väl många förslag till tolk- 
ningar byggda på styrande faktorer såsom geografiskt läge, landskapets topografi, hednatiden och i viss utsträck-
ning i linje med det hela; det språkliga regelverket. Namnet Torringen är i motsats till många andra natur- och be-
byggelsenamn svårtolkat. I det följande redovisas kända förslag av vad namnet Torringen kan betyda. 

Torringen ligger på 393 meters höjd över havet och det är högt i landskapsbilden. Ytterligare en sjö har samma 
namn nämligen i Attmars församling och liksom Torringen i Borgsjö högt liggande vid och på en landskapsgräns, 
i det fall mellan Medelpad och Hälsingland. Förhållandet som gränssjöar syns inte forskarna ha beaktat, men där-
emot att båda dessa sjöar ligger högt. Grundat på det förhållandet sägs, att Torringen betyder Högsjön eller Sjön 
som ligger högt. Ett annat förslag är att sjön fått sitt namn därav att den är torr i betydelsen att vattenståndet 
varierar mycket lite (anfördes innan vattenregleringen infördes i mitten av 1960-talet). Tankegångar har också 
framförts om att namnet Torringen bygger på asaguden Tor och rent språkligt, att Torringen med markerat åljud är 
ett vanvårdat fornminne därav att uttalet rätteligen skulle vara med långt oljud som i den norskinfluerade 
skrivningen Toringen. 

Ortnamnsarkivet i Uppsala har i sitt register över namn i Borgsjö Höjdsjön och Den torra sjön för Torringen,  
men ändock kan de skrivningarna diskuteras. John Hemmingsson har i sin tidigare nämnda uppsats ”Landamäret i 
Jämtskogen” ett avsnitt vari han framför synpunkter på namnet Torringen vad gäller bland annat åljudet i uttalet. 
Han får omgående genmäle av språkmannen Bertil Flemström i uppsatsen ”Delade meningar om namn och gräns-
märken”, Östersunds-Posten 27 april 1957. Hemmingsson tar det jämtländska Torvalla utanför Östersund som 
exempel och menar, att med lika uttal med åljud som i Torringen skulle Torvalla få det helt oacceptabla uttalet 
Tårrvalla. Mot detta anför Flemström, att det folkliga uttalet av Torvalla bygger på just å-ljudet. Flemströms på-
stående får stöd av handläggare vid Ortnamnsarkivet i Uppsala som säger, att i borgsjömålet har Torringen alltid 
uttalats med markerat å-ljud i förleden och så också när skrivningen varit den mera mjukt tonade Toringen. Ifråga 
om skrivningen med ö i Töringen anses den ha uppstått genom endera hörfel av aktuell förrättningsman; alterna-
tivt att han skrivit ned ett dialektalt uttal av Torringen. Att oljudet ersätts av ö i det äldre borgsjömålet kan exem-
plifieras utifrån dagens Munkfjorden som många äldre ännu uttalar Mörnfjorn, med varianten Mun´fjol´n. Dock 
otvetydigt att o-ljudet i många ord uttalades som ö i det gamla Borgsjö. 

Rörande om namnet Torringen skall härledas till hednaguden Tor faller den möjligheten bort på grund av språk-
lärans bestämmelser. I namn på orter kopplade till denne gudagestalt skall nämligen ingå ett genitiv-s. Exempel 
därpå är det på flera orter varande namnet Torsåker, som rätteligen skall läsas Tors åker med betoningen lagd på 
Tors. Med iakttagande av samma regelverk skulle då Torringen heta Torsringen med som i Torsåker betoning på 
första leden och det om något visar på det osannolika i att sjönamnet har koppling till asaguden Tor. 

Av de redovisade namntolkningarna syns Höjdsjön, om än med viss uttalad tveksamhet av språkforskaren Bertil 
Flemström, vara den bästa. Intressant i det avseendet är att Torringen i några äldre dokument skrivs med th i bör-
jan. Flemström säger, att ordstammen thor i ortnamn som i till exempel Långthora (Långtora) i Uppland kan läsas 
med betydelsen höjd. Utifrån denna tolkning anser nämnde Flemström att sjönamnet Torringen kan betyda, som 
ovan sagts, just Höjdsjön. Han garderar dock sin tes genom att säga, att det finns flera möjligheter till tolkning av 
sjönamnet Torringen utan att i angiven tidningsartikel lämna några exempel därpå. Visst kan det sägas att många 
sjöar ligger högt men det oaktat, syns ändock Höjdsjön för Torringen som sagts, vara det bästa av de kända försö-
ken till uttydning av sjönamnet. 
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1. Fiskhusplan 
     En mycket gammal plats som ännu idag är utlagd  såsom en 
 allmänningsfigur med måtten 40 x 108 meter. Den böjar ca 
 200 meter nedströms utloppsdammen.70 meter ner från 
 fiskhusplanens början är det en forsnacke och strax nedom 
 den vid norra stranden finns rester av det sista ålfiskehuset, 
 som revs omkring 1915. På äldre kartor är fiskehuset inritat 
 och namnsatt till Gietrå åhlhus. 

2.  Dammen 
 Namnet bildat efter de dammar som funnits på platsen allt  
 sedan den första anlades i böjan av 1870-talet när Getteråns 
 flottled iordningställdes (se sida 85). Den damm som nu är 
 byggdes vid sjöregleringen i början av 1960-talet.Tidigare fanns det ett stycke nedströms Torringens ut lopp en övergång 
 över ån med den i sig närmast poetiska benämningen Torringens gånglåga. Låga i detta sammanhang med betydelsen 
 liggande trädstam i skogsmark eller som här över vatten. 

 3. Utloppet 
  Fått sitt namn därav att Torringen här utmynnar i Getterån; tidigare Torringsån och Fettjeån. 

4.  Båthusviken 
 Namnet spontant bildat efter att det timrade båthuset byggdes vid vändplanen 1960. 

5.  Ollesudden 
 Fått sitt namn av att markägaren Olle Permansson år 1964 lät uppföra sin bevakningsstuga. 

6.  Sillreviken 
 Namnet därav att Sillre byamän för sitt fiske hade sina båtar förtöjda i viken. 

 7. Öringsstenen 
 Större sten i strandkanten. Bra nätställe för öring.  

8.  Täljeviken eller Långmärksviken 
 Vik inom Tälje bys skogs- och vattenområde där kartlagd stig  från  byn  når Torringen. Hur namnet Långmärksviken bil-
 dats är ej känt. 

9.  Täljegrundet 
 Ett långsträckt grund som börjar ett stycke ut i sjön utanför den nyss nämnda viken. 

10. Källviken 
 Namnet bildat 1972 när jag lät leda mindre kallkällbäck in i ett rör stödjande på en klyka en meter ut i viken. Genom 
 anordningen kan friskt källvatten hämtas i kärl utan att gå ur båten. 

11. Öringslandet 
 Strand med öringsgång och därav vanlig plats för nätlägg i nära anslutning till stranden. 

12. Skekviken 
 Viken öster om Skekudden på vilken udde det förr fanns en anordning för skekning av näten efter upptagningen. Skeka är 
 ett ännu i Borgsjö förekommande ord för upphängning av nät för rengöring och torkning efter nyttjandet.  

13. Kattskäret 
 Ett mindre skär strax under vattenytan vid normalvattenstånd. Ej känt varför katt i förleden.  

14. Skekudden 
  Rörande namnbildningen se position 12. Här noteras lämning efter rastplats invid en större sten på åsen.  

15. Rödingslägget 
 Mindre utbuktning av strandlinjen med ofta bra rödingsgång en nätlängd ut från land. Lägget i namnet därav att man vid 
 nätfiske talar om nätlägg, som kan bestå av ett eller mera vanligt flera med varandra hopkopplade nät. 

16. Tussen 
 Platsen har fått sitt namn av den befintliga vassruggen. Känt metställe för abborre. 

17. Storviken 
 Namnet talar för sig självt. 

18. Ombytesholmen 
 Holme på vilken man förr vid rodd till och från fiskeplatserna i Stortorringen och Munkfjorden ofta gick i land för att rasta 
 och byta roddare. Därav namnet Ombytesholmen. 

19. Lillholmen eller Tre tallar 
 Båda benämningarna berättande. En smidd sinka i en av tallarna vittnar om flottningstiden. 

20. Wallströmsudden 
 Ej känt vilken Wallström som givit udden dess namn. 
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21. Wallströmsviken 
      Se föregående position.                                    

22. Båtstigen 
 Stigen har fått sitt namn därav att fiskare på väg till och 
 från fiskeplatserna i Munkfjorden drog sina små och 
 lätta båtar över myrhalsen på den stig som ännu kan föl-
 jas. Stigen  är  spångad  med  tvärsliggande, veka kavlar 

     
 (runda träd) för att göra dragningen av båten lättsammare. Ovanstående teckning vill visa hur båtdragningen gjordes. 
 Genom att dra båten över näset  behövde inte fiskefolket ro den långa sträckan runt Badstugunäset och genom Norrfjorden 
 till och in i Munkfjorden. Stigen användes också som gångstig om vilket min framlidne far - född 1905 - lämnat en tids-
 bild över från 1923. Han berättade, att det var på hösten och dags för husbehovsfisket inför vintern. Farfar och ytterligare 
 två till åren komna män jämte far, alla från Sillre by, gav sig iväg vandrande den urgamla stigen via fäbodar-
 na Tälje-Nybodarna och Tranaloken till båtplatsen i Östertorringen. De hade då inte båten i Sillreviken utan där stigen 
 mötte sjön. Far sattes som den yngste av de fyra vid årorna. När han nådde Storholmen, vek han av mot norr och 
 landningsplatsen vid Båtstigen. Inte aktuellt dra båten över till Munkfjorden utan de tre äldre männen sattes av och medan 
 de utan nät och med endast kaffepackning gick på Båtstigen över till den vid Munkfjordens södra strand befintliga båt- och 
 rastplatsen, rodde far båten med nät och proviant dem till mötes runt Badstugunäset och genom Norrfjorden. Han hämtade 
 sitt sällskap och rodde över till Rastbodarna. Där var då en bebolig stuga som de ämnade sova i, men i den var redan upp-
 tagen av några jämtar ute i samma ärende, så vi fick ligga i en lada, berättade far. Ett förhållande som ännu på hans ålders 
 höst, när vi besökte Rastbodarna, gjorde honom upprörd. Det var ju vi i Sillre som hade rätt att fiska! 
23. Lappmyren 
 Myren sägs ha fått sitt namn av att lappar (samer) i äldre tid rastade där med sina renar vid betesvandringar från fjällen till 
 låglandet. Ben efter ren har hittats på myren. 

24. Storholmen 
 Som det står, namn på en stor holme. Arrendator Sundberg på Badstugunäsets nybygge använde holmen till bete för sina 
 smådjur och det berättas, att djuren fraktades dit och därifrån på en stor flotte dragen av tvenne båtar med roddare.  

25. Brännviken eller Höglundsviken 
 Brännviken troligast det äldre av de två namnen. Om Höglundsviken är känt, att den fått sitt namn efter en kassör Höglund 
 vid Skönviks AB:s kontor i Borgsjöbyn - vilket bolag ägde Badstugunäset 1:1 mellan 1917-1954 – som byggde en stuga på 
 holmen. 

26. Anders Jons grundet 
 Inget känt om namnet. Troligen att namngivaren Anders haft Jonsson som efternamn.  

27. Anders Jons« landet  
 Landet söder om grundet.  

28. Torringsgraven 
 Det djupaste stället i Torringen; 29 meter vid normalvattenstånd. Namnet sägs lokalt berätta om en jordgrav väster om 
 Värsjön, men rätt i detta fall är i sjön med betydelsen djup. 

29. Öhlingsudden eller Badplatsen 
 Platsen fick sitt namn i och med att familjen Öhling i Västanå, Erikslund, byggde sitt fritidshus där i slutet av 1950-talet. I 
 viken väster om udden badplats och därav namnbildningen. 

30. Nybygget  
 Gammal boplats mera känd som Badstugunäset och Bastunäset. Kan vara platsen för ett medeltida segelsehus (härbärge för 
 i första hand pilgrimmer). Känt är att finska nybyggare verkat där under del  av 1600-talets första hälft samt att näset bevis-
 ligen var  bebott 1866-1910 (se position 36 och den löpande texten).  
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31. Väst i åkern 
 Trenne äldre odlingsland och flera odlingsrösen ett stycke väster om husgrunderna och de yngre odlingslanden. Troligen 
 upptagna av finska nybyggare under 1600-talets första hälft. En flåhacka av enligt uppgift myrjärn funnen i slutet av 1880-  
      talet. Togs tillvara av en man ifrån Ånge - kallad Tusen-Pelle – för att lämnas till museum. Syns ej ha gjort det. 

32. Röfiskviken (-vika) 
 Folklig benämning på fiskarten röding. En av rödingens lekplatser. 

33. Gränsröset 
 Röset längs ut på Badstugunäsudden. Gränspunkten känd sedan medeltiden. Det nuvarande röset som byggdes (förbätt-
 rades) vid 1802-års gränsuppgång. Det har omkretsen 10,7 meter med en nära en meter hög så kallad hjärtsten i mitten. 
 Sägnens berättelse om att röset är ett gravröse över en på pilgrimsvandring avliden biskop noteras utan kommentar. 

34. Badstugunäset eller Bastunäset 
 Badstugunäset nämnt i skriftlig form första gången 1685. 

35. Sandviken (-vika) 
 Mindre vik med sandbotten varav namnsättningen. Hit kom den medeltida vinterleden från Tälje och senare även en 
 sommarled. Härifrån planerade ägaren av Badstugunäsets krononybygge i början av 1870-talet att leda in vatten i en ka-
 nal ned till Övertjärn och den under projektering varande Täljeåns flottled (se sidan 90, sista stycket). 

36. Odlingen 
 Lämningar efter odlat land jämte en mindre, stensatt källargrop vittnar om en tidigare bebyggelse och i linje därmed har 
 platsen fått sitt namn. Det berättas, att finnarna på Badstugunäset slog sig ned här och började bryta mark efter det att deras 
 pörten på näset blivit förstörda av fiendesoldater 1644. Det visade sig dock rätt snart att närheten till vattnet liksom ute på 
 näset gav svåra frostangrepp på sädesodlingarna. Platsen övergavs och de till namnet inte kända finnarna skall ha flyttat 
 något söderut och där brutit upp den plats vi känner som Torringsbodarna (1763 Torringe fäbodar).  

 Berättelsen om att finnar bott och verkat vid Torringen styrks av en uppgift i en arkivakt och möjligen även av det som 
 tyvärr utan angiven källa sägs i en 1924 utkommen bok. Därtill kan i akt Borgsjö 691 i lantmäteriverkets arkiv, Härnösand 
 läsas om finnar som syns ha jagat söder och sydväst om Torringen. Akten redovisar en 1620 gjord inventering av obebodda 
 men ändock brukade ödeshemman. Tälje, Granboda och Hermanboda är upptagna och därvid är också noterat, att berörda 
 brukare anhåller om lindring i beskattningen därför ”att finnarna tar deras herlige Skinnvaror”. 

 Den här ovan nämnda arkivakten är registret till den Broccmanska samlingen i Kungl. Biblioteket i Stockholm vari är 
 antecknat, att 1630 var finnarna vid Torringen och byamännen i tvistemål vid tinget i Borgsjö om några slåttermyrar. 
 Tyvärr finns inte tingsprotokollet kvar varför det inte kan sägas vilken, eller vilka byar som var i delo med finnarna. Ändå 
 av värde kunna konstatera, att det inte bara är i Oxsjön samt vid Mjösjön på Ångeskogen och i de södra finnbyarna 
 Lillnaggen, Råsjö, Julåsen och Grundsjön det varit finska nybyggare verksamma. 

 Rörande boken i vilken finnar vid Torringen nämns heter den ”Medelpad och Ångermanland” av författarna Olof Högberg 
 och Maria RieckMuller. På sidan 144 i del 1 står det, citat:”På skogen mellan Borgsjö och Jämtland bodde ett par finnar 
 på frostiga torp vid den stora sjön Torringen. Även dessa blevo utplundrade på vad de kunde hava och fingo sina pörten 
 avbrända”. En intressant skrivning men då källa ej är angiven är frågan varifrån uppgiften är hämtad. Det är känt genom 
 bevarade tings- och landstingsprotokoll från 1646, att finntorpen i Oxsjön i Borgsjö och vid Leringen i Torp plundrades 
 och brändes ned av norska fiendesoldater under Hannibalsfejden 1644. Inget sägs om Torringen. Ägarna av torpen vid 
 Leringen begärde och fick viss ersättning av staten för sina förluster. I sig behöver inte det förhållandet, att några finnar vid 
 Torringen inte nämns vare sig som plundrade eller begärande ekonomisk hjälp tyda på att de inte fanns. Den till namnet 
 kände ägaren av Oxsjön begärde exempelvis inte heller någon hjälp av kronan.  

 Även om inte bevis för en finsk bosättning på Odlingen noteras för kännedom, att när dåvarande ägaren till området Bertil 
 Pettersson i Hermanboda, Borgsjö 1990 grävde ned sig ca 30 cm för golvnivå till den skogsarbetarkoja av gammal typ 
 som han till inte minst kommande generationers kunskap om forna tider, förtjänstfullt byggt på tomten, fann han främre 
 delen av ett hemsmitt fiskspjut. Det är ca 35 cm långt 
 och har ett holkformat skaft att föra in och fästa stången 
 av trä i. Expertis vid länsmuseet i Härnösand har tidsatt spjutet till 1500- eller 1600-talet. 

 Noterar avslutningsvis vad gäller platsen Odlingen med inlagd uppskattning av den nämnde markägarens känsla för det 
 som förr varit, att han byggt in och takat den i sluttningen mot sjön varande källargropen så att den skall bevaras till kom-
 mande generationer.   

37. Biskopsudden 
 Höglänt udde vid gränsen mot Jämtland. Den skall enligt sägnen ha fått sitt namn därav att en biskop i ett eller 
 annat sammanhang varit på udden och i ett fall blev kvar där. En berättelse är, att en biskop under sin pilgrims-
 vandring till Nidaros och Olof den Heliges grav rastade och predikade på udden varav den fick sitt namn. En 
 annan sägen är att likaså en biskop med efterföljande namnbildning vid sin pilgrimsvandring drunknade utan-
 för udden. Hans kropp kunde bärgas i land och följande rådande rekommendationer för pilgrimmer jordades 
 han på platsen för sin död. Notera att Biskopsnäset och Biskopsudden ej är samma plats. 
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38. Hemsjölandet                                                    
 Det strandavsnitt där 
 Hemsjö byskog möter  
      Torringen.   

39. Västeränden 
  Sjön längst i väster stö-
  tande mot den ca 2.7 
  km långa strandremsan 
  mot Hemsjön och kan-
  ske ett stycke in på 
  eden (näset)  den ur-
  sprungliga, medeltida 
  gränspunkten Thorhogs 
  eid.  

40. Jamtnäset 
 Av det dialektala ordet 
 jamt för jämte. Kunde följaktligen lika gärna heta Jämtnäset. 

41. Sandbergsholmen 
 Holmen, som på officiella kartor är en av Jamtholmarna, har fått sitt namn efter en Herman Sandberg, som var anställd på 
 skogsbolaget Skönviks kontor i Erikslund, efter det han byggt sig en fiskestuga på holmen. 

42. Forsmansholmen 
 Inget annat känt än att det är den andra av Jamtholmarna. 

43. Sikhällan 
 Ej känt hur namnet tillkommit men troligt är att det avser fiskeplats. Om så kan namnet inte vara äldre än från 1840-talet 
 eftersom det före den tiden inte fanns sik i Torringen såvida ett kontraktsutkast i Sillre bykista tolkas riktigt. I det den 12 
 januari 1840 utskrivna, men ej undertecknade kontraktförslaget, redogörs för planerad inplantering av sik i Torringen. 
 Den skulle efter vederbörligt lov av Hemsjö byamän hämtas ur Hemsjön och fraktas till Torringens västerända för att där 
 släppas ut i sjön. De som på inbördes lika villkor skulle deltaga var fiskerättsägarna i Sillre, Öster- och Västernäset samt i 
 Tälje. Det är troligt, för att inte säga att så blev, att sik på gott och ont vid nämnd tid inplanterades. På gott därav att sik-
 stammen i Torringen är av mycket god kvalité och av ondo; att tillgången på sik numera är så riklig att detta förhållande 
 med deras aptit på rödingsrom, är till skada för rödingens reproduktion. (1872 redovisas sikfiske i en officiell fiskerapport).  

44. Räggrundet eller Black-Hansgrundet 
 Grundet ligger utanför Rägglandet och därav det första namnet. Det andra namnet sägs vara efter en dalmas vid namn 
 Black Hauts, som vid mitten av 1800-talet skall ha varit den förste som pimplade röding med kopparblänke i Torringen och 
 då företrädesvis på grundet ifråga. Det i vart fall i Borgsjö ovanliga namnet Hauts har förändrats till Hans och möjligen 
 med epitetet Black gett Räggrundet det andra namnet. En annan, mera långsökt ingång till sökningen av namnets möjliga 
 uppkomst bygger på slanguttrycket att den som är utan pengar är black.  Denne Hans skulle om så ha varit utan pengar! 

45. Rägglandet 
 Fått sitt namn av att nybygget Räggens skogsmark där går mot Torringen. 

46. Björn eller Björngrundet 
 Enligt samstämmiga uppgifter av flera meddelare skall för länge sedan en man vid namn Björn en vinterdag ha blivit 
 ihjälslagen där under fiske. Björngrundet ett av rödingens lekplatser. 

47. Norrfjorden 
 Fjorden i norr. En ovanlig namnbildning i inland. Visst ingår fjord i vår språkbank men ändå förknippas fjord mera med 
 Norge och dess djupa havsvikar. Fjord betyder endera djup, långt inskjutande havsvik med höglänta stränder eller öppet 
 havsområde inomskärs. Inget av det sagda stämmer på denna fjord eller Munkfjorden mera i öster. Visserligen kan med 
 viss positiv tolerans i tolkningen sägas, att landskapsbilden någorlunda väl täcker skrivningen om höglänta stränder, men 
 havsvik förvisso inte. Återstår då att formulera slutsatsen som så, att de två fjordnamnen i Torringen har bildats genom 
 inverkan av det norska språket under den tid Torringen var gränssjö till Norge; om än inte än tidigare då det inte fanns 
 gränslina utan förmer var ett gränsområde.  

48. Norrgrundet 
 Benämningen på grundet är ett typiskt så kallat riktningsnamn. 

49. Hästskoviken 
 Inte känt hur namnet bildats. Möjligen av vikens figur enligt nu hädangångna uppgiftslämnare. 

50. Barnkrubba 
 Meddelarna Gustaf Skägg i Näset och Gunnar Edström  i Västanå var båda  mycket måna  om  att namnet på platsen skulle 
 få fortleva. Krubba, menade de, var en  mindre  fördjupning i  sjöns botten men ifråga om förleden barn hade de ingen 
 förklaring att vidareföra. 
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51. Sundet 
 Den smala infarten till Munkfjorden. Sundet är en naturlig namnbildning på det i långa stycken grunda gatt som förbinder 
 de större vattenområdena Norrfjorden och Munkfjorden. För att undvika gå på de nästan i vattenytan varande grunden re- 
 kommenderas: Åk sakta rakt fram mot öster från Norrfjorden räknat och vik av 90 grader i höjd med den stora stenen 
 vid norra stranden. Håll sedan mitt i mot Blåbärsholmen och vidare in i fjorden minst ca 40 meter ut i öppet vatten.   . 

52. Blåbärsholmen   
      Holme med några tallar och bevuxen med blåbärsris varav säkerligen namnet. 

53. Munkfjorden, Molnfjorden eller Mun´fjol´n  
  Förleden Munk syns ha tillkommit på 1900-talet och möjligen då i samband med den framväxande hembygdsrörelsen ty i 
  äldre tider skrevs vattenområdet Molnfjorden och Munfjoln. I borgsjömålets äldre talspråk med ofta markerat  ö-ljud blir    
  uttalet i första fallet Mörnfjorn och i det andra fallet  utan ö som Munfjorn. Noterar att namnsättningen Munkfjorden   
  finns på en 1924 av Skogsvårdstyrelsen framtagen karta som möjligen den första skrivningen i den formen. Mot detta står 
  uppgift av en meddelare om att han sett det stå Munkfjorden på en 1800-talskarta. Någon sådan karta har dock inte hittats  
  vid grundforskningen för detta arbete. Frågan om när förleden Munk tillkom följaktligen skäl forska närmare om. 

54. Mannesudden    
       Inget känt om vilken man som gett udden dess namn. 

55. Metberget 
  Brant, men ej så högt så kallat skravelberg sluttande mot sjön med djupt vatten utanför ända in mot stranden. Fått sitt   
  namn av de metställen för abborre som är i anslutning till bergshöjden. 

56. Storgrundet 
  Som namnet säger ett större grund. Känd lekplats för rödingen. 

57. Orrholmarna 
  Tre små holmar som fått sitt samlingsnamn därav att orrar brukar samlas på dem. 

58. Högstenen 
  En sten som står högt i vattnet något nordöst om den östligast belägna Orrholmarna. Då stenen inte alltid syns beroende på 
  vattenståndet och den ligger nära farleden till Rastbodarna, Laxbäcken och Döviken bör dess läge läsas in vid lågvatten. 

59. Hedbergsstället eller Hedbergsstenen 
  Området nära en sten vid vilken en Kalle Hedberg från Västanå i Borgsjö alltid under sin aktiva tid vinterfiskade.   

60. Sarvstenen 
  Sarv är namn på såväl ren av hankön som på en mörtliknande fisk. Här är det fråga om fisken som kan bli upp till ca 1.7     
  kg i vikt. Stenen måste ha fått sitt namn efter fiskarten ifråga som förr fångats i Torringen Numera finns inte sarv i sjön   
  och den skall aldrig föe övrigt ha funnits, eftersom den kräver mycket varmare och grundare vatten än i Torringen.  

61. Rastbodviken eller Raskbodviken  
 Viken utanför den gamla odlingen (se nedan).  
62. Rastbodarna, idag Raskbodarna 
 Gamla odlingsland och kanske fäbod vars namn enligt traditionsbundna berättelser kan ha bildats därav att pilgrimmer och 
 andra resande rastade på platsen (se sidorna xxxx och xxx). 

63. Klövarsten 
 En kluven sten som i borgsjömålet med dess tidigare nämnda öljud blir som i rubriken. 

64. Laxbäcken eller Raskbodbäcken 
 Laxbäcken den äldre benämningen som av okänd orsak ändrats till det inte lika fan-
 tasieggande Raskbodbäcken och i en mellanperiod Rastbodbäcken. Mynningen av 
 bäcken, ”baekke Thorusgae”, kan enligt fil.dr. Algot Hellbom (fotnot nr 4, sidan 41 
 i hans bok Medelpads äldre urkunder) vara ett gränsmärke i den omkring år 1320 
 nedskrivna Hälsingelagens gränsstadga. Av helt annan uppfattning är professor Nils 
 Ahnlund i sitt arbete ”Jämtlands och Härjedalens historia”. Han förlägger nämligen 
 ifrågavarande bäck och gränspunkt till Revsundssjöns utlopp i Gimån mellan Mord-
 viken  och Stavre byar. Därmed placerar Ahnlund hela bräckebygden inom Medel-
 pads gränslina. Som stöd för sitt ställningstagande anför Ahnlund bland annat, att 
 bönderna i Bräcke inte deltog i en för Jämtland omfattande skattskyldighet till 
 det norska riket på 1300-talet  Ett stycke  hitom  tjärnarna -  som  bäcken  avvattnar -  
      nedströms där stigen till dessa tjärnar går över bäcken, är väl synliga lämningar efter 
      ett  fiskehus, som vidstående bild visar. Inte skattlagt och upptaget  i fiskeliggarna. 

65. Döviken  
 Den skall ha fått sitt namn av sin sterila botten och i linje därmed dåliga fiskeutfallet. 

66. Dövikstigen. 
 Stigen mellan Döviken och Avavägen. Från Döviken  går stigen fram till Rastbodarna och kan vara del av den pilgrimsled
 det berättas om så kom via Värsjöheden. 
 

Fig. 28. Fiskhuset i ”Laxbäcken”. 
            Foto: Författaren 1989. 
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Vattendragen i övrigt jämte deras namn och fiskbestånd 
Inom Jämtgaveln och dess närområden finns det, förutom den  nyss beskrivna och allmänt kända Torringen med 
sitt fiskbestånd av ursprunglig och inplanterad röding och insjööring jämte sik och abborre, samt ytterligare ett 30- 
tal vatten med goda förutsättningar för ett givande fritidsfiske. Dessa vattens namn och fiskbestånd redovisas i det 
följande utifrån numreringen på nedanstående kartbild. Likaså kommer i sammanhanget att noteras de fisklösa 
vattnen då inte oväsentligt att äga vetskap om dem för fritidsfiskaren. Uppgifterna om vattnens namn och fiskbe-
stånd lämnade av fiskevårdsområdenas talesmän. 

Formellt ägs Jämtgavelns marker av Statens Naturvårdsverk. Verket har enligt inhämtad uppgift inte  för avsikt att 
begränsa fisket inom reservatet. Fiskerättsligt handhas fiskevården och försäljningen av fiskekort av två  fiske-
vårdsområden nämligen   Borgsjöbyns  och  Tälje-Näsets  till  vilket  hela Torringen hör; alltså även delen i Jämt-
land, jämte vattnen norr om Torringen upp mot Borgsjöbyns gräns. Värsjön sorterar under båda fiskevårdsområ-
dena men fiskekort för hela sjön och alla vatten ned mot Torringen förutom Rastbodtjärnarna säljs av Borgsjöbyns 
fiskevårdsområde.  

I efterföljande redovisning av fiskbstånd används följande förkortningar för fiskarterna: 
A = Abborre. R =Röding. S = Sik. Ö = Öring och  --- = fisklös  

1. Östertorringen 
     Fått förleden öster av sitt geografiska läge.           
   A. R. S. Ö. 

2. Getterån 
   I äldsta tid Thoringzåhn, Fettjeån och Geter-
   ån för att nämna några skrivningar. Åns 
   namn inte av djuret get utan av uttrycket geta 
     när  kreatur vallades i skogen. Öring och i  
     lugnflytande partier, så kallat spakvatten,  
   abborre.  

3. Ollesloken 
  Namnet efter förre ägarens förnamn. - - -     

4. Kroktjärnen 
  Tjärnens utseende har skapat namnet. - - -     

5. Munkfjordstjärnen 
  Namnsättningen byggd på den närbelägna 
  Munkfjorden. Nästan uttorkad. Urskog runt 
  om. - - -     

6. Laxbäcken eller Raskbodbäcken 
  Laxbäcken den äldsta benämningen. Namnet 
  torde ha bildats med sjöns öringsbestånd i   åtanke. Rester  efter  fiskehus  ett  stycke upp i  
    bäcken.  Ö 

7. Rastbodtjärnarna 
  Två  mindre  tjärnar  som fått sitt gemensamma  namn av  den  närliggande odlingen Rast- eller som det numera   
   skrivs Raskbodarna.  A, Ö 

8. Dötjärn  
   Ej känt hur namnet bildats. A.?  

9. Namnlös   - - -   

10. Ljustjärnen 
    Fått sitt namn av sin ljusa framtoning.  - - -  

11. Högtjärnen 
      Ligger högt varav namnet.  Ö 

12. Södra och Norra Tvåtjärn 
 Namnen bildat av det geogra-fiska läget och att tjärnarna ligger nära varandra. R, Ö 

13. Svarttjärn 
 Har fått sitt namn av att vattnet är mörkt.Gränsen mot Jämtland går över tjärnen. En sägen berättar att för länge 
 sedan fanns  det en stor gård vid tjärnen. Det  var många hus och människor förutom alla husdjur. En dag 
 då en vandrare kommer dit är allt borta. Tjärnen verkar hemlighetsfull och tron är, att den döljer vad den 
 fångat; alltså gården. A, R, Ö 

Fig. 29. Kartbilden ur länsstyrelsens utredning inför bildandet sv natur- 
             reservatet 1995. Vattendragen numrerade av  mig 
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14. Stenbittjärnen 
 Namnet av den småöring (stenbit), som finns 
 i tjärnen. Ö 

15. Skarptjärnen 
 Inget känt om namnbildningen. Möjligen 
 skarp i betydelsen mager i Borgsjömålet ef- 
 tersom det inte finns fisk i tjärnen. - - - 

16. Namnlös  - - - 

17. Värsjötjärnen 
 Namnet av den närliggande Värsjön. 
 A, R, Ö 

18. Norra Småtjärn 
 Ett typiskt riktnings och beskrivningsnamn. 
 A, R, Ö 

19. Södra Småtjärn 
 Se position 18. A, R, Ö 

20. Långtjärnen eller Smaltjärnen 
 Båda namnsättningarna utifrån tjärnes figur. 
 A, R, Ö 

21. Värsjön 
 Skrevs exempelvis Wärrsiön 1765 och 1887 som idag Värsjön. Enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala och en aka- 
 demisk uppsats av fil. mag. Karl Nilsson vid Uppsala universitet 1918, har namnet bildats av dialektordet vär 
 för väder i borgsjömålet. Vidare sägs i de nämnda källorna att sjön fått sitt namn i linje därmed, därför att det 
 ofta är blåsigt väder på landtungan mellan norra och södra Värsjön där en pilgrimsled skall ha gott och bilvä-
 gen nu är.    

 Muntliga uppgifter säger att sjön även kallats Vargsjön. Noterar, fast det i sak inte kan styrka namnet att i feb-
 ruari 1989 anmälde en borgsjöbo att han vid pimpelfiske på Värsjön trodde sig ha sett två vargar på isen vid 
 södra stranden. Han menade, att inte gråhundar så långt bort från bebyggda trakter. 

 Den lokala berättartraditionen är stark för att det under medeltiden och kanske något längre fanns en livligt 
 nyttjad gång och ridstig benämnd Pilgrimsleden och/eller Ridvägen följande Fettje- och Värsjöhedarna. Intill 
 1956 då bilvägen byggdes var stigen ifråga mycket välbevarad. Numera (1996) kan den följas från i höjd med 
 Svarttjärnen och vändplanen vid gränsen mot Jämtland, fram till det bilvägen till Räggens by i Jämtland möter 
 vid Björnbäcken. 

 Strax väster om Värsjön och direkt öster om den troligen genom ett meteoritnedslag för länge sedan uppkomna 
 stora gropen, berättas det att en led för medeltidens pilgrimmer på väg till och från Olof den heliges grav i Ni-
 daros vek av mot i förstone Rastbodarna och Torringen. Fram till Långtjärn eller, om vi så vill, Smaltjärnen 
 bakom åsbildningen är det en mycket väl upptrampad stig vars berättade fortsättning trots mångårigt sökande 
 inte hittats.  

 Vid rastplatsen vid Värsjön där genom plåttrumman vattnet mellan norra och södra Värsjön leds var det intill 
 vägbygget 1956 ett vadställe med en stenhäll nedlagd till hjälp för folk och djur att komma över. Rastplatsen 
 fick namnet Vadstället i samband med invigningen av Jämtgavelns naturreservat den 9 juli 1995. A, R, Ö 

22. Värsjöbäcken 
  Lika med bäcken från Värsjön. Bestånd av flodpärlmussla. Bäcken rinner ut i Getterån. Ö 

 23. Abborrtjärnen 
  Fiskarten ifråga har fått ge namn åt den numera fisklösa tjärnen. - - - 

 24. Småtjärnarna 
  Två små tjärnar som fått sitt namn av sin litenhet. - - -   

25. Fettjetjärn eller Fettjan 
 Vattnet norr om bilvägen. I äldre tid och så pass sent som 1889, skrevs sjön Densillre. Numera skrivs och sägs 
 felaktigt Fettjorna genom att Getteråns lugna parti söder om vägen får ingå. Densillre betyder den lugna,  
 avsnörpta sjön. 
 Rörande ordet fettje finns det två tolkningar av dess betydelse. Den under position 21 angivna källan säger att 
 fettje och fettjan betyder sidlänt landskap och det överensstämmer med terrängen norr om sjön. Den andra  
 tolkningen gör J. E. Rietz i sitt arbete ”Svenskt Dialektlexikon” i det han säger, att i det jämtska språket anger 
 fettje land med gräsrika stränder vid åar och bäckar.  
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 Om närheten till Jämtland en gång gav namnsättningen på fettje kan vare sig påstås eller uteslutas. Att det är 
 en gammal namnsättning kan dock styrkas genom att det 1765 skrevs Fettjetjärn och Fettjeån. Båda 
 namnsättningarna och vad de säger kan överföras till landskapsbilden. Getterån med sitt här gräsrika deltaland 
 och vattnet Densillre är väl skyddat för vind och avsmalnande i ändarna och det binder namnen till sig. Sillre 
 betyder för övrigt lugnt vatten som exempelvis Sillre by = byn vid lugnvattnet mellan Västanåforsen och 
 Östbyströmmen. Avslutningsvis noteras, att norr om Fettjetjärn, eller varför inte hellre Densillre, finns det i 
 strandbrinken slagg och ugnsrester efter järnframställning ur sjö och/eller myrmalm. Likaså är det i 
 strandbrinken söder om Getterån, något väster om resterna efter den bro som förstördes vid flottningen våren 
 1883. Broresterna är ca 800 meter öster om den 1994 iordningställda husvagnsparkeringen och rastplatsen vid 
 infarten till naturreservatet. A, R, Ö 

26. Bergetjärnsbäcken 
 Namnet utav den lilla Bergetjärn som den av- 
      vattnar. Ö 

27. Bergetjärn 
 Tjärnen på berget. En  mindre  tjärn  om vars fisk-            
 kebestånd  det  lämnas en  intressant  upplysning i
 en fiskeinlaga  1951. Det var en löjtnant Arvid 
 Hellmén i Näset, Borgsjö som på begäran av en 
 fiskeriintendent yttrade sig om rödingsbestån-
 det i Torringen och närområdet. I samband med att 
 han redogör för beståndet i Fettjan skriver han ”li- 
 ka fin röding som i en liten tjärn väster om sjön.”
  Det sagda anses ha gällt rubricerad tjärn ock om
 än röding 1951 så varför inte idag.  Pröva! Ö 

28. Bodmyrbäcken 
  Fått sitt namn av tjärnarna den utgår ifrån. Ö 

29. Södra och Norra Bodmyrtjärn 
  Inget känt om namnbildningen.  Ö 

30. Jöns Ols-tjärnen 
  Ej känt vilken Jöns Olsson eller Olofsson, som gett namn åt tjärnen. Ö 

31. Nissesloken 
 Liten vattensamling på väg att växa igen. Namnet känt sedan 1886 då det nämns på en karta. Varför den heter 
 som den gör ej känt.  - - -  

32. Värsjöloken 
 Fått sitt namn av den närliggande Värsjön. - - -    

33. Lill-Avan 
 Ava (n) betyder grund och trång vik eller vattensamling; alternativt större eller mindre vattenområde med kärr
 eller myrar omkring. Båda betydelserna stämmer med rådande förhållanden. Väster om tjärnen på en hårdbac- 
 ke återfann  jag och min hustru 1983 ett om  ofta vid Avan berättat slaggvarp. Genom välvillig medverkan av 
 länsmuseet i Härnösand vidaresändes en av slagg omsluten kolbit till C14-analys. 1989 inkom besked om att 
 provet visade på järnframställning år 880 +/ 160 år; d.v.s. under vikingatiden.  A, Ö 

34. Stor-Avan 
 Den större av de i sig rätt små sjöarna och med lika namntolkning som ovan. Inget slaggvarp lokaliserat. Kan 
 dock finnas eftersom meddelare något opreciserat sagt som ovan noterats vid Avan. Därtill säger Richard Got-
 he på sidan 113 i sin  bok ”Medelpads finnmarker” att  han vid  ett  besök  hos  en Albert Selling i Sillre södra 
 blev visad ett slaggstycke som denne funnit under mossan  i en grop vid Stor-Avan.  A, Ö 

35. Baktjärnsbäcken 
  Bäcken från Baktjärn som på tidiga kartor mera korrekt utifrån terrängförhållandet benämns Backtjärn (se 
 nästa position). Notera, att bäcken rinner västerut på grund utav den vattendelare = höjdsträckning som är ett 
 stycke i öster.  Ö 

36. Baktjärn eller Backtjärn 
 Rätteligen Backtjärn enligt ovan anfört och av att den ligger på en mindre höjd eller backe. Nu gällande Bak-
 tjärn är ett så kallat riktningsnamn och då uppstår frågeställningen: Vad bakom? Bakom Stor-Avan är möjligt 
 svar, men mera troligt är att det rör sig om en  förvanskning eller  ett hörfel av kartfolket när kartorna i nyare 
 tid inmättes och namnsattes. Stort slaggvarp efter järnframställning i backsluttning nordöst tjärnen. Upptäckt 
 1926 av Alvar Ljusberg . A, Ö  
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37. Svarttjärnsbäcken 
 Namnet av att den avvattnar nr 38 Svarttjärn 
 och nr 39 Svarttjärnsloken. Ö 

38. Svarttjärn 
 Namnet talar för sig själv. Tjärnen ligger på 
 den så kallade Prästkilen, tidigare Kronkilen, 
 ett skogskifte som tillhör Härnösands stift. 
 Jakt och fiskestuga på klipphöjd öster om 
 tjärnen. A, Ö 

39. Svarttjärnsloken 
 En mindre tjärn och därav benämnd lok. 
 Gyttjebotten.  A, Ö 

40. Avabäcken eller Kanalen 
 Avabäcken därav att den utgår från Stor-Avan. 
 Rinner västerut till Nybyggesjön. Ej känt hur 
 namnet Kanalen uppstått, men någon grävd 
 vattenväg är det inte.  A, Ö 

41. Ovån 
 Inget känt om namnets uppkomst. Tidigare 
 kallad Oxån, Ofån och Upseleån. Lämningar 
 efter regleringsdamm för flottningsvatten vid åns början. Ingen flottning numera. (Se sida 91 om flottningen i 
 Ovån). Ö 

42. Nybyggesjön 
 Namnet efter att det varit ett nybygge norr om sjön. Intill laga skiftet av Borgsjöbyns skogsmark 1881-1886 
 benämndes sjön Oxsiön och Ocksjön.  På den till laga skiftet hörande kartan är på sjöfiguren skrivet Ocksjön 
 eller Nybyggesjön. Nyodlingarna norr om sjön hette Pärsskogen 1621 då tre finska män kom dit och för en 
 kort tid blev verksamma där. 1766-1770 syns en Per Påhlsson, född på den plats vi känner som Oxsjön, och 
 hans svenskfödda hustru Karin Pehrsdotter ha bott och verkat på odlingen. Från slutet av 1700-talet till 
 omkring sekelskiftet 1900 var det gamla nybygget fäbodvall för Borgsjöbyn  (mera om områdets historia se 
 nästa kapitel). 

 Barack på åsen söder om sjön har tidigare varit öppen för allmänheten men måste nu tyvärr efter misskötsel av 
 vissa besökare hållas låst. Nyckel kan dock mot en mindre avgift få lånas på bensinstationen vid Träporten i 
 Borgsjö. Fiskevårdsområdet har båt i sjön nedom baracken att användas av den som köpt fiskekort. A, Ö 

 43. Norstjärnsbäcken 
  Avvattnar Norstjärnen varav namnet. Bäcken heter högre upp Korstjärnsbäcken.  Ö 

44. Norstjärnen 
 Har troligen fått sitt namn av fisken nors, som är en liten halvgenomskinlig och grönblåskimrande fisk av 
 laxsläktet. Den kan bli upp till 20 cm lång. Inte känt om den funnits i tjärnen och givet den dess namn. Ö 

45. Korstjärnsbäcken 
 Bäck fram till Norstjärnen från den nordöst om liggande Korssjön.  Ö 

46. Korssjön och Korstjärn 
 Gränshistorisk plats. Sjön har fått sitt namn av som det sägs sitt korsformade utseende. Större delen av sjön 
 ligger i Jämtland och helt riktigt kallas den delen för Korssjön medan den mindre delen inom Medelpad 
 och Borgsjö vanligtvis benämns Korstjärn. Tidigare, som exempelvis 1601, kallades den hälla söder om sjön 
 där den tidigare riksgränsen och nu landskapsgränsen och ett flertal sockenskillnader möts för Profeunäs. En 
 annan tolkning av sjöns och tjärnens namn är, att förleden Kors syftar på att så många geografiska gränslinjer 
 möts Vid bäckens början vid Korstjärn lämningar efter en dämningsdamm omnämnd 1923. Den hade till 
 uppgift att via Nybyggesjön och  Ovån  biträda  med hjälpvatten till flottningen längre ned i Ovån.  (Se kapitel 
  XVI ”Flottleder och flottning”, sida 85.)  A, Ö 
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KAPITEL IX 
BEBYGGELSEHISTORIA OCH PERSONALIA 
Inom det drygt 3 000 hektar stora vildmarksområde som Jämtgaveln omsluter, liksom i Oxsjöskogen med Oxsjö 
nybygge och senare fäbod öster om Jämtgaveln som medelpunkt, var det förr till och från en livlig verksamhet. 
Våra förfäder av svensk eller finsk stam nyodlade marker, framställde järn av sjö- och myrmalm, anlade och 
brukade fäbodar samt var i senare tid också med i skogsaffärer, timmerdrivningar och flottning av timmer och 
massaved. Vissa textavsnitt kan mer eller mindre beröra tidigare behandlat och det därav att dispositionen, som 
tidigare anförts, är att vart kapitel skall bära sin berättelse. Första avdelningen här nedan är ett exempel på det 
sagda. 

Nybyggevallen 
Norr om den sjö som nu heter Nybyggesjön kan ännu ses odlat 
land. I äldsta tid, som i detta fall är före 1621, syns området ha 
hetat Pärsskogen. I arkivalier från 1621 och fram till den karta 
som 1886 ritades i slutskedet av det 1881 påbörjade laga skiftet 
av Borgsjöbyns skogsmark25 skrivs platsen Oxsiön med några 
olika stavningar. På nämnd karta möter för första gången den nu 
gällande namnsättningen ty på sjöns figur är skrivet ”Ocksjön 
eller Nybyggesjön”. 

Till denna plats kom våren 1621 tre män av finsk härkomst för 
att ta upp nytt odlingsland. En av dem var Tomas Olufsson, mera 
känd som Lång Tomas, med en mycket intressant levnadshi-
storia. De två andra var Sefredh Bertilsson och Jon Jonsson. Med 
sig hade de säkert det av Gustaf II Adolf den 21 mars 1621 
utfärdade tillståndsbrevet26 som löd: 

 
”Fryhett upå Torpeställen i Pärsskogen Uthi  Melpa emott Jämtelandzgräntzen För Tomas Olufsson, Sefredh 
Bertilsson och Jon Jonsson på 4 åhr.” 

De av konungen beviljade fyra frihetsåren, mot de stipulerade sex åren säger oss, att männen troligen tog över ett 
påbörjat nybygge efter en man med namnet Per. De tre männen stannade endast en kortare tid vid dagens 
Nybyggesjön ty trots vederbörligt nedsättningstillstånd åläggs männen vid vintertinget med Borgsjö tingslag den 3 
december 1621 att avflytta. Domen löd: ”Efter 12 mäns doom och Ransachning blef Tomas Olsson Finne mdz 
sine stallbröder afsagde ifrån sitt Tårpställe the sig inrymma willia på landamären emellan Borgesiö och Jemp-
telandh förr än Synt bliffwer och H.K.M. bref optogit hafwer. Till widare Ransachning 1622.   

Männen avflyttade bevisligen senast våren 1622 dryga halvmilen i sydöst till ett för finska nybyggen typiskt höjd-
läge. Namnet Oxsjön och konung Gustaf  II Adolfs nedsättningsbrev tog de med sig och det förklarar varför Oxsjö 
nybygge ej som namnsättningen i sig säger ligger vid en sjö. 

Varför de inte försökte att få bli kvar vid det första Oxsjön (Nybyggesjön) kunde endera bero på att nyodlingen 
låg för nära vattnet varav det lätt blev frost, eller också berodde det på trots mot tingsrätten. Det sist sagda efter 
vad som kan utläsas av protokollet över vårtinget i Borgsjö den 3 april 162227då målet påropades. Rättens ord-
förande konstaterar inledningsvis, att den lagstadgade synen av nybyggesplatsen ej gjorts innan Lång-Tomas och 
hans kamrater slog sig ned och så sägs det: ”Sädan kom han inte igen när Fogden, lagläsaren och Nempden 
derom Ransaca skulle”. Av skrivningen och andra omständigheter framgår, att det tydligen var Tomas som var 
den tongivande av de tre männen. 

                                                 
25 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Ånge-Borgsjö nr 306. Kartan finns också i Borgsjöbyns bykista. 
26 Riksarkivet, Stockholm. Riksregistraturet 21 mars 1621.  
27 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads häradsrättsarkivs dombok A1:1, sida 94. 

Fig. 30. Detalj av karta upprättad 1776-1778 över  
             nybyggets läge (1) och öster om Stor-Avan 
             insynad, lämplig nyodlings plats  (2). 
             Lantmäteriverkets arkiv i Härnösand. Akt 
             Borgsjö nr 31. 
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Männens fortsatta verksamhet sker nu utanför Jämtgaveln. Jon Jonsson hade under tiden vid Nybyggesjön fått 
Gustaf II Adolfs tillstånd (nedsättningsbrev) på det Råsjö han något år tidigare börjat uppta men blivit bortkörd 
ifrån av bönderna och han återvände dit. Lång-Tomas och Sefredh sökte sig till den plats som blev Oxsjö nybygge 
och Tomas sålde nästan omgående sin andel till Sefredh. Tomas begav sig sedan först till landsmän vid Lill Nag-
gen och senare till Råsjö och Jon för att 1626 få nedsättningsbrev till Julåsen, som han redan syns hade börjat bry-
ta upp. Sefredh slutligen var den som började odla upp det nya Oxsjön där han blev kvar till 1629 då han sålde ny-
bygget och blev knekt i det 30-åriga kriget. Hans fortsatta levnadsöde är okänt medan mycket skulle kunna 
berättas om Lång-Tomas och Jon Jonsson, men det är en annan historia då geografiskt sett i södra finnmarkerna. 

Skogsavvittringen 1766-1768 
Nästa gång den plats som nu är Nybygget och Nybyggevallen möter i akterna är 1766 då Borgsjöbyns, Västanå 
och Oxsjö byars skogsmarker avvittras28. Då sägs i texten till position 1 på kartan (se figur 30 föregående sida): 
”Är det af drängen Per Påhlsson i Oxsiön begärte Nybyggesställt”.  Per var född på Oxsjön och bror med ägaren 
där, Michel Påhsson. 1766 gifte sig Per med en svenskfödd kvinna, Karin Pehrsdotter, och makarna sökte eget bo-
ende. Per fick det sökta tillståndet men om han och hustru Karin slog sig ned norr om Nybyggesjön kan inte styr-
kas om än högst troligt. Om så var blev det endast i några år ty 1770 finns han och makan som torpare under hem-
manet Västanå nr 1. År 1800 dör Karin. Året därpå gifter Per om sig med Gertrud Andersdotter från Parteboda. 

Annat ställe för nybygge 
Vid som i detta fall avvittring ålåg det lantmätare att vid gång i markerna  notera lämpliga platser för nybyggen. 
En sådan plats antecknades och ritades in på den karta som upprättades vid avvittringen 1766-1768 (se pos. 2 i 
figur 30 på föregående sida ). Platsen är strax sydöst om Stor-Avan och övergången av Baktjärnsbäcken alldeles 
vid reservatets gräns. Den speciella växtlighet som är där eld varit på mark visar på platsen. Det underliggande 
jordlagret innehåller kol, men om det är efter svedjeeld eller att där varit en kolbotten (plats för kolmila) kan ej 
sägas.  

Fäboden Nybyggebodarna (se även sida 77) 
Vid slutet av 1700-talet började bönderna i Borgsjöbyn använda det tidigare nybygget till fäbod. Namnet blev då 
Nybyggebodarna och Nybyggevallen. När fäboddriften var som intensivast under 1800-talet hade Borgsjöbyn 
sammanlagt sex fäbodar av vilka här aktuell var en så kallad långfäbod ca 19 km från byn. Då verksamheten vid 
Nybyggesjön upphörde omkring 1897 var två av närfäbodarna29, som var belägna närmare byn, redan nedlagda. 
1933 inventerades fäbodarna i Borgsjö30 varvid noterades att i Nybyggebodarna fanns en stuga och en husgrund 
samt att det överensstämde med den då gällande generalstabskartan. 

En reflexion i ord och vid vandring på den ännu inom Jämtgaveln väl upptrampade och över sanka myrar då som 
nu spångade Bodstigen, är hur fäbodpigorna och kreaturen kände det när de exempelvis kommit så långt att de såg 
Oxsjön (Nybyggesjön). Hur många timmar hade vandringen från Borgsjöbyn eller om så var, från någon av närfä-
bodarna tagit? Ännu var de inte framme vid fäboden och den som vandrat vidare över den numera som Nybygge-
myren benämnda myren och vadstället över Avabäcken vet att det är dryga kilometrar fram till fäbodvallen. Vis-
serligen betydde avstånd i naturen mindre förr än idag när det gällde verksamheter men frågan måste ändå ställas, 
om varför en fäbod nära två mil bort från hembyn. 

Den äldre bebyggelsen på Badstugunäset 
Rörande den äldsta tiden och den bebyggelse som då kan ha varit, har det tidigare berättats om. Till det tidigare 
sagda om ett segelsehus under medeltiden  och en finsk bosättning under några år under första hälften av 1600-
talet, är det av värde notera lämnad upplysning av fram-lidne Gunnar Edström i Västanå. Han har berättat, att hans 
fosterfar Karl Gustaf Karlsson - som 1893 övertog arrendet av Badstugunäsets krononybygge efter den till Nord-
amerika avflyttade Lars Sundberg - fått veta, att denne aldrig nyttjade odlingarna ”väst i åkern”. Sundbergs 
upplysning, de trenne ängarna och odlingsrösena vittnar om en tidigare bosättning än 1866 då Sundbergs och hans 
familj kom och slog sig ned på Badstugunäset. 

Den yngre bebyggelsen på Badstugunäset 
I motsats till den äldre tidsperioden finns från denna tiden en mångfald arkivalier och muntliga berättelser att byg-

                                                 
28 Avvittring= avskilja egendom och då i detta fall statens skogsmark. 
29 Dessa var: Bottersbodarna,  tre km från byn, nedlagd före 1890; Småbodarna, fyra km från byn och likaså nedlagd  
    före 1890; Gammelbodarna, fyra km från byn, nedlagd kring 1905; Kläppen, sex km från byn, nedlagd omkring  
    1925. Därtill fanns det ytterligare en långfäbod, Björnberget  vid Mycksjön, 9 km bort. Okänt när nedlagd. 
30 Universitetsbiblioteket, Uppsala: Eva Alsterberg 1933. Geografiska institutionen, kulturgeografiska avdelningen Uppsa- 
    la universitt. 
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ga historiken på.  Sålunda kan utläsas, att i början av 1840-talet började skogsintressenter att visa intresse för den i 
dagens arealmått drygt 850 hektar stora kronans så kallade överloppsmark norr om Badstugunäset/Torringen. 

Den hade bildats vid skogdelningen av Tälje och Näsets skogsmarker 176331 genom att skogen till Näsets by  fick 
sin norra gavel strax söder om Torringens södra strandlinje32. 

Avvittring, skattläggning och inrymning av Badstugunäsets kronoallmänning  
Tidsomfånget är 1842-1866. Händelseförloppen kan följas genom i olika arkiv bevarade handlingar. Lantmätare, 
landshövdingar och andra företrädare för länets styrelseorgan samt kronobetjänter, skogsintressenter och deras 
ombud blir kända till namn och uppdrag. Tidsbilder kan tecknas utifrån handlingarnas texter. Ett exempel därpå är 
den förberedande förrättningen 1842 i Borgsjöbyns gästgivargård och den efterföljande syneförrättningen på plat-
sen för det tillämnade krononybygget Badstugunäset den 11 oktober 1848. Kallelsen till denna besiktning hade 
söndagen före upplästs från predikstolen i Borgsjö kyrka med uppmaning till berörda och övriga som ansåg sin 
närvaro nödvändig, att infinna sig i Tranalokens fäbod den nämnda dagen klockan åtta om morgonen. Med beak-
tande av avståndet från ådalen till fäboden som ligger med idag endast lite odlingsland kvar omkring en kilometer 
söder om Torringens östra ände, måste uppgången till samlingsplatsen ha påbörjats tidigt på morgonen såvida de 
berörda männen inte gick upp dagen före och övernattade i fäboden. 

Avvittringen påbörjas 
Den huvudsakliga källan är utslagsakt D VId:75 i landsarkivet, Härnösand, jämte ett flertal bilagor i densamma. 
Då inte annat sägs i den löpande texten eller i fotnot är källan den nämnda utslagsakten. För vinnande av utrymme 
redovisas innehållet i handlingarna endast till vissa delar. Inledningen av den först liggande akten är av intresse 
eftersom den visar när avvittringen tog sin början. Det står: 
”År 1842  den 27  juni inställde sig undertecknad andre landtmätaren och styresmannen för afvittringen i länet 
  uti Borgsjöbyns Gästgifvargård i Borgsjö S:n,  Medelpads fögderi och Västernorrlands län  infunno  sig gode  
  männen Eric Göransson och Olof Jönsson i Hångsta, 
 Torps S:n äfvensom kronolänsman Gustaf Westman. 
 Oläslig  ort den  28 juni 1842  John Wiklund.”                                 

Mycket mera än genomgång av formalia gjordes inte vid 
detta första sammanträde. Nästa insats gör lantmätare Lars 
Östlund 1844 och 1845 då han uppmäter och ritar karta 
över kronoallmänningen33. Då hade inte den  första fång-
dammen för flottningsvatten byggts. Notera övergångs-
stället över Getterån och dess benämning Torringens 
gånglåga34.  

Vi förflyttar oss nu i tiden fram till juli 1848 och möter i 
notis 20335 för första gången torparen Gullik Ersson i 
Hallsta. Han ansöker då hos länsstyrelsen i  Härnösand om  
att erhålla till begagnande emot skatt en vid avvittringen  
av av Tälje by uppkommen överloppstrakt. Detta med Tälje 
kan verka förvillande men med vetskap om att den tidigare nämnda förrättningen 1763 gällde såväl Tälje som 
Näsets byar, så är den med namn ej nämnda överloppstrakten Badstugunäset kronoallmänning. Ansökningen 
hänsköts till vederbörlig avvittringsutredning. Den första förrättningen hölls 1848. Av protokollet framgår att ”År 
1848 den 11 oktober inställde sig undertecknad afvittringslandtmätare i Badstugunäsets kronoallmänning, som 
är belägen i Västernorrlands län och Borgsjö s:n samt från närmsta by 1 mil från socknen. 

§ 1 
Upplyses att kungörelse skett  från  Borgsjö kyrkas predikstol  med möjlighet för  den  som så önskar att 
protestera mot afvittringen äger att  senast  den 11 dennes  inom  förmiddagen inställa sig i Tranalokbodar- 
na för att sina anspråk derå anmäla. 

 

                                                 
31 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Borgsjö nr 21. 
32 Den traditionella berättelsen är att orsaken till att Näsets skogsmark slutar vid Torringen från byn räknat var att byamännen i 
    Näset 1763 inte ville vara med att betala lantmäteriförrättningen längre än till Torringen. Skogen på andra sidan sjön fram 
    till jämtlandskränsen ansågs värdelös då så långt bort. Om det verkligen var så eller inte kan inte sägas, men faktum är, att i 
    aktens textavsnitt är inskrivet att Näsets byamän framförde klagomål mot beslutet att lägga deras norrgavel hitom sjön och  
    inte som Tälje få den mot landskapsgränsen 
33 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Ånge-Borgsjö nr 170. 
34 Låga = egentligen på mark liggande trädstam av mindre storlek; här trädstam över vatten. 
35 Landsarkivet, Härnösand. Västernorrlands landskontors supplikdiarium B II:15, år 1841-1850. 

Fig. 31. Detalj efter karta Borgsjö nr 170 i  lantmäteriver- 
             ketss arkiv i Härnösand 
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§ 2 
Noterades att endast sökanden Gullik Ersson och godemännen Nils Ersson i Parteboda jämte Olof Mår-
tensson  i Westanå infunnit sig och att ingen protest inlämnats varför förrättningen kunde börja. 
 I fortsättningen av 2:a paragrafen är en mycket intressant lägesbeskrivning intagen och det inte minst därav att 
den styrker det skogvaktare Severin Påhlsson på Lillkrog i Bräcke ofta återkom till vid samtal i skog och mark om 
det som förr varit. Kom ihåg, sade han,”att Torringen är en egen ägofigur och att skogsskiftena stannar med 
sina tvär gavlar nära strandlinjen på båda sidor när så är.” På fråga av vilken orsak var hans svar, att det var 
därav att Sillre och Västernäsets byar sedan gammalt ägde fiskerätten i sjön. Aktuellt textavsnitt lyder:”Mot 
denna lägenhet, som å nordvästra sidan gränsar mot Jämtlands län och å den sydöstra emot sjön 
Torringen, vilken utgör rågång emellan denna kronoallmänningsrakt och Öster- och Västernäset byars 
afvittrade skogsmark”. 

§ 3. 
Åkerjord, som i denna trakt förut blifvit avmätt, togs i noga betraktande och befanns lika med chartabe-
skrif ningen bestå af rödmjörna jord af  lättare sort med botten(?) mot sjön Torringen och westsydwest och  
ehuru en sank mosse deräfven är syns det ändock för dess  fria läge mot sjön blifva i det närmsta frostfritt 
eho med grof och  reslig  såg och timmerskog  bewäxt  samt med win(d) fäll betäckt. Denna åkerjord, som 
är någorlunda stenfri och till 2 1/2 tunnland36 kan odlas och efter dess upparbetning och fullkomliga göds-
ling kunna kasta af sig tredje kornet och upptages således i tredje graden.       

I paragraf 4 är intaget en längre beskrivning över annan möjlig odlingsbar mark om sammantaget 41/2 tunnland 
stenbunden slåtter. Därtill ytterligare nära 8 tunnland dålig mark som beräknades kunna ge en halv gilling37 andra 
klassens foder. Här nämns också Mun´fjöl´n och att det norr om liggande Rastbodarna har sammanlagt 1 tunn-
land 18 kappland mycket stenbunden slått. Summerat redovisas en beräknad årlig skörd av 5 gillingar hö av olika 
kvalite som när beräkningen gjordes 1848 motsvarade ca 32 m3. Den beräknade skörden var ett av underlagen för 
framräknandet av skattetalet och att gillingens volym blev mindre senare syns inte ha påverkat skatteberäkningen. 
Rörande tillgången på foder säger förrättningsmannen i sin rapport, att förutom framräknat tillkommer avkast-
ningen av sanka starrmyrar vars slåtterstarr skördas vartannat, eller vart tredje år. Baserat på det som framkommit 
förs så till protokollet utkomstmöjligheterna. Sålunda sägs i några efterföljande paragrafer:.. 

§ 5.  
Med dess hötillgångar anses kunna födas, då dertill användes löfskog och vitmossa, en häst, 3 kor, 12 ung-
nöt samt 78 småkreatur. 

§ 6 
I anseende till ställets aflägsenhet från nabor38och dess widsträckthet anses behövas till dess under håll 
minst fyra arbetsföra personer. 

§ 7 
Den handlar inledningsvis om dåliga betesmarker med väderbruten, trubbig tallskog. Paragrafen slutar med en 
skrivning som inte borde ha skapat det intresse en skogsintressent visade för allmänningen. det står nämligen: 
”Något afsalu af timmer och bjälkar bör ej påräknas emedan transportkostnaderna i anseende till vägens 
  längd och markens cuperade och oländiga beskaffenhet kommer att överstiga wännas39 wärde vid afsalu- 
  platsen. Skog till husbehof (fuktskada, oläsligt),  omaket tillräckligt. 

§ 8 
Fiske i sjön Torringen kan inte påräknas till husbehof. 
En skrivning som måste tolkas som att förrättningsmannen kände till och beaktade Sillres och de andra skiftes-
lagens rätt till fisket i Torringen. Förslaget om ej fiskerätt godtogs dock inte vid skattläggningsberedningen 
efterföljande sommar (se 2:a stycket på nästa sida). 

§ 9 
Fågel och djurfångst lönar inte.  

                                                 
36 1 tunnland=32 kappland.1 tunnland =4 936 m2.=0,4936 hektar. 1 kappland=154,25 m2. 1 hektar=2,0257 tunnland. 
37 Gammalt mått för hö och halm. Omnämnt i aktstycken från 1500-talet . Upphörde gälla först 1916. Mest vanligt förekom- 
    mande i Norrland. Olika värden genom tiderna. Fram till 1862 motsvarade 1 gilling  9,42 m3 = 425 kg och från 1863  
    6,28 m3 = 340 kg. 1862 lämnades också en måttuppgift sägande att  ”1 gilling skall motsvara ett godt lass hö från hör-  
    nen uppmätt 5 alnar långt, 3 alnar högt och 2 alnar brett.” I dagens mått ca 3 meter långt, 1,8 meter högt och 1,2 me- 
    ter brett. 
38 Nabor är äldre ord för grannar, närboende. 
39 En vända = framförandet av som här ett lass med timmer till en viss plats och tomt tillbaka till utgångsplatsen. Timmerkö- 
    rarna  lade också in ett tidsmått i uttrycket i det man  exempelvis talade om att man hade en ”trevänneskörning” om dagen. 
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§ 10 
Mjöl och sågqvarn. Tillfälle att anlägga en husbehofsmjölqvarn i en ...bäck å norra sidan Mun´fjol´n  hvil-
ken qwarn kommer att blott drifwas vid wårföde och då mycket regn inträffar. Någon husbehofssågqwarn 
kan å detta ställe i brist af vattentillgång ej anläggas. 

Förrättningsmannen och hans bisittare - godemännen -  avslutar förrättningen med order till den kommande bru-
karen av nybygget att anlägga en humlegård40 om 25 stänger. Det föreslogs därtill att hemmanet på grund utav sitt 
läge och de dåliga odlingsförutsättningarna borde tillerkännas 50 frihetsår men dock, att brukaren efter 3/4 av ti-
den skall betala halva skatten. 
                                        Dagtecknat Badstugunäsets förrättningsställe den 12 oktober 1848. 
                                            Lars Östlund             Olof Mårtensson             Nils Ersson 

Avvittringsförrättningen fortsätter 
Nästa sammanträde hölls i Borgsjöbyns gästgivaregård den 11 juni 1849. Då deltog den lantmätare Östlund som 
gjorde föregående års utredning och ytterligare tre lantmätare varav en var chef för avvittringen i länet. Vidare 
kronolänsman Gjötberg att bevaka kronans (statens) intressen och därtill tvenne godemän jämte, som det står, 
socknemän. Efter en inledande diskussion om möjligen jäviga godemän och sättet för förrättningen, så kallade for-
malia, enades ändock de närvarande om att fullfölja avvittringen med tillhörande förslag till skattläggning av kro-
nonybygget Badstugunäset. Ur protokollet, dagtecknat den 18 juni 1849 över skattläggningsförberedelsen, är ett 
avsnitt av intresse vidareföra. Det är skrivningen i vilken den årliga räntan (skatten) summeras till 2 daler 14 öre 
silvermynt. Nu fastläggs, tvärtemot det som anfördes den 12 oktober året förut om inget husbehovsfiske att, citat: 
Fiske till husbehof  8 öre mantalet = 1 öre.  Nybygget var 1/8 av ett fullgärdshemman och därav en åttondel i 
skatt för i detta fall fisket. Men vad hade hänt under de 8 månaderna efter lantmätare Östlunds och hans bisittares 
protokollförda ställningstagande mot husbehovsfiske, när nu sådant tillstånd föreslås och skatteberäknas?  Inget är 
sagt om att Sillre och Västernäsets byamän var med vid förrättningen för att bevaka sin fiskerätt i Torringen.  

Utredningsförslaget av den 18 juni 1849 godkänns inte 
Den ovan nämnda förrättningen godkändes inte av de överordnade myndigheterna som var länsstyrelsen och av-
vittringsorganisationen. Det dröjde mer än 10 år innan ärendet - som kommer att framgå av det följande – slutför-
des. 

Gullik Ersson i Hallsta och hans uppdragsgivare (?) otålig (-a) 
Frågetecknet i rubriken får den ärade läsaren själv, efter att ha tagit del av det som i det följande berättas om skri-
velser och resolutioner och inte minst om överlåtelsen av del av kronoallmänningen till skogsintressent såväl före 
som efter det han fått rätten till den, bedöma om frågetecknet är motiverat eller ej.  Efter att 1848 utan framgång 
ha ansökt om införsel = rätt att äga och odla Badstugunäset, väcktes åter frågan i Gullik Erssons namn genom en 
skrivelse till länsstyrelsen daterad den 29 juni 1854. Det sagda om i Gullik Erssons namn därav att skrivelsen ifrå-
ga är väl underbyggd och formulerad så därav torde någon av skogsintressenten närstående, eller denne själv ha 
fört pennan. Knappast att någon skrivkunnig odalman eller sockenskrivaren kände till det regelverk som åberopas 
i skrivelsen. Gullik förbinder sig nämligen, ”att fullgöra den odling som finns bestämt i det af Konungens Be-
fallningshafvande under den 28 October 1851 fastställda förslaget till metodisk skattläggning”. Han bifogar 
därtill vederbörlig borgen styrkande, att han skall fullgöra det som stadgeenligt åläggs honom och därtill också 
som stöd för honom ett prästintyg41 över sin oklanderliga vandel (vilket krävdes för att få nybygge). 

Näsbor protesterar mot Gullik Erssons åstundan efter Badstugunäsets kronoallmänning   
Gullik Erssons upprepade försök att för egen eller av mycket att döma, annans räkning få äganderätten till denna 
kronans överloppsmark sågs inte med gillande av alla närboende. Därom kan läsas i länsstyrelsens diarium per 
den 27 juni 1855 som noterar nummer 289 i den löpande serien vara en inkommen klagoskrift från Gullik Jonsson 
och Per Andersson, båda i Östernäset, mot nämnde Gullik Erssons ansökan om införsel i här rubricerad kronoall-
männing. Vidare är i samma rum antecknat, att han skall mot vite av 1 riksdaler 32 skillingar inom tre veckor in-
komma till länsstyrelsen med genmäle. Tyvärr måste konstateras, att vare sig klagoskriften eller genmälet på den 
har återfunnits. Det är att beklaga att dessa säkerligen intressanta aktstycken inte finns där de borde ligga i  
utslagsakten DVId:75, eller i andra närliggande arkivalier.42 

Gullik Ersson säljer halva Badstugunäsets kronoallmänning innan han äger den! 
Det är i slutet av september år 1855. Gullik Ersson, som nyligen fyllt 51 år, har som framgått sedan 1848 utan 

                                                 
40 Ett åliggande för ägare av i mantal satt jord  fram till mitten av 1860-talet då åliggandet togs bort. Då Badstugunäsets nybyg- 
    ge anlades först 1866 kom nog aldrig någon humle att ha försökt odlas på nybygget. Humle användes vid framställning av 
    öl.  
41 Prästintyget utfärdades av komminister Anders Byström i Borgsjö och borgen gavs av bönderna Pehr Hansson och Per Ab- 
    raham Persson; båda i Granboda by i Borgsjö. 
42 Landsarkivet, Härnösand. Västernorrlands landskontors utslagsakter aktuella år jämte supplikdiarium B II:16. 
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framgång sökt att i sitt namn få åborätt till kronoallmänningen. Vid denna tid rörde sig bildlikt talat två skogs-
intressenter i området, nämligen handelsbolaget James Dickson & Co med huvudkontor i Göteborg och ett 
för Medelpad i Matfors, samt grosshandlaren Anders Petter Hedberg i Sundsvall. Denne A.P.Hedberg som 
han allmänt kallades, kommer vi att möta mycket framgent medan däremot handelsbolaget verkade mera perifert. 
Nämnas kan dock såsom en viktig ingrediens i intresset för skogen vid Torringen och i Jämtgaveln, att detta han-
delsbolag redan 1850 och 1851 tecknade arrendekontrakt med markägarna utefter Getterån från nedströms Tor-
ringen till åns utlopp i Fränsta i akt och mening att göra iordning Getterån till flottled (se kapitel XVIII ”Flott-
leder och flottning”, sida 85.  Det fanns följaktligen flera än Gullik Ersson i Hallsta som var intresserade av skogs-
mark och växande skog. 

Vi förflyttar oss till den 29 december samma år 1855. Denna dag säljer Gullik Ersson halva krononybygget Bad-
stugunäset för 300 riksdaler riksgälds43 till torparen Jonas Backlund och dennes hustru Inga-Lisa Jonsdotter i 
Näset. Hur denna transaktion kunde göras och varför är inte känt och var den överhuvudtaget juridiskt sett riktig? 
Var det månne en avledande manöver för att blidka de som kritiserade Erssons handlande och kanske även till-
ståndsmyndigheten och därtill; hur kunde en torpare betala det då stora beloppet 300 riksdaler riksgälds. Om för-
säljningen trots allt var korrekt måste det ha inneburit att Gullik Ersson fått option (företrädesrätt) till kronoall-
männingen, men någon handling som styrker detta är inte hittad. 

A. P. Hedberg i Sundsvall köper halva Badstugunäsets krononybygge 
Nedan avskrivet köpe- och provisionskontrakt mellan grosshandlaren och skogsuppköparen A.P.Hedberg och de 
tidigare nämnda torparna Gullik Ersson och Jonas Backlund förklarar i mycket de sistnämndas inbördes affär om 
300 riksdaler riksgälds. Exempelvis att Jonas Backlund inte betalade några pengar till Gullik Ersson och Jonas 
Backlunds köpekontrakt med Gullik Ersson transporterades den 12 april 1856 på grosshandlare A.P.Hed-
berg. Kontraktet lyder: ”Förestående köpecontract transporteras på Herr A. P. Hedberg i Sundsvall eller hans 
rättsinnehafvare, mot förbindelse för honom att verkställa de odlingar och onera44 som vid blifvande införsel 
kommer att drabba nybygget, samt till Gullic Ersson utbetala ofvannämnda 300  Rd:r Rg:s, samt till mig 200 
Rd:rRg:s 

Äfwen förbehåller jag mig fiskerätten för den försålda andelen.  

Förenämnda Tvåhundrade Rd:r Rg:s har jag samma dag emottagit, som härmed qvitteras, men förbinder jag 
mig återbetala denna summa i händelse något hinder för eganderätt skulle uppstå. 
                                                                   Westernäset den 12: April 1856. 
Jonas (bomärke) Backlund i Westernäset. Wittna: J. P. Gullicsson i Westernäset Eric (bomärke) Jonsson från     
                                                                                                                  Fryksände i Värmland.”  

Ovanstående kontrakt säger oss två saker av vikt, nämligen att Jonas Backlund, utan att ha betalt för sig, stått som 
”ägare” till halva nybygget Badstugunäset i något mer än tre månader och inte minst att Gullik Ersson allt mer 
tydligt syns gå grosshandlaren och skogintressenten Anders Petter Hedlunds45 ärenden.  

En tredje ansökan om införsel och äntligen bifall. 
Gullik Ersson hade nu sålt hälften av den kronoallmänning han ännu inte av allt att döma fått rätt disponera och nu 
vidtager han åtgärder till att påskynda åtkomstärendet. Det gör han genom att per den 17 oktober 1856 inlämna en 
ny ansökan om införsel i Badstugunäsets kronoallmänning. Han har fått hjälp sätta upp skrivelsen av en Erik Jo- 
han Forsell vid länsstyrelsen och anhåller samtidigt enligt diarieanteckningarna om kopior av de vilande avvitt-
rings- och skatteberedningshandlingarna. Den 22 oktober 1856 diareförs den förnyade ansökningen i länsstyrel-
sen, Härnösand46. Den 12 november s.å. dateras och vidimeras de begärda kopiorna av bland andra den tidigare 
nämnde Forsell. Detta förhållande tyder på att han i tjänsten hade tillgång till de aktuella lantmäteriakterna och det 
kan så vara, men det intressanta i sammanhanget är om det verkligen var Gullik Ersson som hade sådana kontak-

                                                 
43 I Sverige infördes 1855 en ny myntenhet benämnd riksdaler riksmynt. Den var enklare i sin konstruktion än den myntord- 
    ning som varit sedan 1776 med speciemynt (=silvermynt) jämte banco- respektive riksgäldssedlar. Dessa hade olika värde 
    gentemot varandra med olika och skiftande värden och som nu i och med år 1855 i princip upphörde att gälla.  1830-1855  
    var kursen 1 riksdaler specie (silvermynt) = 22/3 riksdaler bancosedlar =  4 riksdaler riksgäldssedlar. Man fick följaktligen 
    större antal riksgäldsedlar än bancosedlar i handen vid exempelvis betalning av köp; dock inte större värde. Bancosedeln 
    ansågs säkrare då utgivare av den var det som i dag är Riksbanken; riksgäldsedlar utgavs av Riksgäldskontoret. 1855 -1873 
    sattes 1 riksdaler riksgälds (rdr rgs) = 1 riksdaler riksmynt = 100 öre. 1873 blev1 riksdaler riksgälds lika med 1 krona = 100  
    öre. 
    Vad fick man då för 300 rdr rgs 1855 och hur mycket är beloppet i dagens penningvärde? Ett realt värde är de 300 rdr 
     rgs motsvarade 2 årslöner för en arbetare.  
44 Onera = ej längre använt ord för skatter och utgifter. 
45 Se personalia sida 51. 
46 Landsarkivet, Härnösand. Akt 273/1854 i Västernorrlands läns landskontors utslagsakt D IVd:75 och 77. 
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ter. Är det troligt, att en i sig fattig torpare om än nu med i bästa fall kontanter på fickan efter uppgörelsen med 
Hedberg i april s.å. reste ända till Härnösand och därtill visste vem han skulle be om hjälp? Mera troligt då att det 
var A.P.Hedberg som skötte det hela medan Gullik Erssons uppgift var att formellt stå för, liksom tidigare, an-
sökningen om införsel = ägarskap till kronallmänningen Badstugunäset? Bedöm själv! 

Den 18 december 185647 utfärdas i Gullik Erssons namn och efter mer än åtta års utredningar länsstyrelsen 
tillstånd om införsel i Badstugunäsets krononybygge om 6 mål skatte.  

I slutet av utslagets textmassa sägs att kronofogden i orten, såvida inte andras bättre rätt till nybygget styrkts, äger 
föranstalta om laga av- och tillträdessyn. Vidare sägs, att ordentligt inrymningsbrev med notering av föreskrivna 
uppodlingsskyldigheter48 skall upprättas utifrån Kungl. Kammarkollegiets kungörelse av den 29 februari 180849.  

A.  P. Hedberg blir ägare av hela Badstugunäsets krononybygge 
Tidsmässigt är det den 21 april 1857. Gullik Ersson, som då något mer än ett år liksom A.P.Hedberg ägt halva 
Badstugunäsets nybygge, säljer denna dag sin hälft till nämnde Hedberg för 500 riksdaler riksgälds (man fortsatte 
som synes ännu två år efter det nya penningsystemets införande att använda sig av det gamla). I kontraktet skrivs 
också in samma villkor som i kontraktet med Jonas Backlund året före, om det skulle visa sig att någon annan kan 
bevisa ha bättre rätt till nybygget.  Den 21 september 1857 beviljar länsstyrelsen Hedberg införseln i nybyg-
get/kronoallmänningen. Frågetecknet i detta avsnitts början rörande Gullik Erssons eventuella ombuds-
skap kan strykas, eller hur? 

Gullik Ersson erhöll för sin insats, alternativt för en ren försäljningstransaktion, sammanlagt 800 riksdaler rikgälds 
(inte fullt 32 000 kronor 1995 enligt SCB) och Jonas Backlund 200 riksdaler riksgälds (omkring 8 000 kronor 
1995 enligt samma uppgiftslämnare). Bortser vi från mindre utgiftsposter för resor och lösenbelopp av domar etc. 
innebär det redovisade, att A.P.Hedberg för i 1995 års penningvärde ca 40 000 kronor och vissa odlings-
åligganden blev ägare till uttryckt i dagens arealmått  854 hektar skogsmark; sedermera med betckningen Badstu-
gunäset 1:1.  

Förrättningen avslutas 
Som tidigare redogjorts för godkändes inte den 1849 gjorda utredningen och sedan blev den formella avvittringen 
och skattläggningen mer eller mindre vilande i hela 10 år. Det framgår av vissa avsnitt i akterna Borgsjö nr 185 
och 186 i lantmäteriverkets arkiv, Härnösand, samt i skrivningar i 3:e provinskontorets konvolut 167:2, 12/1 1857 
och nr 21/1855 i Kammarkollegiets arkiv i Riksarkivet, Stockholm. Ingressen i akt Borgsjö nr 186 sammanfattar 
det hela. Det heter: 
År 1859 den 19 december inställde sig undertecknad Commsionslandtmätare och afvittringsstyresman uti 
Borgsjö Sockenstuga, för att till slut bringa den inom Socknen under förfluten sommar på grund af Kongl. 
Majts. nådige bref till Kongl. Kammarkollegiet den 23 april företagne afvittringsförrättningen. 
Det under sommaren 1859 framtagna avvittringsförslaget omfattade även Grundsjöns krononybygge samt 
Ovansjö och Oxsjö kronoallmänningar och den så kallde Prästkilen. Den 7 mars 1860 togs beslut, men först den 
29 april 1866 utfärdades skattebrevet för Badstugunäset50 

Nybygget Badstugunäsets arealer 
Besiktningen av Badstugunäsets nybygge gjordes den 7-11 juni 1859 och resulterade i ett mycket detaljrikt pro- 
tokoll51. Nybyggets arealredovisning 854 tunnland redovisas hör omräknat något avrundat till hektar.  

                                                 
47 Västernorrlands läns landskontorets resolutionsbok AIIIa:64/1856, akt nr 273/1854, position 622. 
48 Skyldigheterna var reglerade i förordningar av olika slag, som kontrollerades att de följdes av myndighetsperson, eller av 
    den han forordnade i sitt ställe. Beroende av omständigheterna ålades nybyggaren att odla upp en viss, årlig areal och att  
    bygga behövliga hus etc. Enskild nybyggare kunde utifrån ett 1824 utfärdat så kallat kungligt brev få odlingshjälp de tre 
    första nedsättningsåren med sammanlagt 8 tunnor korn; allt under förutsättning att han fullgjort sitt nyodlingsbeting. Ersätt- 
    ning för uppdikning av nytt odlingsland fanns det även möjlighet att få efter vederbörlig ansökan och besiktning  av myndig- 
    hetsperson.  Odlings- och dikersättning kunde inte utgå till bolagsägt nybygge, vilket förhållande förklarar, att inga bidrag  
    står att finna om till Badstugunäset. 
49 Kungörelsens titel är: ”Angående wissa omständigheter, som hädanefter komma att iakttagas i Mål hvilka röra besittnings- 
    rätt å Kronohemman.” (Kungörelsen finns på Kungl.Biblioteket i Stockholm). 
    Kungörelsen handlar till stor del om regler för att om möjligt behålla nybyggeshemmanet inom familjen. Det fastslås exem- 
    pelvis  att änka efter ägare till kronotorp/hemman äger rätt sitta kvar och om inte så av ett eller annat skall hemmanet i första 
    hand övertagas av äldste sonen och då vidare. Om ingen köpare finns skall staten betala uppodlarens familj skälig ersättning 
    för det gjorda arbetet. Arvsbegreppet ett slags fideikommis om än inte med lika förmånliga villkor som adelns. OBS! Det 
    sagda gällde så länge berörd betalade ränta för nybygget vilket i praktiken innebar att han/hon arrenderade statens  mark 
    Om nybyggaren som det hette skatteköpte nybygget, blev han ägare till det, ålades betala skatt i vanlig ordning och kunde 
    kalla sig hemmansägare.  
50 Landsarkivet, Härnösand. Västernorrlands läns landskontors supplikdiarium B II:16. 
51 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Ånge-Borgsjö nr 169 och även utredning till mål 132/1972. 
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               Duglig åkerjord                                     1, 2 ha  Impedimenter utanvärde: 
                Äng, slåttermyrar och röjningsland   10, 5 ”       Bergoch otillgängligt stenhällsland   376, 6 ha 
                Någorl. duglig skog och åkerland     142, 3 ”  Rödmossemyrar                                    34, 6  ”    
                                          S:a dugliga ägor:      154  ha Vatten                     285, 8  ”    
                                                            S:a impedimenter:  697 ha 
Nybygget och rätten till fiske i Torringen 
Det förbehåll om rätten till fiske som Jonas Backlund fick inskrivet i överlåtelsekontraktet av sin del av kronoall-
männingen till A.P.Hedberg godtogs inte av skattläggnings- och avvittringsmännen som i undersökningsprotokol-
lets 9 § säger: 
”… men som fisket härstädes just är den enda fördelen som tillkommer detta nyhemman, och hvarpå förrätt-
ningsmännen vid skattläggningsutredningen fästat större afseende. Alltså dristar vi oss i djup ödmjuket före-
slå, att så länge någon del af fisket är från denna lägenhet skildt, någon inrymning deri icke bewiljas, ty i an-
norlunda händelse kan detta fjellhemman  i framtiden komma i ödesmål.” 

Det var en hård skrivning vars förslag faställdes gälla och därmed lämnas för nu fiskerättsfrågan för att avslut-
ningsvis säga något om uttrycket 6 mål skatte som krononybygget taxerades till. Det innebar att hemmanet, utifrån 
det som stipulerades i Kungl. Majts. avvittringsstadga och skattläggningsmetod av den 11 september 1770 jämte 
ändringar och förklaringar av den 29 april 1774 och 14 juni 1775, samt rörande tiondeberäkningen samma myn-
dighets brev av den 10 november 1807, klassades som 1/8 hemman. Ett fullgärdshemman omslöt 48 mål och det 
förklarar här aktuellt måltal. Begreppet mål i sin tur uttryckte, mycket förenklat sagt, det sammanlagda värdet av 
jordens beskaffenhet, den beräknade avkastningen, arealen och i linje därmed skattekraften. 

Personalia om Gullik Ersson, Jonas Backlund och Anders Petter Hedberg 
Männens levnadsöden är helt olika. De två förstnämnda dog båda fattiga medan A.P.Hedberg vid sitt frånfälle var 
mångmiljonär genom att han bland mycket annat ägde stora skogsområden i många av Medelpads socknar. Här 
nedan något om de tre männen såsom Borgsjö församlings kyrkoarkivalier och Nils August Flodén i sin 1978 ut-
givna bok ”Sågverkspatronerna” berättar: 

Gullik Ersson 
Han var född den 5 oktober 1804 och avled den 30 juni 1875. 1827 gifte han sig med Lisa Jonsdotter, född 1795 och död 1870. 
De står båda 1862 antecknade som inhyseshjon. Makarna hade då inte eget boende men syns ha fått det senare då Gullik står 
som torpare i Harsta, som är den ursprungliga skrivningen för Hallsta. 

Gullik Ersson såg tydligen en möjlighet till inkomster genom att verka som ombud (bulvan) för skogsuppköpare. För vad an-
nars efter tidigare redovisade transaktioner och att den affären därtill inte var den första. Han hade nämligen tidigare en tid ägt 
del av Mjösjö finnhemman på ångeskogen. Även i det fallet hade han en kompanjon, nu vid namn Tomas Tomasson och 
liksom Gullik titulerad torpare. De två köpte den 6 april 1847 mjösjöhemmanet av Per Nilsson i Ånge för 650 riksdaler riks-
gälds. Redan i maj året därpå säljer Gullik Ersson sin andel till en Lars Lenström i Hallsta och i november likaså 1848 säljer 
Tomasson en andel i hemmnet till en privatperson. I maj 1853 köper James Dickson & Co hela hemmanet men ännu 1858 har 
bolaget inte fått lagfart på köpet52.  

I juli 1848, knappt tre månader efter det Gullik sålt sin del i mjösjöskogen, ansöker han om att få komma över Badstugunäsets 
kronoallmänning och fråga är, varför inte länsstyrelsens handläggare reagerade negativt på hans kortsiktiga skogsintressen. 

Jonas Backlund 
Han var under namnet Jon Jonsson Backlund skriven under Västernäset/Tälje och enligt församlingsboken född 12 mars 1821. 
Den 4 oktober ingick han äktenskap med en Eva Lisa Jonsdoter. 1862 är han upptagen som lösdrivare under Östernäset och nå-
got senare som torpare. Familjen flyttade 1869 till Sundsvall.   

Anders Petter Hedberg 
Han var född den 16 november 1820 i Svenljunga församling i Västergötland. Fadern var lantbrukare och handlare som på sina 
resor ut i landet kom ända upp till Medelpad. Anders Petter följde tidigt med dessa resor. 1841 erhåller han tillstånd för 
gårdfarihandel inom Västernorrlands län. Huvudartikeln var bomullsvävnader från textilfabrikerna i Västergötland. Genom 
dessa resor ut i Medelpads socknar lärde han säkert känna många av de skogsägande bönderna och det sägs, att han gärna tog 
pant i växande skog som säkerhet för ej betalda varor och lån och det både före och efter det han tillsammans med tvenne 
bröder 1854 öppnade en garn- och vävnadshandel i Sundsvall. Med lite skog på hand och insikt i vad som var på gång tog 
skogsaffärerna allt mer överhanden. Han tituleras grosshandlare och sägs vid mitten av 1860-talet vara god för en halv miljon 
kronor. Garnmanufakturen avvecklades och han blir förutom i skogsföretag även delägare i järnvägsbolaget Sundsvall-Torps-
hammar och i Sandö glasbruk i Ångermanland. 

Den 6 september 1882 avlider han ogift, utan att ha skrivit sitt testamente. Hans förmögenhet beräknades vara mellan 3,5 till 9 
miljoner kronor. Brodern Johan August föranstaltar, efter vederbörliga lotter till arvingarna, om ett flertal donationer i broderns 
anda. En sådan donation var till ett läroverk i Sundsvall och för oss av särskilt intresse 10 000 kr vardera till socknarna Holm, 
Stöde, Torp, Borgsjö och Haverö. 

                                                 
52 Landsarkivet, Härnösand. Torps tingslags småprotokoll A IIa:24, december 1858, sida 158-162. 
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KAPITEL X 
VERKSAMHETER OCH BOENDE PÅ BADSTUGUNÄSET 1866-1893 
Det är 1866 om sommaren. Värmlänningen Lars Larsson Sundberg med hustru och tre barn, varav det yngsta 
drygt året gammalt, är på väg till Badstugunäset. De kommer från Nyhem i Jämtland efter att förut i många år 
varit bosatta och haft arbeten i Holms församling i Medelpad. I Holm fanns det en mäktig handelsman vid namn  
J. P. Eriksson hos vilken hustrun bevisligen före äktenskapet var en av de oftast fem pigorna. Den blivande maken 
syns också ha haft tjänst där efter det han kom till Holm. Det är inte osannolikt att grosshandlare Hedberg i Sund-
svall när han nu, efter att ha avyttrat sin rörelse i manufakturbranschen och ägnade sin tid åt skogsköp och därmed 
förenlig verksamhet, behövde en arrendator till Badstugunäset kom att tänka på makarna Sundberg, vilka han kan 
ha lärt känna vid sina tidigare affärer med deras arbetsgivare i Holm. 

Familjen Sundberg kyrkoskrevs den 
2 augusti 1866 i Borgsjö under nytt 
upplägg, betitlat Badstugunäset. Bo-
stadshuset på huggen stensockel, lik-
som åtminstone ladugården, bör ha 
varit byggda då familjen kom för hur 
annars så nära vintern klara boendet 
och uppehället. Möjligen var bo-
ningshuset i två våningar sagt uti-
från berättelser och bouppteckningen 
efter hustru Maria, som dog i januari 
1890  (se sida  62). 

Lars Sundberg var  verksam  på Bad- 
stugunäset till 1890 då han blev  än-
keman Då sägs han ha flyttat ned  till  
bygden med sina två yngsta barn. 
1893 emigrerade han til Nordameri-
ka. Detsamma gjorde även  de andra   
familjemedlemmarna och det såväl före som efter fadern.  I vilken by han bodde under åren nere i bygden kan ej 
sägas, eftersom han ända in till det han lämnade Borgsjö var skriven på Badstugunäset. 

1893  tillträdde den andre arrendatorn som  blev den siste. Hans namn var Karl-Gustaf Karlsson. Han kom med 
hustru och barn från ett torp i Västanå, Borgsjö. På Badstugunäset blev familjen kvar till 1910 då de återvände till 
Västanå och fadern blev, som det står i församlingsboken, torpararrendator  

Under Lars Sundbergs 
första tio år på nybygget 
bodde det till och från 
även andra personer där. 
Troligen var det od-
lingsmedhjälpare som 
kanske, jämte de vuxna 
sönerna på gården, gräv-
de de mer än 1500 meter 
diken som är på och runt 
om odlingarna Dessa di-
ken - som börjar i myr-
området nordöst om bo-
platsen och går fram till 
Torringen väster om 
1800-talets odlingar - är 
väl värda  att beses  som  
exempel på om inte an-
nat en stor arbetsinsats. 
Diken finns även ”Väst i 
åkern” och där finns också  
odlingsrösen. 

Fig. 32. Nybyggets läge som lantmätaren L. Östlund ritade in det 1845. 

Fig. 33. Ej skalenlig situationsbild över odlingsland, odlingsrösen och husgrunder samt ställen 
            på marken där meddelare och lämningar berättat och visar  var  vissa  hus  en  gång har 
            stått. Delvis frilagt och inmätt 1995. 
 
. 
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Bebyggelselämningar och odlingsrester  
Boplatsen Badstugunäset, som i mycket berörts tidigare i detta arbete, syns som sagts ha haft ett flertal bebyggelse 
och nyttjandeperioder. Två av dessa perioder kan styrkas medan förhoppningsvis planerade expertundersökningar 
av tvenne rösen och några, troligen flera hundra år gamla stensatta källargrunder och en 13 x 23 meter stor hus-
grund kommer att kunna påvisa ytterligare minst två tidsomfång och om så, styrka de traditionsbundna berättel-
serna om Badstugunäsets äldsta historia.  

En första besiktning av det aktuella området gjordes den 20 juni 1995 av länsmuseets i Härnösand chef Tommy 
Puktörne och arkeologen Lars Göran Spång därstädes. De fastslog Badstugunäsets historiska värde och har enligt 
uppgift avrapporterat till Riksantikvarieämbetet i Stockholm och länsantikvarien i Härnösand med inlagda 
önskemål om ekonomisering av en önskvärd arkeologisk undersökning av boplatsområdet. Om de skissade 
undersökningarna kommer till stånd så torde de och utvärderingen komma att sträcka sig över ett eller flera år, 
varför utfallet tyvärr inte kan redovisas i denna bok. För nu får därför enbart berättas om det som i skrivande stund 
1996 är känt. Tyvärr att konstatera vid bearbetning av manuskriptet 2008 inför 2:a utgåvan är att inga arkeo-
logiska undersökningar gjorts. 

Se figur 33. 
1. Plats för båthus 
    Stensättning och under vattnet bearbetad nockstock. 

2. Lada eller förrådshus 
    Innan av  Skogsvårdsstyrelsen gjord uppröjning väl skönjbar markering i markskiktet. 

3. Stensatt källargrund 
    Grunden är ca 1 meter djup, 4 meter bred och 6 meter lång. Troligen efter den källare det berättas om att de boende under 
    1800-talets andra hälft förvarade fisk i. 

4. Tvenne husgrunder  
    Den större grunden har måttet ca 5x5 meter med rester efter eldstad i sydvästra hörnet Den mindre grunden är ca 3,5 x 4 
    meter och har möjligen haft eldstad i mitten. Kan ha  varit kombinerad  sädestork  och bastu. Hörnstenar kan skönjas. Ti-   
    digare inte kändt. Funna vid besiktning 20 juni 1995.  

5. Logplats 
    Sagesmän har berättat, att det är platsen för nybyggets loge. I den sägs folk på nybyggen och i fäbodar på skogen norr om    
  bygden i Borgsjö och i närliggande Jämtland ha samlats till samvaro och dans. En auktionsbal skall ha hållits där under bar-  
    markstid  1892  i samband med att arrendator Lars Sundberg hållit auktion för att få pengar till sin amerikabiljett och till att  
    innan dess betala sina skulder med. Givetvis användes logen även för sitt rätta ändamål, men 1927 revs den och av väggtim- 
    ret gjordes spelflottar att brukas vid flottningen i Torringen. 
6. Platsen för ladugården 
    Den speciella växtligheten och den rätt goda tillgången på mask styrker uppgiftslämnaren Gunnar Edströms i Västanå upp- 
    gift om att här stod ladugården. 
7. Större, stensatt källargrund 
    Enligt berättelserna i bygden grunden till den källare som Sundbergs förvarade kött och mjölk i. Den nedgrävda,  ca 1,5 me- 
   ter höga stenmuren är välbyggd och syns vara mycket gammal. Stöd för det sagda är att en 200-årig  gran på murkrönet nu  
     fällts. Planmåttet är ca 3,2 x 7 meter. Kan enligt arkeologer vara efter något hus från den tid Norge gränsade till Badstugu- 
     näset.  

8. Mindre grundsättning 
    Upptäckt i juni 1995. Ej närmare undersökt. 

9. Stenröse 
 Kan vara från två olika tider. Den sydligast liggande delen är mycket vällagd och kan vara ett gravröse av något slag. Den 

    norra delen av röset troligen ett odlingsröse. Besiktigat av arkeologer 1995.  

10. Väst i åkern 
 Tre äldre odlingsland samt odlingsrösen ett stycke väster om de odlingar som räknas som Nybygget. Skall vara efter en 
 finsk nedsättning i början av 1600-talet. Bättre odlingslandskap än i öster där bebyggelsen var. Stig från boplatsen kan 
 följas till Väst i åkern. Inga lämningar efter bostäder där kan tyda på att finnarna bodde i huset som redovisas under 
 position 4. Arrendator Lars Sundberg skördade enligt egen uppgift till Gunnar Edströms fosterfar inte  dessa ängar. 

11. Gammal husgrund 
 Våren 1993 upptäcktes en mycket säregen husgrund med planmåttet ca 13 x 23 meter. Ej nämnd av någon meddelare. Ma-
 ger växtlighet vilket talar för ej ladugårds eller stallbyggnad. Kan enligt expertis vara medeltida, men mot det talar frag-
 ment av rödtegel i jorden. Rödteglet blev känt här uppe i Norden först under 1400-talet men givetvis kan det ha kommit 
 med i bilden senare än själva grunden och det hus den måste ha burit. Ett av de objekt som besiktigades ytligt av arkeolo-
 ger i juni 1995 och som konstaterade grundsättningen vara mycket intressant och ett måste att närmare undersöka. 

12. Lillstugan 
      Skadades svårt av eld omkring nyåret 1954. Brann ned helt i slutet av 1950-talet. 
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13. Husgrund 
 Kallmurad bred sten-
 grund, 80-120 cm hög. 
 Rester efter större eld-
 stad av rödtegel pekar 
 liksom det som be- 
 rättas, på att det här 
 stått en bryggstuga. 
14. Huvudbyggnaden 
 Huggen stengrund med 
 planmåttet 6,7 x 8,7 
 meter. Ingång i väster 
 och eldstad i nordöstra 
 hörnet. Byggnaden för-
 stördes av eld troligen 
 1910 (även 1897 och 
 1905 nämnt). 

15. Röse 
 Ovanför odlingsland ett    
 vällagt röse. Kan enligt 
 arkeologer vara ett  
 gravröse endera från 
 järnåldern eller från pil-
 grimstiden under me-  
 deltiden; alternativt trots allt ett odlingsröse.   
 Skall förhoppningsvis undersökas närmare. 

     16. Lämningar efter lada. 
           Övermossad rest efter ca 5 x 5 meter stor  
      lada ca 800 meter i nordöst efter märkt stig. 
      Notera starrslott/svedjeland och likaså dike- 
      na. 

 Något om att bo och verka på Badstugunäset 
Att leva på det ensligt liggande Badstugunäset var 
inte lätt. När makarna Sundberg kom dit hade de 
tre barn i åldrarna 1- 12 år med sig. Under åren 
1868 till 1875 föddes ytterligare fyra barn. Följaktligen var det ett måste att ha kreatur för att få mjölk till de små 
barnen. Djurhållningen skapade, efter vad som berättas i andra led av de vars föräldrar kände Sundbergs, hade i 
början stora problem ifråga om tillgången på foder. Åborna hade innan odlingslanden var upptagna att skörda att 
samla in det som starrmyrar och tidigare svedjetäkter kunde ge. Därtill var lövtäkt ett viktigt komplement och då 
speciellt för smådjuren får och getter. Lövtäkt innebar, att man under våren och försommaren repade av och 
samlade in det färska lövet och slyn  av träd och buskar. Förutom det sagda var mulbetet så snart marken bar gräs, 
av mycket stor betydelse för att hålla kreturen vid liv och få dem att bli så välgödda som möjligt inför det många 
gånger besvärliga vinterhalvåret. Det gick att klara sig, men då måste de berörda kunna lita på naturen och i linje 
därmed årstidernas växling. Att det inte alla gånger var så fick tyvärr familjen på nybygget uppleva redan den 
första våren efter nedsättningen då nödåret 1867 tog sin början. 

Fig. 34. Gunnar Edström i Västanå på Lillstugans bro 1933. 
             Okänd fotograf. 
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När fru Sundberg gick över isen i midsommarveckan nödåret 1867 
Sommaren dröjde med sitt intåg. Maj månad var mera en vintermånad än en vårmånad. Mor Maria med närmsta 
ansvar för kreaturen blev allt mer förtvivlad. Foderförrådet var på upphällningen, kreaturen svalt och gav därige-
nom lite eller ingen mjölk till barnen och mathållningen. Juni månad kommer och snön börjar sakta smälta bort 
men då kyligt grönskar inte markerna och träden. Ännu i midsommarveckan bär Torringen på sitt istäcke, vilket 
den normala vårar brukar att med vindens hjälp kasta av sig omkring den 20 maj. Foderbristen är nu akut. Det be-
rättas, att dagen före midsommaraftonen tar mor Maria en tom säck med sig och går över isen till södra stranden 
och vidare upp till Torringsfäboden för att om möjligt där kunna finna något hö. Det är näsböndernas fäbod men, 
som det heter, nöden har ingen lag. Hon lyckas också i en öppen lada samla samla ihop höboss (hörester) och fylla 
sin säck med. Återfärden över isen hem till de sina och djuren går lyckligt. Dagen därpå midsommaraftonen, som 
då var den 23 juni bröt isen upp och det blev öppet vatten. Värmen kom och med den i även i sinom tid bete för 
djuren. 

Rörande åbornas mathållning var kött av skogens villebråd och fisk ur Torringen och närliggande vatten den så 
kallade basfödan. Jakten var som idag reglerad med vissa lovliga tider medan fisket var fritt. Fisket och då särskilt 
inne i Mun´fjol´n - som Munkfjorden länge hette - lär ha varit mycket bra. Om än kanske en skröna tillkommen i 
efterhand berättas ändock, att när Sundbergs på Badstugunäset fick oanmälda besök och det gällde att få mat på 
bordet till den besökande, låg fisk och potatis närmast till hands. Då sägs det, att modern bad någon av sönerna 
kasta ett nät i sjön samtidigt som hon satte potatisgrytan över elden. Så gjordes och när potatisen var kokt kom 
nätläggaren tillbaka med den önskade fisken!!!  Nåväl, säkerligen en kraftig överdrift men bevis finns för att fisket 
förr var mycket bra. Stöd för det sagda är en officiell fiskerapport avlämnad 187253 vari sägs ”att man förr en 
vinter tagit 16 tunnor54 röding. ”Nu fås mindre; dock någorlunda”. 

Inkomstkällan för Lars Sundberg var till övervägande del timmerkörning. Därtill fångade han fisk som han gick 
med till handlare och gästgivare nere i Borgsjö för att byta åt sig livsförnödenheter och brännvin för. De fem sö-
nerna som nådde vuxen ålder arbetade dels hemma på gården; dels som drängar hos bönder i Borgsjö och i ett fall 
hos inspektor Westberg på Harprå gård. Dottern Anna Maria var i hemmet ända tills hon 1892, 20 år gammal i 
sällskap med en broder emigrerade till Kanada.  

Framlidne Gunnar Edström i Västanå – uppväxt som fosterpojke på Badstugunäset - har berättat, att hans foster-
far, Karl Gustaf Karlsson,  hade känt Lars Sundberg och hans familj och därför berättat mycket om dem. Gunnar 
var tio år när fosterfadern dog 1917 så många av de uppgifter han vidareförde hade han fått av sin fostersyster 
Anna, född 1894 på Badstugunäset. Bland annat att Lars ägde häst redan när han kom och att han varit mycket be-
sviken på A. P. Hedberg, som inte hållit vad de kommit överens om, nämligen att han skulle få sina körskiften så 
nära Badstugunäset som möjligt, men så blev det inte.  Han fick sina körningar långt bort medan andra körare fick 
ta avverkningar närmare Badstugunäset. I försök att finna uppgifter om Sundbergs arbetsplatser - sagesmannen 
nämnde vid Leringen i Torp, 5-6 mil bort - har  personal vid Svenska Cellulosa AB:s fastighetsförvaltning i Sund-
svall och vid deras arkiv på Merlo slott i Timrå välvilligt ställt upp med hjälp söka kontrakt, men tyvärr utan att 
finna några. Däremot finns på fastighetsavdelningen arkiverat det arrendekontrakt nr två som 1899 upprättades 
mellan Karl-Gustaf Karlsson och dåvarande ägaren Skönviks AB. Kontraktstiden var fem år och arrendeavgiften 
enligt Gunnar Edström 50 kr per år. I 2007-års penningvärde omkring 2 500 kr. I kontraktet är ingen avgift 
inskriven men enligt sagesmannen berättade fostersystern Anna ofta om att fadern tyckt att det var han som borde 
ha fått betalt istället för att betala för att bo så avsides.   

Att handla livsförnödenheter 
När mat och andra förnödenheter behövde inköpas var det för folket på Badstugunäset att vandra till någon av 
affärerna nere i Borgsjö. Av skuldredovisningen i bouppteckningen efter fru Sundberg, framgår att makarna gyn-
nat fem handlare. En hade sin affär i Erikslund och två i vardera Borgsjöbyn och på Näset. Det var vid denna tid, 
och för övrigt långt in i vår tid, vanligt att man handlade på bok, d.v.s. skrev upp för senare eller månatlig 
betalning. Så var det för både fattig som för mer välsituerade. Då det därtill ofta, som här visats i Borgsjö, fanns 
många handelsmän blev det följaktligen lätt konkurrens om kunderna, vilket förhållande i sin tur gav dem dels 
möjlighet få kredit och dels att gå till som i Sundbergs fall, annan handelsman när en handlare kanske inte tillät 
större skuld och börsen var tom. 

Det må vara tillåtet få vidareföra det min farmor svarade mig, när jag i unga år frågade henne hur hon kunde klara 
en hel vintersäsong utan pengar. Det berodde främst på att farfar var kolare med beting och i stort sett fick betalt 
först om kolningen lyckats och kolet levererats. Det gick bra, sade hon som svar på min fråga, ”så länge man 

                                                 
53 Vattendomstolen, tingsrätten i Östersund. Akt A 8/1954, bilaga 114, sida 831. Yttrande av fiskeriinstruktören Carl Byström. 
54 Tunna äldre volymmått. Upphörde formellt 1855, men används fortfarande. Det fanns två sorters tunnor. Öltunna föt öl och 
     andra våta varor om 48 kannor = 125, 6 liter och sädestunnan om 56 kannor = 146,5 liter.  Drygt 2 ton röding! 
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hade betrodden, men hade man inte den var det besvärligt”. I det i sig både värdeladdade och varma ordet be-
trodden låg att ha förtoendet få kredit hos handelsmannen. Sundbergs syns också ha haft betrodden om än något 
begränsad! 

Handelsmännen i det gamla samhället är i de flesta fall värda att tala uppskattande om. Genom att ge de för till-
fället penninglösa kunderna möjlighet att ändå få handla det viktigaste blev handlaren en viktig, men föga upp-
skattad social faktor i samhällsbilden. Handlarna visste dock, att i de allra flesta fall gjorde fattigfolket rätt för sig 
när de fick arbete och inkomster. Helt riktigt om så tänks; det fanns också handelsmän som gav krediter med ill-
villig beräkning. Exempel därpå finns i Borgsjö. Det gick ofta till på det sättet, att handelsmannen tog större eller 
mindre skogsarealer i säkerhet för varuskulder och kanske lån när gäldenären ägde skogsmark. När så den skuld-
satte vid krav inte förmådde lösa skuldsedeln omedelbart förverkades säkerheten och skogsskiftet ifråga blev han-
delsmannens. Så var det förvisso inte för Lars Sundberg eftersom han inte ägde skog. Han var däremot känd för 
att inte ha någon större ordning på sin ekonomi och sitt leverne, men som ändock positivt och till hans heder har 
flera meddelare varit noga med att framhålla att de hört far och farfar berätta, att Sundberg betalade alla sina skul-
der innan han i februari 1893 lämnade Borgsjö och Sverige för att som så många andra vid den tiden söka sin 
lycka och utkomst på andra sidan Atlanten. Hur det i verkligheten blev därmed är en annan historia som berättas 
med början på sidan 67. 

Auktion på Badstugunäset 
Någon gång under tiden efter hustruns död i januari 1890 och hösten 1892 - det sägs på sommaren 1892 - höll 
Lars Sundberg auktion på Badstugunäset. Det var ett vanligt förfaringssätt att som i detta fall få fram pengar till 
amerikabiljett och om möjligt också till att betala sina eventuella skulder med. Inget auktionsprotokoll finns 
bevarat. 

Till en riktig auktion vid denna tid hörde en auktionsbal. En sådan skall det efter auktionen ha varit i logen. Tänk 
om vi kunde få gårdstunet och platsen där logen stod att berätta. Kanske skulle vi då förutom alla muntliga 
berättelser också få höra den polka efter spelmannen Lill-Jans i Hemsjö som riksdagsman Per Jonas Edberg i en 
tidningsartikel55 berättar om att ha spelats på balen 

Badstugunäset en viktig samlingsplats 
Liksom det berättas om att här var en samlingsplats för pilgrimmer och annat folk under medeltiden, blev det 
återigen så när odlingsarbetet kommit igång och nödiga byggnader blivit uppförda. Även de dåtida människorna 
hade behov av vila och förströelser. Det berättas, att allt emellanåt utgick inbjudan till samvaro och dans på Bad-
stugunäsets nybygge. Folk från ”sockna” och inte minst från andra nybyggen och från fäbodar norr på skogen i 
Borgsjö och i angänsande Jämtland kom tillstädes. Dessa sammankomster var ofta förlagda till efter slåttana i juli 
då kunde många såväl yngre som mer till åren komna människor samlas. Att vandra långa sträckor efter därtill 
kanske i många fall dåligt uppgångna stigar var inget som avskräckte. 

Även i mer vardagliga sammanhang var gården och folket på Badstugunäset en värdefull tillgång. Sålunda rastade 
och bodde med skogsavverkningar lierat folk där både under arrendetiden och efter den ända fram till in på 1950-
talet. Berättelser finns också om att när kvinnorna i Räggens by inne i Jämtland skulle handla gick de hellre till 
Borgsjö än till Bräcke. En stig gick från Räggen till Rastbodarna och såvida inte båt fanns tillgänglig var det att 
följa stigen runt Döviken och utefter Mun´fjol´n (Munkfjorden) fram till i förstone gården på Badstugunäset. Efter 
vila och lån av båt, eller att ha blivit rodd över till fastlandet, fortsatte så vandringen på stigen ned till i första hand 
Tälje. På hemfärden togs ofta nattkvarter på Badstugunäset; allt enligt flera meddelars samstämmiga berättelser. 

Varför gjorde då ofta de i Räggen boende sina inköp i Borgsjö och inte i sin egen sockens centralort Bräcke? En 
uppgift säger, att det var mera ensamt att gå till Bräcke och inte minst, att man alltid var välkommen till Badstu-
gunäset. Möjligen kan vandringarna till Borgsjö ha gjorts av hävd sedan långt tillbaka i tiden då Räggen kan ha 
legat på hitsidan om gränsen mot Norge och därigenom var svenskt land. På äldre kartor finns stigen till Borgsjö 
väl markerad och likaså en stig mot Alanäset och Gimdalen, men inte mot det egentliga Bräcke. Stigen från Bad-
stugunäset, söder Munkfjorden, öster och norr om Döviken till Räggen via Rastbodarna är ännu 1996 (och 2007) 
väl synlig där det moderna skogsbruket med sina maskiner inte utplånat den. Det kan inte uteslutas, att stigen är 
äldre än från den yngre verksamheten i Räggen och på Badstugunäset med början på 1780-talet respektive 1860-
talet. Räggen anses nämligen ha varit bebodd redan under forntiden men av okänd anledning ha blivit öde och så 
förblivit i många århundranden (Per Persson i sin bok om Bräcke socken, utgiven 1927).  

Odlingsverksamheten 
Som kunnat utläsas av tidigare redovisade arkivalier, ålåg det ägare av krononybygge att av skogs och myrmarker 
uppodla åker och ängsland. Om det på Badstugunäset, när familjen Sundberg kom dit 1866, fanns mer odlad mark 
                                                 
55 Medelpads Dagblad 9 juli 1927. Artikeln ”En intresserad fornminnessamlare i Borgsjö.” (Denne var en byggmästare Wasse- 
    nius). 
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än den som kallades ”väst i åkern” är inte känt, men även om så var har på näset av Lars Sundberg samt hans 
söner och övriga odlingsmedhjälpare nedlagts ett stort nyodlingsarbete. Se bara på de många djupa och långa 
diken vilkas upptagande på i vart fall myrmark måste ha varit tungt och omsvärmat av mygg och andra flygfän. 

Statligt stöd är inget nytt; det fanns även på 1800-talet liksom för övrigt redan från slutet av 1500-talet i form av 
viss tids skattefrihet för nyodlade marker. Den 10 februari 1824 kom exempelvis ett kungligt brev med uppgifter 
om möjlighet till visst stöd för den som upptog nytt hemman ur som det hette, ris och rot. Det gällde enbart för en-
skilda personer, men får ändock vara av värde säga något om. Odlingshjälpen kunde efter vederbörligen styrkt an-
sökan utgå med sammanlagt åtta tunnor korn fördelade på de tre första åren efter nedsättandet med tre tunnor det 
första och tredje året och två tunnor det mellanliggande påret. Myndighetsperson, eller av myndigheten utsedd 
förtroendeman, utövade kontroll av att odlingsskyldigheten fullgjordes för om inte, inget stöd. Känt är att det här 
nämnda stödet, och ett även till dikningar, utgått till nyodlingsföretag i Borgsjö och Torp. För tiden 1827-1872 
finns fördelningen av odlingsstödet och dikningsersättningen förtecknat56.  Badstugunäsets nybygge är dock inte 
upptaget. Någon redovisning för tiden efter 1872 finns inte, men hur som helst så torde inte, av regelverket att 
döma, A.P.Hedbergs bolag varit behörigt söka bidraget. Oavsett bidrag eller inte till Lars Sundbergs principal 
återstår frågan om på vilket sätt ersättning utbetalades till arrendatorn  Sundberg. Att denne och hans medhjälpare 
utförde arbetet råder det ingen tvekan om. För övrigt: Vad var det egentligen han arrenderade? 

Något om boskapen och dess skötsel 
Det var ett måste att hålla sig med mjölkkor och småkreatur som får och getter för att kunna leva på ett så ensligt 
liggande ställe som Badstugunäsets krononybygge.  Häst var inte absolut nödvändigt att ha men både Lars Sund-
berg och Karl-Gustaf Karlsson ägde dock sådan. Av den bouppteckning som upprättades i mars 1890 efter fru 
Sundberg (se sida 62 ) framgår att familjen då hade en häst, två kor, två kalvar, två getter, två killingar, tre får 
samt en gris och två höns.  

Foderhållningen var som tidigare berörts ett ofta återkommande problem att lösa. På sidorna 70-71 beskrivs hur 
starrslåtter och lövtäkt bedrevs varför här endast något om hur djurens betesgång var ordnad. Åborna på Badstu-
gunäset nyttjade både den gamla odlingen Rastbodarna i norr och Storholmen i öster till mulbete för djuren. Till 
båda ställena fraktades djuren på stora flottar dragna av tvenne roddare i var sin båt från närmaste landtunga dit 
djuren fördes skogsledes. Till Storholmen där får och getter fick beta, utgick man från båthuset. Till vilken plats 
kor och kalvar fördes innan de fraktades över till Rastbodarna är inte helt entydigt. Olika punkter har nämnts som 
längst i öster av Norrfjorden där det är som smalast, längre i väster vid Norrfjorden och kanske mest realistiskt för 
roddarna och överfarten till Rastbodarna, men knappast för djuren, nämligen där Båtstigen ansluter till dagens 
Munkfjorden. Inga stiglämningar kan styrka något av det sagda, varför frågeställningen i sak får lämnas obesva-
rad. Att i vart fall familjen Sundberg hade sina djur i Rastbodarna syns det dock råda enighet om bland uppgifts-
lämnarna. Det framgår också om inte i direkta ordalag av bouppteckningen efter fru Sundberg 1890 då vissa möb-
ler uppges finnas i Rastbodarna. Med kor där krävdes att någon mjölkade dem och då oavsett om det var dottern 
Anna-Maria eller någon annan som gjorde det, måste den som var där sova över i någon av stugorna.   

Båthållet 
Tillgång till båt var viktigt för verksamheten på och omkring nybygget. Det fanns minst tre båtar i sjön, ägda av 
åbon på nybygget. En båt var placerad i österänden av Torringen att brukas av de som skulle till nybygget och 
kom till sjön via stigen över fäbodarna Tälje-Nybodarna och Tranaloken; en annan hemma vid båthuset och den 
tredje på norrlandet för att bruka vid fiske i Norrfjorden och Molnfjorden (Munkfjorden) och för att komma till 
Rastbodarna. När fler båtar fanns säger meddelarna, sattes en i Sandviken vid stigen mot bygden och en vid Rast- 
bodarna. 

Krononybygget Badstugunäsets ägare 1855-2008 jämte förteckning över åbor 1866-1893  
I detta avsnitt är källorna många och de skulle med ett heltäckande återgivande söndertrasa den löpande texten till 
men för läsaren. Därför noteras inledningsvis enbart huvudkällorna utan underavdelningar. Endast i de fall då 
dokumentation är tvetydig och i några speciella fall därtill, kommer särskilda noteringar att göras. När inget sägs 
om källa innebär det, att det som sägs är styrkt i arkivalier i en eller flera av huvudkällorna. 

Huvudkällor 
Inskrivningsavdelningen vid Medelpads domsaga, Sundsvall.   
Landsarkiven i Härnösand och Östersund 
Lantmäteriverkets arkiv Gävle, Östersund, Härnösand 
SCA:s arkiv, Merlo slott. Timrå 
SCA:s fastighetsavdelnings arkiv, huvudkontoret,  Sundsvall. 

                                                 
56 Landsarkivet, Härnösand. Akt G VIbc:1 i Västernorrlands läns landskontors arkiv. ”Handlingar angående nybyggesunder- 
    stöd 
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Ägare hedenhös  till  1996  (2008)  
Intill  sensommaren  1855  Kronan 
      ?   1855 – 29/12  1855   Gullik Ersson i Hallsta              1/1 
29/12 1855 -  12/4    1856   Gullik Ersson i Hallsta              1/2 
                                             Jonas Backlund i Västernäset    1/2 
12/4    1856 - 21/4    1857   Gullik Ersson  i Harsta              1/2 
                                             A.P.Hedberg i Sundsvall         1/2 
21/4    1857 - 1882 A.P.Hedberg i Sundsvall  1/1 
           1882 - 1884 A.P.Hedbergs sterbhus 1/1 
           1884 - 1898   A.P.Hedbergs AB 1/1 
           1898 - 1917 Tunadals AB 1/1 
           1917 - 1954 Skönviks AB 1/1 
           1954 - 1992 Svenska Cellulosa AB (SCA) 1/1 
           1992 -  Statens Naturvårdsverk ca 750 ha 
                                              Svenska Cellulosa AB (SCA)   ca 104 ha 

Arrendator 1866-1893 
1866-1892. Lars Larsson Sundberg med hustru och åtta barn. 
(1893-1910. Karl-Gustaf Karlsson med hustru, nio barn och en fosterson). 

Övriga skrivna på Badstugunäset 
A. 1875-1876. Inhysespigan Cajsa Jonsdotter med  femårig dotter och en son, född på Badstugunäset. 
B. 1876-1876. Arbetaren Olof Andersson Bergman med hustru och tre barn, av vilka det yngsta troligen  
     föddes på Badstugunäset 

Personalia: 
1. Lars Larsson Sundberg och hans hustru Maria Erika Andersdotter 
    Barn: 
  1. Johan August 
  2. Lars Olof 
   3. Carl Wilhelm 
    4. Karl Alfred 
    5. Andreas Wilhelm 
    6. Helge Magnus Frithiof 
    7. Anna Maria Katharina 
    8. Oskar Magnus Frithiof 

Lars Larsson Sundberg var en av de många värmlänningar som vid mitten av 1800-talet sökte sig till Norrland 
och de arbetstillfällen som den framväxande skogsindustrin skapade. Han var född i Sunne i Värmland den 7 
februari 1835. Om när han kom till Holms kapellförsamling är inte mera känt än att det var före den 24 maj 1861, 
då han skrevs i församlingen. Detta sagt därav att han sedan en tid tillbaka var trolovad med Maria Erika Anders-
dotter och tillsammans med henne, och hennes i oäkta säng avlade 7 år gamle son Johan August, var bosatta i byn 
Vike. De trolovade torde ha börjat planera sitt giftermål och inte minst därför måste Lars kyrkskriva sig. Bröllop-
pet stod den 30 juni 1861 och makarna fortsatte att bo i Vike ett par år innan de beger sig till Gimdalen i Nyhems 
församling i Jämtland och 1866 därifrån till Badstugunäset i Borgsjö. 

Maria Erika Andersdotter var född den 9 oktober 1829 i Älvsbyns kapellförsamling i Norrbotten. 1853 tog hon 
tjänst som piga hos handelsmannen J P. Eriksson i Sunnansjö, Holm. Han hade stort hushåll med förutom Maria 
ytterligare fyra pigor. Både hon och maken står antecknade som tjänstehjon i församlingsboken och det pekar på 
att hon och maken var i tjänst hos nämnde handelsman. Kanske noterade A.P.Hedberg de två när han säkert var i 
huset i affärer och kom ihåg dem när han behövde en arrendatorfamilj till Badstugunäset några år senare. 

Den 5 oktober 1861  drygt tre månader efter äktenskapets ingående föder Maria sin och makens son Lars Olof och 
den 17 juli 1863 utökas familjen med ytterligare en son, som fick namnet Carl Wilhelm. Han dör i i Gimdalen och 
begravs där. Makarna lät inte kyrkoskriva sig i Nyhem ty när de kom till Badstugunäset och Borgsjö församling i 
augusti 1866 antecknar prästmannen familjen som vara inflyttad från Holms kapellförsamling. 

Vid kyrkskrivningen i Borgsjö noterar prästmannen efter Maria namn  en våglinje med siffran 6 över och ett rakt 
streck mellan våglinjen och siffran. Det omtalar att hon förbrutit sig mot det 6:e budordet  Du skall icke begå äk-
tenskapsbrott och den raka linjen mellan våglinjen och budortssiffran säger att hon bättrat sitt leverne och troligen 
då av att hon ingått äktenskap. För makarna är gemensamt också inskrivet en rak linje över våglinje utan budords-
siffra. Enligt prästerskapets regelbok säger den noteringen för den invigde, att makarna nu bättrat sitt tidigare 
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oordnade leverne. Om Lars sägs dock i de lokala berättelserna att han var lite strulig och begiven på sprit. Maria 
Erika avled i Brunflo, Jämtland, den 20 januari 1890. Hon var då på besök hos sonen Lars Olof och hans familj, 
som var bosatt där. Hennes dödsdag är införd i Borgsjö församlings död och begravningsbok, men ingen notering 
om hennes begravningsdag är gjord. Det kan vara en miss av prästen eller kanske mera troligt, att det styrker det 
som berättas i Borgsjö om att maken Lars inte klarade av att föra hustruns lik från Brunflo hem till Borgsjö. Två 
versioner finns om hur det gick till när Lars Sundberg skulle hämta hem till Borgsjö hustruns kropp. I båda fallen 
berättas, att så snart han fick budet om hustruns död begav han sig med häst och släde till Brunflo för att föra hen-
ne hem till Borgsjö kyrka. På återfärden stannade han till på gästgiveriet i Bräcke där han dricker för mycket och 
blir berusad. Gästgivaren tycker det är okristligt att Lars i det tillståndet skall köra sin avlidna hustru och ordnar så 
att kistan lastas av släden; alternativt släpet. Vad som hände sedan sägs inte. Den andra versionen är att Lars efter 
besöket i gästgiveriet glömde släpet med kistan. Kanske var det så, kanske inte, men knappast att någon varit så 
ond att historien satts samman utan underlag. Döden skojade man lika lite då som nu med och faktum är, att an-
teckning om Marias begravning inte finns i vare sig hemförsamlingen Borgsjös, eller i Brunflo, Nyhem, Bräcke 
eller Revsunds församlingars kyrkoböcker  (Bräcke var intill 1921 annexförsamling till Revsund). Rörande Lars 
Sundbergs dödsdag och var han dog okänt enär han utvandrade till Nordamerika. 

Personalia om barnen (alla med efternamnet Sundberg)  
1. Johan August 
  Född 15  januari 1854 i Holm. Fader inte uppgiven utan barnet antecknat som  oäkta. Sonen fick troligen  efter-   
  namnet Sundberg i och med moderns giftermål. Inget antecknat om att Lars erkände faderskapet vid giftomålet. 
  1893 emigrerade Johan August med styvfadern (?) och en halvbror (?). Ogift. Dödsdag okänd. 

  Från hans tid i Borgsjö är känt, att han var hemma på Badstugunäset till 1872. Då var han 18 år gammal och tog 
  tjänst som dräng hos bonden Lars-Olof Nilsson i Västernäset. Hos honom blev han till 1880 då han lämnade 
 drängtjänsten, men bodde kvar skriven som arbetare. Den 20 oktober 1882 skrivs han återigen hemma på Bad-
 stugunäset efter att en kortare tid ha bott hos arbetaren Johan Magnus Holmberg i Västernäset. Han blev kvar i 
 hemmet tills han lämnade Sverige 1893. 

2. Lars Olof 
  Född den 5 oktober 1861 i Vike by, Holms församling i Medelpad. 
  Dödsdag okänd. Emigrerade 1892. 
  Gift den 22 december 1888  med änkan Anna Serafia Andersdotter,  född i Borgsjö  den  14 februari 1847. Hon 
  blev änka den 5 november 1887 då hennes man, handlaren Nils Petter Gustafsson i Östernäset; tidigare Bräcke   
  avled. Makarna hade sju barn, alla flickor, som Lars-Olof genom giftermålet blev styvfar till. Barnen var:  
    1. Hulda Ingeborg     född  11/10  1873                   
    2. Anna Katharina    född  16/5    1877  
  3. Inga Serafia           född  20/6    1878     
  4. Beda Albertina      född  15/2    1880 
  5. Klara Kristina       född  3/3       1884 
  6. Märta Eugenia      född   3/5       1885 
  7. Maria Elvira          född  5/8        1887 
 Lars-Olof tjänade först efter det han flyttade hemifrån dräng hos bonden Jonas  Hallberg i Östernäset och när 
 handlare Gustafsson dog var han anställd hos denne. Efter giftermålet med änkan bodde familjen kvar i Ös-
 ternäset till den 1 oktober 1889 då de flyttar till gården Hälle nr 3 i Brunflo församling, Jämtland. Åter till 
 Borgsjö den 16 november 1891. Året därpå emigrerade först Lars Olof och fem månader senare hustrun och 
 alla hennes barn utom den äldsta Hulda Ingeborg, som reste först hösten 1893. 
3. Carl Wilhelm 
  Född 17 juli 1863 i Vike, Holm. 
  Död 23 april 1864 i Gimdalen, Nyhems församling i Jämtland i en ålder av 9 månader och 6 dagar. Begravd på 
  Nyhems kyrkogård. 

4. Karl Alfred 
  Född 13 februari 1865 i Gimdalen, Nyhem. Föräldrarna antecknade vara hemmahörande i Vike, Holm. Karl Al-   

 fred gifte sig den 30 september 1891 med Ingrid Maria Andersdotter, född i Borgsjö den 15 augusti 1849. Vig-  
 sel n ägde rum i Sundsvall. Makarna fick två söner: 

  1. Lars Anton Birger,     född  30 oktober 1891. 
 2. Karl Alfred William,  född  25 juli  1893. 

  Makarna var först bosatta på Badstugunäset, men när den andre sonen föddes 1893 var de boende i Östernäset.     
 Karl Alfred var då i tjänst hos inspektor Westberg på Harprå. Han syns därtill hösten 1891 boende på Badstgu-  
 näset ha sysslat med viss affärsverksamhet. 
 Hela familjen emigrerade till Nordamerika 1895.  
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5. Andreas Wilhelm 
 Född 6 april 1868 på Badstugunäset. 

    Inget känt om civilstånd och dödsdag. 
 Blev 1892 dömd till 2 månaders fängelse och 1 års vanfrejd för stöld av några fisknät. Bodde hemma på Badstu-
 gunäset till på sommaren 1892 då han häktades och fördes till kronohäktet i Sundsvall.(Se kapitlet ”Stöld av 
 fisknät i Stormyrbodarna, sida 64). 

    I Borgsjö församlings obefintlighetsbok för år 1893 antecknad såsom troligen i Nord Amerika. Ej återfunnen i 
 någon av de aktuella skeppslistorna och det kan i sig vara rätt eftersom han inte under sitt vanfrejdsår kunnat få 
 utresetillstånd. Om till Amerika fick han söka arbeta sig över eller skaffa sig falskt pass.  

6. Helge Magnus Frithiof 
 Född 4 augusti 1870 på Badstugunäset. 
 Död därstädes den 11 december s.å., 4 månader 7 dagar gammal. 

7. Anna Maria Kataharina 
 Född 2 november 1871 på Badstugunäset. Ogift. 
 Emigrerade 1892. Dödsdag okänd. 

8. Oskar Magnus Frithiof   
 Notera så kallad återdöpning genom två namn lika den 1870 avlidne brodern. 
 Född 23 januari 1875 på Badstugunäset. Ogift. 
 Emigrerade 1893 till Nordamerika. Dödsdag. 

  Han bodde hemma på Badstugunäset och troligen ett par år nere i ådalen med undantag för något mer än en 
 månad sommaren 1892, då han satt häktad i Sundsvall anklagad för delaktighet i brodern Andreas Wilhelms 
 nätstöld. Frikändes vid rättegången. 

Övriga fast boende på Badstugunäset under arrendator Sundbergs tid 
Den 16 januari 1875 kom inhysespigan Cajsa Jonsdoter till familjen  Sundberg.  Hon var född   i Östmark i Värm-
land den 30 april 1847 och hade med sig sin 5-åriga dotter Anna Maja Hedlund, född utom äktenskap i Revsunds 
församling i Jämtland. På Badstugunäset föder Cajsa den 6 juni 1875 en son, som hon giver namnet  Johan eller 
John (svårläst).  

Fråga är av vilken orsak Cajsa Jonsdoter hamnade på det ensligt liggande nybygget vid Torringen och därtill 
gravid i 3:e månaden? Sökte hon tjänst, eller kände hon familjen Sundberg och ville gömma sig hos dem medan 
hon bar fram barnet; alternativt kunde det helt enkelt ha varit så att barnafadern utifrån det namn barnet fick, var 
den 20-årige sonen Johan August på Badstugunäset? Frågor som är lätta att ställa, men inte möjliga att svara på. 

En tidsbild över en barnafödande kvinnas situation vid den tiden kan tecknas utifrån en anteckning efter Cajsa 
Jonsdoters namn i Borgsjö församlingsbok för året 1875. Noteringen är, att hon den 18 juli fått absolution. Ordet 
är hämtat från latinet och säger i detta fall syndaförlåtelse för kvinna efter det hon nyligen fött barn. En mjukare 
tolkning är att hon skulle återintas i den kyrkliga gemenskapen. Ceremonin är känd som kyrktagning. 

Absolutionsakten var i samband med högmässan så den 18 juli 1875 var det för Cajsa Jonsdoter att ordna barn-
tillsyn, kläda sig i bästa gåbortkläderna, om hon nu hade några, och tidigt om morgonen bege sig på den långra 
vandringen till kyrkan för den ceremoni hon nu var kallad till och som skulle göras av såväl gift som ogift barna-
föderska. Den uppstod i kristendomens begynnelse genom Jesu moder Marias kyrkogång. Då var det en tacksä-
gelserit för nådegåvan barnet, men med tiden och kyrkans förändrade syn på samlevnadsfrågor blev barnafödan-
det mer eller mindre sammankopplat med synd och orenhet. Fråga är dock i vad synden och orenheten skulle vara 
att i enlighet med Guds påbud ära och värna om hans rikes fortbestånd genom att sätta barn till världen. 

I linje med det sagda om synd och orenhet fanns det i de äldre kyrkohandböckerna olika regelverk för kyrktagning 
av gift respektive ogift barnaföderska. Denna renings- och välsignelserit upphörde som obligatorium omkring se-
kelskiftet 1900, men finns ännu kvar i kyrkohandboken benämnd ”En moders tacksägelse”. 

Nåväl, när vår Cajsa Jonsdoter kom till Borgsjö kyrka för att kyrktagas gällde för det första, att ceremonin skulle 
äga rum före högmässan. Cajsa fick ensam, eller tillsammans med flera om så var, sätta sig på den i koret fram-
ställda kyrktagningsbänken (längre tillbaks i tiden hölls ceremonin utanför tröskeln till kyrkorummet). Problem 
kunde uppstå om gift och därmed, som det ansågs, ärbar barnaföderska inte ville dela bänk med ogift och följakt-
ligen icke ärbar kvinna, men om så var i Cajsas fall är inte känt. Efter det prästmannen läst bön, uttalat för-
maningsord och meddelat välsignelse var kvinnan återintagen i församlingsgemenskapen och kunde därmed ta 
plats i kyrkbänk och då så var, i sitt tidigare tilldelade bänkrum.  

Cajsa Jonsdoter återvänder givetvis efter högmässan hem till Badstugunäset och sina barn. Den 4 november året 
därpå 1876 flyttar hon till Bräcke församling och en pigtjänst på Räggens nybygge. Hennes och barnens fortsatta 
liv ej utrett. 
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En hel familj till Badstugunäset 1876 
Efter Cajsa Jondoters avflyttning kom en familj från Bräcke till Badstugunäset. Familjen bestod av arbetaren Olof 
Andersson Bergman, född i Borgsjö den 16 november 1825, hustrun Helena Margareta, född i Nyhem, Jämtland 
den 26 april 1845 samt barnen Erik Olof, Anders Helmer och den nyfödda dottern Elisa Margareta. Familjen stan-
nade endast någon månad. De lät skriva sig den 29 oktober men kan ha kommit tidigare eftersom dottern är note-
rad född i Borgsjö den 18 september s.å. I slutet av 1876 återfinns de på ett torp i Östernäset, där lämnar vi 
familjen. 

Rörande både Cajsa Jonsdoter och familjen Bergman uppstår spontant frågan om av vilka skäl de hamnade på 
nybygget Badstugunäset. Hade det i Cajsas fall inte något att göra med hennes graviditet var det kanske både för 
henne och familjen Bergman så att Lars Sundberg sökte odlingsmedhjälpare och samtidigt hjälp och sällskap till 
sin hustru? 1875 blev flottleden i Getterån färdigställd (sesida 85) varför säkerligen skogsägaren A.P.Hedberg 
planerade, eller hade avverkningar i gång och behövde folk. Olof Bergman såg kanske möjlig försörjning av 
skogsarbete, varför han flyttade till Sundbergs och skrev sig på nybygget. Han syns dock ha tröttnat rätt snart och 
valde som sagts ovan att flytta till ett torparliv nere i bygden. Familjen Sundberg blev nu enda fast boende fram till 
fru Sundbergs död 1890 och de övrigas emigration det året och åren närmast efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 35. Rester  av bostad med stallbyggnad i Rastbodarna. Notera de sinkade knutarna. 
             Foto: Författaren 1989. 
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KAPITEL XI 
BOUPPTECKNING OCH RÄTTEGÅNGSPROTOKOLL BERÄTTAR OM FAMILJEN SUNDBERG 
Som tidigare noterats avled fru Maria Erika Sundberg  den 20 januari 1890. Samma  år den 27 mars  hölls  boupp-
teckningen. Av den mycket noggrant förda förteckningen över boets inventarier får vi en värdefull bild på hur fol-
ket på nybygget materiellt hade det, varför den redovisas i sin helhet. (Penningvärdet idag ett annat. För  att  få ett 
begrepp om motsvarande prisbelopp multiplicera med 50) 

År 1890 den 27 Mars förrättades uppteckning. efter Maria Erika Sundberg........................................................... 
..................................................................................................................... 
”Lars Sundberg, som hade närmaste tillsynen över dödsboet, erhindrades lemna opplysningar derom sådant allting 
vid dödstimman befanns. 

Guldur: 
1 par örhängen 10:-      

Malm:   
1 par ljusstakar   2:- 
1   ”  ljusstakar af britaniametall -50 
2 sty lokklockor -75 

Koppar: 
1 sty Större Kittel 12:- 
1   ”  Större kaffepanna                                                     4:- 
2   ”  mindre dito   4,50 

Jern och blecksaker: 
1 sty Jernspis med rör 19:- 
1  ”   Jernkamin med rör   6:- 
2  ”  Grytor och 3 pannor   4,50 
3  ”  Stekpannor á 37 öre   1,11 
2  ”  Kaffebrännare    -60 
2  ”  Kaffepannor af bleck                                                  -50 
1  ”  Långpanna och en ugnsplåt                                        -30 
2  ”  Pannfötter                                                                   -35 
1  ”  Prässjärn                                                                     -25 
1  ”  Strykjärn med lod  2,75 
2  ”  Kaffeqwvarnar á 75 öre  1,50 
1  ”  Betsman, gammalt  1:- 
1  ”  Tunnråjern   -30 
2  ”  Bleckhämtare, gamla                                                 -30 
8  ”  Mjölkbunkar á 25 öre  2:- 
2  ”  Budningsformar                                                         -50 
1  ”  Mindre dito   -20  
2  ”  Mjölksilar   -75 
1  ”  Tratt och tvenne rifjern   -75 
2  ”  Kaffebrickor   -50 

Glas och porslin: 
12 sty djupa och 9 sty Flata, kulörta tallrikar                   2,10 
2  sty  Sockerskålar och tvenne Gräddkannor                   -80 
2  ” Tillbringare  1:- 
1  ”  Drickkarafi och 1 Bränvinskarafi                             1.- 
2  ”  Caffekannor á 70 öre  1,40 
6  ”  Aseheter á 10 öre                                                       -60 
6 par Knifvar och gafflar af britaniametall                      3:- 
12 ”  bordsknifvar och gafflar á 25 öre                            3:- 
6 sty  deserskedar af britaniametall                                  -60 
6  ”  Matskedar af dito                                                      -60 
6 sty Thesledar af dito                                                      -30 
6  ”   Äggskedar af dito                                                    -30 
1  ”   Fruktkorg                                                                 -75 

Möbler: 
1 sty Klädd soffa                                                            25:- 
1  ”   Enmans Imperialsäng                                            20:- 
1  ”   Rundt matbord                                                      11:- 
1  ”   Kommod med tillbehör  4,50 
1  ”   Soffa  5:- 

3  ”   Dragsängar 15:- 
6  ”   Salsstolar 12:- 
6  ”   Stolar   6:- 
1  ”   Nattduksbord   1,25 
1  ”   Gul Dragsäng i bodarna   1:- 
1  ”   Barnsäng, sönder   1:- 
2  ”   Mindre bord á 75 öre   1,50 
1  ”   Skåp   5:- 
2  ”   Matbord   3:- 
1  ”   Köksbänk   3:- 
6  ”   Taflor, simplare   1,50 
1  ”   Toiletespegel, gammal     -75 
1  ”   Sockerskrin   1,45 
1  ”    Kysta   3:- 
1  ”   Wäggur (pendel)   7,50 
1  ”   Dito, olag    3:-                                                              

Gång-och sängkläder: 
1 sty Svartklädning   1,25 
2  ”   Halfylleklädningar á 75 öre   1,50 
1  ”   Winter och 1 st Sommarkappa   2,50 
1  ”   Ylleduk   1:- 
2  ”   gamla sidendukar   3:- 
4  ”   Förkläden á 25 öre   1:- 
7  ”   Lintyg   1,25 
12”  Näsdukar   1,20 
30”  Handdukar á 20 öre   6:- 
6  ”  Servietter   1,80 
9  ”  Lakan                                                                         6:- 
17”  Örngottsvar                                                               5,75 
2  ”  Sängöverdrag, vita                                                    4:- 
1  ”  Bordduk, linne                                                          2,50 
1  ”  Schal, ylle                                                                 2,50 
2 par Svartäderskor    5:- 
2 sty Fårskinnsfällar á 10:-                                             20:- 
3  ”               ”           á 6:-                                               12:- 
1  ”  Fårskinnsfäll                                                              2,50   
1  ”  Fårskinnsfäll    -50 
12”  Fårskinn 15:- 
1  ”  Kalfskinnsfäll    -75 
6  ”  Tvåmans Dunkuddar   9,80 
1  ”  Enmans Dunkudde   1:- 
12”  Underkuddar   7,20 
9  ”  Madrasser                                                                  9:- 
4  ”  Stoppade täcken                                                        6:- 
1  ”  Bolster                                                                       7,50                                                             
1  ”  Gammal filt                                                               1,50 
3 par Långgardiner med käppar                                        3:- 
4   ”             ”          utan käppar                                        3:- 
2   ”  Rullgardiner med självuppspelande käppar       1,50 
Diverse trasmattor till tvenne rum                                    2:- 

Åker- och körredskap: 
1 sty Åkskrinda                                                      15:- 
1  ”   Bogsläde med kjädjor                                      25:- 
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1  ”   Stöfting                                                                  5:- 
1  ”   Foderskrinda, gammal   1,50 
1  ”   Plog 10:-, 1 potatisale 15 öre 10,15 
1 par Sommarskaklar                                                          -50 
1 sty Rakpinnsharf   2,75 
1  ”   Klösharf   3:- 
1  ”  Arbetsseltyg med ringbåss (?)                                10:- 
1 sty baksele  3,50                                                                          

Hest- och boskap: 
1 sty Wallack om 18 år 75:- 
1  ”   Kokreatur 40:- 
1  ”         ” 50:- 
2  ”  Sommarkalfvar á 15:- 30:- 
2  ”  Getkreatur á 8:- 16:- 
2  ”  Killingar á 3:-   6:- 
3  ”  Fårkreatur 15:- 
1  ”  Svin (halfvext) 15:- 
2  ”  Fjäderfän  1,50 

Diverse verktyger och andra inventarier: 
1 sty Centralstutsare 30:- 
1  ”  Tennålsgevär 12:- 
2  ”  Båtar, begagnade 12,50 
16”  mer eller mindre begagnade nät 16:- 
1  ”  Lysjern                                                                      -35 
1  ”  Ljuster                                                                       -25 
2  ”  Isbillar                                                                      1:- 
2  ”  Jernstörar                                                                 2:- 
1  ”  Stålgrep -50 öre och 1 flåhacka -50 öre                   1:- 
5  ”  Potatisgräf á 25 öre                                                  1,25 
3  ”  Tälgyxor á 1,75                                                        5,25 
1  ”  Orsa slipsten med jernås                                          5:- 
1  ”  Grofsten  1:- 
1 par Färnliar och 12 liar  3,80 
1 sty Kransågblad                                                             5:- 
3  ”  Stocksågar                                                                 6:- 

3  ”  Handsågar  1:- 
7  ”  diverse gamla hyflar  2,50 
2  ”  Skrufnavare (större och mindre)                              1,50 
1  ”  Nafvarsväng med nafrar                                            -75 
2  ”  Hoftänger och 1 hammare                                        1:- 
1  ”  Hästskrapa                                                                  -10 
1  ”  Wäfstol med haspel och tillbehör                             4,50 
1 par Wäfskaft                                                                  1:- 
2   ”  Sträckbjälkar                                                            2,30 
3 sty Wäfskedar                                                                1,50 
2  ”  Spinnrockar                                                               6:- 
1  ”  Skrubbsäte                                                                 -75 
1  ”  Mangel                                                                      5:- 
1 par gamla ullkardor                                                         -10 
1 sty Drickstunna, 1 gammalt kar                                    1,25 
6  ”  Byttor                                                                       1,50 
2  ”  Mjölkstäfvor och 3 sty ämbar                                  2:- 
2  ”  Tenor                                                                        2:- 
1  ”  Rostbunke och 2 sty vattensåar                                2:- 
1  ”  Smörtjerna                                                                2,50 
1  ”  laggad smörtjerna                                                      -25 
18 ” Siltråg                                                                       5,50 
1  ”  Ostränna  och 3 sty ostkar                                        -55 
1  ”  Mortel                                                                       -50 
4  ”  större och mindre skräddarsaxar                             1:- 
2  ”  Mesar                                                                      1:- 
1  ”  Hundkoppel och 1 jerngrimskaft                             -15 
5  ”  svartgarfvade kalfskinn                                           5:- 
1  ”  Brandspruta af koppar                                            3:- 
1  ”  Bakbord och diverse bakbonad                               1:- 
3  ”  Bastkorgar och 4 sty brödkorgar                             1:- 
1 par Stoppestolar  1:- 
 4 sty större och mindre skällor med laderklofvar          2:-   

                                                          Summa kronor: 861,86                                       

                Sammanställning öfver tillgångar:     Boets gäld: 
  Inventarier enligt förteckning ………kronor: 861,86                 Handl  E. L. Westin i Borgsjöbyn   41:- 
                                   ”     J. Permansson i Erikslund   21:- 
                                   ”     N. E. Nässén i Borgsjöbyn   60:- 
                                  ”     Anders Persson i Näset     8:- 
                                  ”     C.N. Pettersson i Näset                                  -20 
                               Insp. E. O. Westberg på Harprå för nästlidne 
                                                                            års Krono-och Kommunalutskilder m.fl. poster  
    enligt utdrag af kontorets räkenskaper 170:-  
    Innestående tjänstehjonslön   30:- 
    Gästgifwaren C. Påhlsson i Westanå   50:- 
    Bouppteckningskostnader   15:-  
                                         Summa skulder kronor: 395.20  
                                                                           Summa Stärbhusets behållning kronor: 
                                                                       Tillgångar 861,86 
   Skulder 395,20 
            Behållning: 466,66 

  Att detta dödsbo med tillgångar och skulder är rätt uppgifvet det var vid dödstimmen befanns och ingenting med  
  vilja och vetskap är döljt eller utelämnat betygar under edsförpliktelse 
                                                                     Närvarande vid bouppteckningen: 
                                                             A. W. Sundberg                            L. Sundberg 

                        Som bouppteckningsvärderingsmän underskrifva:  J. Mårtensson.       C. M. Påhlsso 
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Alfred Sundberg betalar inte spritparti han köpt från Stockholm 
Totalt vid sju ting med Torps tingslag57 var rubricerad mans inte reglerade affär uppe till förhandling. Om ärendet 
inte i sak bebyggelsehistoriskt visar protokollen en dåtida samhällsbild, varför här en sammanfattande berättelse.    

I det första protokollet berättas att Alfred Sundberg på Badstugunäset i Erikslund blivit instämd till rättegång där-
för att han inte betalt en räkning från ett företag i Stockholm som till honom levererat sprit. Denne Alfred kan inte 
vara någon annan än sonen till makarna Sundberg. 1891-1892 bodde han som tidigare, fast nu som gift sedan 30 
september 1891, på Badstugunäset. Där kvitterar han med namnunderskrift den 21 december 1891 att han emot-
tagit stämning till vårtinget i Torps tingslag den 12 januari 1892. Stämningen överlämnades personligen av en så 
kallad delgivningsman. Käranden - alltså säljaren i Stockholm - hade till samma ting ävenså instämt ytterligare 
fem borgsjöbor som liksom vår man ej betalt sin spritleverans från honom, men detaljerna därom förbigås här. 
Den av Alfred Sundberg beställda spriten kom som framgår av bilagor till tingsprotokollet med järnväg till 
Fränsta och man kan fråga sig varför inte till Erikslund eftersom båda platserna hade egen station allt sedan 
järnvägslinjen Sundsvall-Ånge öppnades 1878. Det framgår inte om spriten beställts per brev, vid besök i Stock-
holm eller, som mest troligt, av ombud för vinhandlaren. Några utdrag ur de aktuella protokollen  berättar. 

Vårtinget den 12 januari 1892   
Upptogs till förhandling en den 21 december utfärdad stämning mot handlanden Alfred Sundberg i Badstugunäset, 
Erikslund för inte reglerad räkning från vinhandlaren F. W. Halling i Stockholm  på 16.75 kronor jämte ränta och 
ersättning för rättegångskostnader. 
                               Räkning                                                                                     Stockholm 15 april 1891. 
                                             Alfred Sundberg, Badstugunäset, Erikslund.   Debet 
                                             till  F. W. Halling,  Nybrogatan 1,  Stockholm. 
                                             1890.  30 oktober 
                                                                        10 liter Cognac  á 1,50 kr    = 15:- 
                                                                        10 st. tombuteljer á 10 öre  =    1:- 
                                                                          1 st  låda                             =  0,75 
                                                                                             S:a kronor: 16,75 
Alfred Sundberg infann sig ej. Ådömdes 5 kronor i böter för förfallolös frånvaro att delas lika mellan kronan och 
kronolänsman Löwenstein. Faställdes vite 15 kronor om den anklagade ej inställde sig vid hösttinget 1892. 

Uteblev från ytterligare fyra ting 
Utan att anmäla förhinder och för var gång drabbad av allt högre vitesbelopp uteblev Alfred Sundberg från höst-
tinget den 13 september 1892, vårtinget den 24 januari 1893 liksom det årets höstting den 5 september. Då sattes 
vitesbeloppet så högt som 60 kr, vilket motsvarade 1/3 av årslönen för en jordbruksarbetare eller nära 50 liter sä-
desbrännvin om ej inställelse till vårtinget i januari 1894, men Sundberg infann sig icke! 

Hösttinget 1894  Alfred Sundberg inställer sig 
Alfred Sundberg infinner sig äntligen i rätten. Godkände kravet. Om varför han inte inställt sig tidigare och om de 
utdömda vitesbeloppen uttogs framgår ej av domen. Däremot att han vid tingets slutdag den 31 oktober dömdes 
att betala vinhandlare Halling de 16,75 kronorna jämte 5% ränta därpå från stämningsdagen till betalningsdagen 
och därtill som skäligt ansett betala rättegångskostnader med 75 kronor.Vinhandlarens ombud inlämnade därtill 
för  sin klients och sina  egna kostnanader en räkning på 188,50 kr. Det framgår ej om rätten godkände kravet.  

De 10 literna konjak 1890 blev en dyr historia för Alfred Sundberg även utan att som det syns behöva betala mot-
partens rättegångskostnader. Med vitesbeloppen inräknade blev det ändå nära 190 kronor. Realt sett kunde man 
vid den tiden få två kor för den summan eller avlöna en dräng under ett år. Fråga är om Alfred Sundberg som 
dräng på Harprå gård  mäktade betala. 

Stöld av fisknät58 i Stormyrbodarna (numera Starrmyrbodarna) 
Två andra av arrendator Sundbergs söner kom också i nära kontakt med polis och fångväsendet genom den ena 
broderns stöld av ett antal fisknät ur en lada på rubricerad fäbod. Den yngre av bröderna frikändes eftersom han 
inte  kunde bindas till gärningen. Brottet bedömdes så allvarligt att tingsrätten höll två extra ting. Protokollen be-
rättar därtill om det dåtida rättsväsendet, som inte var så vänligt mot den brottsmisstänke som många gånger vår 
tids. I detta fall kunde sålunda länsmannen själv häkta de misstänkta och sätta dem i häkte i Sundsvall och när väl 
dom var fälld fick den dömde inte räkna bort häktningstiden från straffet. Som kommer att framgå av de nedan 
införda texterna ur protokollen fick i detta fall den dömde brodern räkna sin strafftid först från den dag som 
domen kom till kronohäktet i Sundsvall, i vilket han satt häktad. Den frikände brodern fick ingen ersättning för de 
fem veckor han varit i fängsligt förvar. Protokollen berättar: 

                                                 
57 Landsarkivet, Härnösand. Torps tingslags häradrättsarkivs domböcker A 1:22-27 
58 Landsarkivet, Härnösand. Torps tingslags häradrättsarkivs dombok över urtima ting 1892 betecknad A I b: 
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1892 den 9 augusti 
”Uti skrifvelse, .som den 21 sistlidna Juli till Domhafvande inkommit, hade t.f. kronolänsman C.G.Berggren 
anmält, att han häktat och till  kronohäktet i Sundsvall  införpassa arrendatorssönerna Andreas Wilhelm 
Sundberg  och Oskar  Magnus Sundberg från Badstugunäset i Borgsjö socken, tilltalade för olofligt tillgrepp, 
och hade med anledning häraf denna dag blifvit utsatt till rannsakning, dervid allmänne åklagaren Krono-
länsman Löwenstein tillstädeskom personligen och såsom befullmäktigat ombud för målsegandena, hem-
mansegarna Erik Olsson och Per Nilsson i Östernäset, hvarjemte de tilltalade voro från häktet förehemtade.” 

Till en början hördes de tilltalade om ålder och huvudsakliga levnadsomständigheter dervid Andreas Wilhelm 
Sundberg berättade, att han var född den 6 april 1868 på Badstugunäset i Borgsjö socken samt son till arbetaren 
Lars Larsson Sundberg och dennes hustru Maria Erika Andersdotter, av vilka den senare avlidit under 1890; att 
han vistats i föräldrahemmet tills han uppnått myndig ålder, varefter han utan att antaga fast tjänst uppehållit sig 
med tillfälligt arbete i skogarna, därvid han sommartiden bott i föräldrahemmet och under vintern i en koja i 
skogen, samt att han kunde läsa och skriva och fortfarande var skriven i Borgsjö församling och icke förr varit för 
brott tilltalad.  

Oskar Magnus Sundberg förmälde att han, som var född av samma föräldrar den 23 januari 1875, städse vistats i 
föräldrahemmet der han biträtt sin fader med varjehanda arbete, samt att han var i besittning av vanlig skol-
underbyggnad och icke förut varit tilltalad för brott. 

Angående ifrågavarande tillgrepp uppgav åklagaren, att en dag i augusti månad 1890 blifvit ur bonden Per Persson 
i Näset tillhörig lada i Stormyrbodarna bortstulits 23 st fiskenät ägt av målsäganden Nilsson samt att ett av de 
bortstulna näten, vilka av målsägandena värderas till tre kronor stycket, anträffats i en de tilltalades fader tillhörig 
lada i Badstugunäset. Häröver hörda, var för sig, berättade: 

1:o ”Andreas Wilhelm Sundberg  under erkännande af vad åklagaren lagt  honom till  last, att  han, som haft 
 sig bekant, att hemmansägarna Erik Olsson och Per Nilsson haft en mängd nät upphängda i Per Pers-
 sons lada i Stormyrbodarna; en dag iaugusti 1890, då han haft sina vägar förbi ifrågavarande gått in 
 genom den olåsta dörren och tillgripit 23 stycken abborr- och laxöringsnät af hvilka han uppbränt 3 
 stycken59 derför att de var trasiga och medtagit öfriga och hängt upp dem i en skog i närheten af hemmet, 
 att han samma afton lagt ut  näten i sjön Torringen och Fettjern för  att  fiska samt, att han alltid haft 
 dem upphängda på samma ställe i skogen de de icke användes till fiske, tilläggande Andreas på fråga af 
 åklagaren, att han varit ensam om tillgreppet samt att han icke hade något att erinra emot af åklagaren 
 uppgifna värdet af 3 kronor stycket.” 

2:o ”Oskar Magnus Sundberg att han, som förnekade all delaktighet i tillgreppet, ifrågavarande dag i sällskap 
 med sin syster varit i Rastbodarna och hemkommen därifrån sett sin broder sysselsatt med att utlägga nät 
 i Fettjern och att han på broderns begäran biträdde med utläggandet av ungefär 20 nät, dervid han, som 
 hade sig bekant, att de endast egde 17 eller 18 nät, icke tillsport sin broder hvarifrån han fått de öfriga, 
 samt att Andreas först under sistlidne midsommar omtalat för honom att han tillgripit de ifrågavarande 
 näten i Per Perssons lada. Åklagaren anhöll nu om uppskof för anskaffande af ytterligare bevisning till 
 den 26 augusti varefter de häktade avfördes. 

                                                                                     Som  ofvan på Häradsrättens vägnar 
                                                                                                           Axel Lindberg” 
Att ljuga sig fri? 
Oskar Magnus måste ha ljugit såväl kronolänsman Löwenstein som rättens ledamöter ”rakt upp i ansiktet” när 
han sade sig ha sett brodern lägga nät på Fettjärn och därvid därefter hjälpt honom. Om än Oskar Magnus var 
”långsynt” ändock inte möjligt att se till Fettjärn, som fågelvägen ligger omkring 7 km från Badstugunäset!  

Förvånande i sammanhanget är också att Andreas Wilhelm uppgav, att han lagt nät i Fettjärn samma kväll som i 
Torringen. Nog var folket förr duktiga att snabbt förflytta sig i skog och mark, men här går det hela inte ihop tids-
mässigt och geografiskt. Kan det månne ha varit på det sättet, att bröderna för att fria den yngre Oskar Magnus 
från åtalet om delaktighet i stölden kommit överens om att söka vilseföra kronolänsmannen och tingsrätten, vilken 
av allt att döma måste ha saknat kunskap om Jämtgavelns geografi eftersom den inte ifrågasatte deras berättelser. 

Fortsatt rättegång och dom 
Den 26 augusti återupptogs rättegången, som nu hölls på kronohäktet i Sundsvall. Något nytt framkom inte i sak. 
Möjligen att ägarna av näten Erik Olsson och Per Nilsson var närvarande. Inget sägs dock om de yttrade sig. Åkla-
                                                 
59 Berättelser i Borgsjö säger att näten stals och brändes upp av folket på Badstugunäsets nybygge som ogillade att andra fiska- 
    de i Torringen. 
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garen, kronolänsman Löwenstien, överlämnade i vart fall målet till rätten för dom efter det att de tilltalade på frå-
ga av honom vidhållit det de sagt vid förra tinget. 

Utslaget blev, att Anders Wilhelm Sundberg, som erkänt brottet, dömdes till 2 månaders fängelse och förlust av 
medborgerligt förtroende tills ett år förflutit efter det han frigivits efter avtjänat straff. Oskar Magnus Sundberg 
frikändes eftersom han envist förnekade medverkan och inte lagligen kunde bevisas om delaktighet i stölden. Han 
skulle omdelbart släppas ur häktet. 

Utdrag ur häktesjournal förd vid Sundsvalls kronohäkte 189260 
Fånge nr 345 
1892 den 21 juli inkom Sundberg, Andreas Wilhelm. 24 år, född i Borgsjö,Västernorrland, arbetare.  
Hår mörkt, ögon bruna, näsa rak, ansikte ovalt, växt ordinär, 172 cm lång. Åtalad för stöld av länsman i Borgsjö. Domstol 
Torps häradsrätt 9/8 1892 och 26/8 1892. 
Dömd till 2 månaders straffarbete och ett års vanfrejd. 
Dömd 26/8. 30/8 ankom domen. 
Strafftiden började 30/8 1892; slutade 30/10 1892. 
Han hade med sig 23,27 kr, en överrock och en kavaj 
Arbetsförtjänst 20,77 kr. uttagit till mat m.m. 4,45 kr. Kvar kontant 39,59 kr. 

Fånge nr 346 
Sundberg, Oskar Magnus. 17 år, född i Borgsjö, Västernorrland. Hår mörkt, ögon blågrå, ansike ovalt, växt ordinär, 176 cm 
lång. Hade med sig 2,03 kr, förtjänat 6,50 kr. uttagit 3,45 kr. Kvar kontant 5,08 kr. 

Kommentar 
Tingsprotokollen och anteckningarna i fångjournalen är rättshistoriskt och allmänt sett intressanta aktstycken, enär 
de berättar om hur dessa nybyggarsöner såg ut, hur deras livsförhållanden var och inte minst om hur rättsväsendet 
var uppbyggt. Det syns således inte ha krävts häktningsförhandling utan länsman hade befogenhet att anhålla  
misstänkta och sätta dem i fängsligt förvar i väntan på rättegång. Två urtima ting hölls, alltså extra ting utanför de 
ordinare två tingen om året. Varför ett andra ting kan frågas då ju inte något annat då var än att målsägarna var 
närvarande utan att de av protokollet att döma fick eller behövde yttra sig. Att notera är också och inte minst, att 
bröderna hölls i häkte i mer än en månad innn dom föll och att strafftiden för den dömde brodern räknades först 
från det domen formellt kom på anstaltens bord; i detta fall Kronohäktet i Sundsvall. Noterbart är också, att inget 
sägs i domen om näten fanns kvar eller inte. Såvida de funnits kvar borde beslut ha tagits om att de skulle återläm-
nas till de rättmätiga ägarna. Att inget därom sägs i protokollen stöder den lämnade berättelsen om att näten brän-
des upp, men kanske inte som hämnd för andras fiske utan då förmer för att dölja brott. Det som berättas i Borgsjö 
om att Andreas Wilhelm avtjänade sitt straff på Landskrona fästning i Skåne kan avföras efter den redovisning av 
arbetsinkomst som är i häktesjournalen. Genom sitt fängelsestraff och förlusten av de medborgerliga rättigheterna 
under ett års tid från frigivningsdagen blev Andreas Wilhelm märkt, som det hette och var. Han syns ha lämnat 
Borgsjö, ty redan 1893 är han förd i församlingens obefintlighetsbok med anteckningen enligt uppgift i Amerika.  

                                                 
60 Landsarkivet, Härnösand. Fångvårdsrullor 1892-1893 Sundsvalls kronohäkte. D IIIa:11 
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KAPITEL XII 
FAMILJEN SUNDBERG EMIGRERAR  
Under 1800-talets senare del och de två första årtiondena av 1900-talet var det en stor utvandring från Borgsjö. 
Främst var det Nordamerika och även Kanada i viss omfattning som var målet, men även Brasilien, om än i mind-
re omfattning. Ur tidsmässigt perspektiv är det av värde notera, att 1891, året innan de första sundbergarna 
emigrerade, avreste från Västernorrland till Brasilien totalt 482 personer61 och till Nordamerika troligtvis än fler 
fast här är statistiken inte lika klar. I Borgsjö församlings utflyttningslängder är vissa år och tider i slutet av 1800-
talet i tillkolumnen efter många namn noterat ”till Nordamerika”. Det var följaktligen många borgsjöbor, och 
bland dem Sundbergs som reste med förhoppningen att få det bättre på andra sidan Atlanten än vad de haft det här 
i Sverige. Nu blev det inte alltid så, vilket inte minst medlemmar av familjen Sundberg fick erfara. 

Till vilket land begav sig sundbergarna? 
Om vart finns två olika uppgifter nämligen till Nordamerika och Brasilien Fakta är att i Borgsjö församlings ut-
flyttningslängd för aktuella år och namn är genomgående noterat till Nordamerika. Detta om att Sundbergs hade 
Minnesota som mål för sin utvandring från Badstugunäset och Sverige styrks av upplysningar lämnade av Rune 
Backman i Gammelbodarna, Borgsjö. Hans morfar Per Persson, född 1863 och död 1950, hade mycket kontakt 
med Lars Sundberg och hans familj både under den tid de bodde på Badstugunäset och efter att de emigrerat. 
Många tillfällen till samtal under den aktiva tiden på Badstugunäset gavs därav att stigen till och från nybygget 
gick över morfaderns, från 1943 sagesmannens, gårdstomt. Morfadern härbärgerade också i förfallstider och 
annars förnödenheter och byggnadsmaterial som när tillfälle gavs skulle upp till nybygget. Ett sådant förvar var en 
kakelugn och om än perifert i sak noteras, att den aldrig blev hämtad utan i sinom tid insatt i mangårdsbyggnaden 
i Gammelbodarna (numera utriven). Enligt sagesmannen berättade morfadern ofta om Lars Sundberg och hans 
barn och undrade hur det blev för dem och då sa han alltid där ”borti Minnesota”. I början utväxlades också några 
brev som tyvärr inte finns kvar.  

Mot detta skall sättas det som Gunnar Edström och hans fostersyster Anna Karlsson, båda i Västanå, berättat om 
att Lars Sundberg och hans vuxna barn, med i två fall egen familj, for till Brasilien. Där skall de med en gång ha 
fått det svårt och alla inom kort tid dött av sina umbäranden. Den som i förstone berättat om detta var Anna 
Maria Sundberg, som reste i första omgången 1892. Hon skall enligt de ovan nämnda meddelarna ha skrivit brev 
till faderns efterträdare på Badstugunäset – Karl-Gustaf Karlsson, meddelarnas fosterfar respektive far - och 
berättat om att anhörig efter anhörig avlidit. Slutligen kom ett brev från en närboende till Anna Maria med 
meddelande om att hon som den siste i familjen nu var död. Tyvärr finns inte heller dessa  brev kvar. De fanns i 
huvudbyggnaden på Badstugunäset och brann upp när huset förstördes av eld omkring 1910 (andra meddelare 
säger 1897 och 1905). Så långt Gunnar Edströms och Anna Karlssons berättelse. 

Detta att familjen Sundberg skall ha utvandrat till Brasilien syns osannolikt efter vad som blivit känt efter studier 
av akter i flera arkiv. Exempelvis utgick i de flesta fall båtlägenheten till Brasilien från någon tysk hamn såsom 
Hamburg och bevisligen reste ingen av familjen Sundberg därifrån. Genom passagerarlistor hos arkivhållarna 
Norges Statsarkiv i Trondheim och Emigrantinstitutet i Växjö framgår att sundbergarna i olika omgångar under 
åren 1892-1895 avreste från Göteborg och i ett fall från Trondheim. Destinationsorter var hamnar vid de Stora 
sjöarna i Kanada och i ett fall då det var vinter till en av landets isfria hamnar vid Atlantkusten. 

Det syns av det sagda vara mer troligt att familjen Sundberg, liksom så många andra, slog sig ned i Minnesota nå-
got söder och väster om de hamnstäder de först kom till. Om de alla, varav två av sönerna med hustru och barn, 
skulle ha fortsatt från Kanada till Brasilien var det längre dit än de haft det hemifrån Sverige till Kanada och del-
staten Minnesota med sina många svenskar. Landvägen hade de om så, att färdas söderut genom Nordamerika och 
Mexico jämte nära halva Sydamerika innan de nådde de vid tiden aktuella kolonisationsområdena i delstaterna 
Rio grande de Sul och Santa Catharina. Sjöledes var det i stort sett lika långt. Förutom den långa resvägen torde 
inte Lars Sundberg och hans anhöriga ha haft ekonomisk möjlighet att betala för ytterligare en lång resa. Troligt 
är, att arrendator Karlsson och andra som berättat om den unga Anna Marias brev tagit intryck av det som under 
främst 1900-talets första årtionden skrevs i tidningarna om de svårigheter som mött de svenskar som utvandrat till 
Brasilien såväl 1909-1911 som vid tiden för här aktuell familjs utvandring på 1890-talet. Dessa berättelser har så 
vävts in i familjen Sundbergs ödesbeskrivning. Förhållandena för de svenska utvandrarna i Brasilien var för övrigt 
så prekärt, att den svenska regeringen efter vederbörlig utredning på plats tog beslut om att i princip alla som ville 
återvända till Sverige skulle få hemresan betald av svenska staten. 

                                                 
61 Göran Friborg. ”Brasiliensvenskarna”. Emigrantinstitutets i Växsjö skriftserie nr 5. Utgivningsår 1988. 
     Karin Stenbeck. Licentiatavhandling om utvandringen till Brasilien. Uppsala universitet 1972. 
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Redovisning i kronologisk ordning av Lars Sundbergs och hans barns utvandring 
1892. 
Det första utvandringsåret. Den 3 juni avfördes hemmadottern Anna Maria Katharina Sundberg, 20 år och ogift 
samt hennes gifte, 31 år gamle bror Lars Olof Sundberg ur Borgsjö församling med i utflyttningslängden gjord 
anteckning om att deras resmål var Nordamerika. Syskonen reste först till Göteborg62 varifrån de den 17 juni med 
båt avreste till Kanadas huvudstad Ottawa. Anna Maria titulerad jungfru och Lars Olof arbetare. 

Lars Olofs hustru, Anna Serafia och hennes sju barn från hennes tidigare äktenskap stannade kvar i Borgsjö, men i 
november s.å. kunde Lars Olof ta över familjen förutom äldsta styvdottern Hulda. Hustrun och de fem yngsta 
barnen avfördes den 10 november ur kyrkboken på gemensam attest, medan den 15 år gamla dottern Anna Katta-
rina räknades som vuxen och fick egen rad och attest. Den 18 i samma månad avreste de med båt från Göteborg 
till det Ottawa i Kanada dit maken/styvfadern rest 4 månader tidigare. Kvar i Sverige blev hustruns äldsta dotter, 
18 åriga Hulda Ingeborg. Hon hade någon form av tjänst i Brunflo, Jämtland och den enda av barnen i moderns 
tidigare genom döden upplösta äktenskap som bar faderns efternamn Gustafsson.  

1893 
Under detta år emigrerade samtidigt först fadern Lars Sundberg, 59 år, hans ogifte son Oskar Magnus, 18 år och 
likaså ogifte Johan August som var 39 år gammal. De avreste med båt från Göteborg den 10 februari och då de så 
kallade Stora sjöarnas hamnar var tillfrusna, gick deras båt till den isfria hamnstaden Halifax vid Atlantkusten i 
provinsen Novia Scotia, Kanada. I september avreste den 19 år gamla Hulda Ingeborg Gustafsson. Vart hon 
reste har det inte gått att få klarhet i men troligen var det till i första hand Ottawa i Kanada dit ju hennes mor och 
syskon, liksom styvfadern tidigare rest. 

1895 
Det sista utvandringsåret. Nu är det dräng-
en på Harprå gård, 30-årige Karl-Alfred 
Sundberg och hans hustru Ingrid Maria, 
45 år samt deras två små söner, Lars An-
ton Birger snart 4 år och Karl Alfred Wil-
liam som om 3 veckor skall fylla 2 år, som 
lämnar Borgsjö och Sverige. Deras mål 
var också Kanada men de reste inte över 
Göteborg utan över Trondheim. Av i där-
varande Statsarkiv arkiverat emigrations-
protokoll för 1895 framgår, att familjen 
befann sig i staden den 3 juli och att de då 
betalade biljetterna och avreste med båten 
JUNO till Hull i England. Därifrån fort-
satte de med tåg till Liverpol och därifrån 
med båt till Arnpris i Ontario, Kanada.  

Det var denne Karl Alfred, som den 31 ok- 
tober  året  förut ådömdes  190 kronor i bö-  
av  Torps  tingsrätt. Fråga är om  han beta-   
lat  vinhandlaren  och  kronan det de skulle 
 ha eller om han  reste  ifrån  det  hela. Till bilden  hör, att  den  som ämnade emigrera måste ha tillstånd få lämna 
Sverige. Det måste Karl Alfred ha haft eftersom han och familjen  reste som betalande passagerare.  

Så långt det som är känt om sundbergarnas utvandring. Återstår frågan om vart den siste av sönerna; den för stöld 
dömde Andreas Wilhelm Sundberg begav sig. Två uppgifter finns nämligen; till Nordamerika som anses troligt 
enligt anteckningen i Borgsjö församlings obefintlighetsbok 1893, eller till Hemsjön i Bräcke, väster om Badstu-
gunäset. Mot att han begav sig till Amerika står en uppgift som fru Lilly Strandberg på Frösön lämnade 1983. Hon 
har sina rötter på Jämtkrogen och berättade att en bror till hennes mormor var med och byggde ett hus vid Hem-
sjön åt en Sundberg, född på Badstugunäset. Sökning i kyrkböcker och mantalslängder och samtal med gamla 
hemsjöbor har inte givit något. Då Andreas Wilhelms fars och syskons boenden kunnat följas måste det om så var 
att ett hus byggdes, det ha varit åt Andreas Wilhelm. Om när huset byggdes visste fru Strandberg inget. Bodde han  
vid Hemsjön innan han reste till Amerika, eller kom han åter och då bosatte sig vid Hemsjön?  
 
                                                 
62 Resan till Göteborg företogs säkert med tåg från järnvägsstationen i Erikslund eller Ånge. Erikslunds järnvägsstation fanns  
    med på järnvägskartan sedan 1878 då bandelen Sundsvall-Ånge var färdigbyggd. 
 
 

Fig. 36. Inspektor Erik-Olof Westberg på Harprå gård med hustrun Mina och  
            sonen Oscar hämtas av gårdens kusk vid järnvägsstationen i Erikslund  
            omkring 1890. Kusken troligen inte Karl-Alfred Sundberg, men bilden  
            ändock av intresse. 
            Foto: På tunn plåt ägt av Ivar Westberg på dagens Harprå gård. 
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KAPITEL XIII 
ÅBOR PÅ BADSTUGUNÄSET 1893-1910 
Året är 1893. Lars Sundberg har för något år sedan sagt upp sitt arrendeavtal (om han nu hade något!), hållit 
auktion 1892 och lämnat Badstugunäset för gott i februari 1893. Från Västanå by i Borgsjö kommer på våren 1893 
den nye arrendatorn, 40 årige Karl-Gustav Karlsson med sin hustru Ingrid Kajsa Selling och deras fem barn. 
Familjen bodde på Badstugunäset i 17 år till försommaren 1910 då de flyttade till det Västanå varifrån de kommit. 
Enligt fostersonen Gunnar Edström (1907-1987) fortsatte de att skörda slåtterängarna på Badstugunäset till 1916. 
Arrendeavtalet löpte på fem år i taget och avgiften var 50 kr per år enligt sagesmannen. Ett kontrakt dagtecknat 
den 10 maj 1899 finns kvar. I övrigt är det mycket detaljerat med exempelvis förbud för arrendatorn att ha getter 
därför att de åt av toppskotten på uppväxande träd.  Kontraktet finns arkiverat hos SCA:s fastighetsavdelning i 
Sundsvall.  
Ägare: 
1893-1898.  Anders Petter Hedbergs AB. 
1898-1910.  Tunadals AB.  
Arrendator: 
1893-1910. Karl-Gustaf Karlsson och h.h. Ingrid Kajsa Selling. 

Personalia 
Karl-Gustaf Karlsson var född i Skellefteå, Västerbotten, den 4 februari 1853 och dog i Västanå, Borgsjö den 10 februari 
1917. Den 13 november 1877 gifte han sig med Ingrid Kajsa Selling född i Borgsjö den 4 mars 1851. Död i Västanå den 29 
augusti 1936. 
Barn: (alla med efternamnet Karlsson förutom position 10, ett fosterbarn). 
1. Josefina Kristina 
    Född 12 augusti 1878 i Västanå, Borgsjö. Tituleras  sömmerska när  hon 1910 med föräldrarna flyttar från Badstugunäset till 
 Västanå. Ogift. Död i Västanå den 8 april 1911. 

2. Karl Albert Bernhard 
 Född 14 oktober 1880 i Västanå. Frikallad från militärtjänst 1901. Flyttade samma år den 25 juni från Badstugunäset till 
 Vassijauri, väster  om Torneträsk i Lappland. Återvände okänt när hem till Badstugunäset för att den 21 oktober 1907 flytta 
 till Vemdalen. Arbetare.  

3. Andreas Viktor Leander 
 Född 27 februari 1883 i Västanå. Bodde på Badstugunäset. Tjänade en tid dräng hos hemmansägaren och gästgivaren Carl 
 Marcus Påhlsson i Västanå. Skrevs hos föräldrarna på Badstugunäset den 20 november 1901 och bodde kvar där till 1910 
 och flyttningen till Västanå. Han gifte sig den 2 juli 1911 med Brita Matilda Olsson, född i Borgsjö den 10 januari 1889. 
 Makarna flyttade redan  dagen efter  brölloppet till hemmanet Boltjärn nr 2, ägt  av  hennes  far Olof Ersson. Andreas Viktor    
    Leander dog i Boltjärn 17 mars 1963 och hustrun samma år den 13 oktober.  

4. Johan Oskar Verner 
 Född 26 april 1885i Västanå. Var bosatt på Badstugunäset till den 25 juni 1909 då han emigrerade till Nordamerika. 
 Återvände till Sverige och Västanå den 20 oktober 1913. Flyttade den 1 mars 1915 till Torp och skrevs som arbetsförman 
 under Ljungaverk. Gifter sig den 2 december 1916. med Tyra Eulalia Bergman, född i Torp den 16 maj 1895. Redan 12 
 dagar efter vigseln framföder hustrun ett dött gossebarn och 1917 och 1919 ytterligare två gossebarn, vilka båda dör i späd 
 ålder. Johan Oskar Verner dör i Torp 18 mars 1960 och hustrun i likaså Torp den 25 april 1961. 

5. Bror Wilhelm Nikanor 
 Född 30 september 1887 i Västanå. Död därstädes den 20 maj 1888. 

6. Bror Wilhelm Henning (notera så kallad återdöpning) 
    Född 3 februari 1889 i Västanå. flyttade till Sundsvall 23 januari 1908. Åter till Badstugunäset 19 februari 1910. Flyttade 
 den 1 juni 1915 från Västanå till By i Värmland. Handelsresande. 

7. Herman  (+ oläsligt namn) 
    Född 15 december 1892 i Västanå. Död därstädes den 1 januari 1893. 

8. Anna Katharina  
    Född 17 mars 1894 på Badstugunäset. Ogift men hade en son, född 1926, som dog 1946 genom vådaskjutning vid 
 pistolskjutning vid gården i Västanå. Anna dog därstädes den 22 mars 1968. 

9. Dödfött gossebarn, fött på Badstugunäset 12 augusti 1897. 

10. Gunnar Edström 
   Fosterbarn. Född 11 september 1907 i  Stöde  av  Marta Olivia Edström. Fader ej uppgiven. Gunnar var ogift. Bodde i Väs- 
    tanå. Död i Ånge 8 december 1987. Verksam inom skogsbruket. Nykterhetsvän, god  berättare om det som förr var på Bad-  
      stugunäset och Oxsjön. Aktiv inom hembygdsrörelsen. 
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KAPITEL XIV 
VERKSAMHETER INOM JÄMTGAVELN 
Starrslåtter 
Skördandet av starrbevuxna myrar var förr en viktig del av foderhållningen till kreaturen fär såväl bönderna i åda-
lens byar som för nybyggarna på skogen. Vid exempelvis avvittrings- och skattläggningsförrättningar 1765-1768 
för Borgsjöbyns, Västanå och Oxsjöns marker63 beräknades dessa slåttermyrars avkastning och värdet därav för-
des till kolumnen för framtagandet av skatteunderlaget Känt är, att starrmyrarna under normala betingelser skulle 
kunna bärgas vart annat år, eller beroende på klimatet, vart tredje år. För det område under Borgsjöbyn, som nu 
täcks av del av Jämtgaveln, beräknades det årliga utfallet till 58 parmar. Parm var det hömått som användes jämsi-
des med det gillingsmått vi mött tidigare. Parmens mått hade genom århundrandena något olika volym. Den som 
gällde 1768 var den 1688 fastställda kronparmen om 27 kubikalnar = 5,65 kubikmeter. Såvida all starr som lant-
mätaren och hans godemän beräknat kunde skördas skulle det följaktligen var gång det gjordes ge i runda tal 326 
kubikmeter.  

Bärgandet 
En starrmyr avslogs som ovan sagts vanligtvis vart annat år, men var växtbetingelserna dåliga kunde det enligt 
vad som berättas, bli både tre och fyra år mellan skördetillfällena.Starr är ett halvgräs som är mycket näringsrikt 
och ävenså mycket svårslaget, varför det krävdes bra och vassa liar. För 
att kunna slipa dessa när bettet blev dåligt medfördes mindre slipstenar, 
till vilka det på plats tillverkades enkla vevanordningar. Man sökte där-
till i görligaste mån slå tidigt om morgonen medan daggen ännu låg. 

Starrhöet fick efter avslagningen ligga och torka några timmar innan det 
stackades som vidstående teckning vill visa. Ute på myren, eller vid 
skogskanten, men ändock med läge för fri vind, byggdes stackgolvet 
upp av hela eller kluvna slanor (mindre träd). Dessa starrgolv brukades 
gång efter annan och Rester av dem kan ännu i vår tid hittas.  

Själva starrhöstacken kunde vara i manshöjd. Högst upp placerades en 
vek stock mot vilken störar restes. Dessa sammanbands i äldsta tid med 
vidjeband; senare med vek järntråd, så kallad höbuntssträng. Slutligen 
täcktes långsidorna med lövruskor eller granris medan gavelsidorna 
lämnades otäckta för luftgenomströmningen och i linje därmed tork-
ningen. När starrhöet efter någon vecka var torrt täcktes även gavlarna 
så att inte skogens djur kom åt höet. Ännu på 1930-talet  har meddelare 
 berättat om hur de som ynglingar var med och slog starrgräs, som de sedan hässjade i små hässjor och att när höet 
var torrt ”ryggbar” det hem i säckar. 

Öster om Bodstigen, ca en halv timmes gång från Älggropsplatsen nordöst om Värsjön, är en skyltad starrmyr. 
Den är även utsatt på den karta som visas på omslaget till denna bok.  

Exempel på starrmyrars betydelse 
När tillstånd gavs till att anlägga nybygge på de allmännings- och byskogar där byamännen av hävd hade sina 
starrmyrar undantogs ofta dessa så att bönderna även framgent fick bärga dem. En sådan myr var Krokmyren på 
skogen under Oxsjö finnhemman på gränsen mot Jämtland och något sydöst om Korssjön längst i norr av Jämt-
gaveln. Denna myr, ca 2 mil från Västanå, fick byamän där av hävd behålla till starrslåtter när gränserna för Oxsjö 
nybygge slutligen fastlades.   

En som brukade bärga starren på myren ifråga var nämndeman Jöns Olofsson i Västanå. När han 1783 kom dit 
med sitt folk att slå starrgräset fann han att myren redan var slagen. Det visade sig vara en Olof Högström från 
Alanäset i Jämtland som förekommit honom. Detta var givetvis av ondo och nämndeman Olofsson i Västanå in-
stämmer nämnde Högström till tingsrätten i Torp till vilket tingslag Borgsjö allt sedan 1713 hörde. Innan tinget 
skulle hållas träffade dock parterna förlikning. De konstaterade, att Krokmyren var ett gränsfall! eftersom gräns-
linjen mellan Medelpad och Jämtland i här aktuellt område ännu ej var inmätt, stakad och upphuggen. Det var 
med andra ord som här inledningsvis sagts ett så kallat gränsområde. Av den orsakens skull enades männen om att 
dela myrslåtten i en norr och en söderfigur att få bärga var och en av dem utifrån sin bys läge. Därtill utfäste sig 
Olof Högström i Alanäset, att ge nämndeman Jöns Olofsson i Västanå  ”en fierding”64 fisk mot att han åter-
kallade stämningen, vilket han gjorde. 

                                                 
63 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Ånge-Borgsjö nr 31. 
64 En fjärrding = ¼ tunna = 31,4 liter våta varor utifrån öltunnan som motsvarade 125,6 liter. 1 spannmålstunna = 146,5 liter. 
 
 

  Fig. 37. Anordning (stack) för torkning av 
               starr.  
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Löv- och barktäkt 
När det rådde brist på foder, liksom för att bygga upp ett förråd, togs löv och bark till i första hand fåren och get-
terna. 1985 berättade då 79-åriga Gunhild Sjölander i Ånge, född på nybygget Hillersberg inne i Jämtland norr 
och något öster om Jämtgaveln och boende där sina första 15 år, hur hon 6 år gammal en vårdag skulle gå till 
skogs för att hjälpa sin äldre bror Wilhelm att skala bark av asp och sälg. Brodern hade tidigare fällt träden och de 
skulle nu skala dessa och samla barken i säckar. På fråga om djuren åt barken och lövet som det var svarade hon, 
att det gjorde de så länge det var någorlunda färskt. När barken och lövet torkat gjorde vi gröpa innebärande att 
man blötte upp barken och lövet i vatten och tillsatte lite mjöl om sådant fanns att tillgå. Nu blev det dåligt med 
hjälp till brodern denna gång för jag fann inte rätt på honom, fortsatte Gunhild. Jag gick vilse och först efter tre 
dagar och mycket folk som sökte mig fann en Gustaf  Staaf från Ljungå mig liggande på en tuva. De har senare 
berättat för mig att jag var helt slut och att de bar mig hem till mor på en bår som de gjorde på så sätt, att de trädde 
ett par störar genom byxbenen på två byxor som karlarna tagit av sig. När mor såg männen komma så med mig 
trodde hon att jag var död, men de ropade att jag levde. Alla kände stor glädje över att ha funnit mig och efter en 
tid kom de från Ljungå med en bankbok med 50 kronor på som de samlat in till mig. Det var mycket pengar på 
den tiden, slutade Gunhild Sjölander. Om än inte direkt som rubriken säger löv och barktäkt är berättelsen värd 
vidareföra som exempel på hur barn på ett ensligt liggande nybygge kunde ha det.  

Järnframställning ur myr- och sjömalm 
Kunskapen om järn och dess framställning har i de sydliga kulturländerna varit känd sedan omkring år 1200 f.Kr. 
medan kunskapen ifråga kom till vårt land ungefär 1000 år senare. Forskare inom järnsektorn av Sveriges historia 
har länge ansett att järnframställning hos oss pågått från ca år 1000, d.v.s. medeltidens början till något årtionde in 
på 1800-talet. Rörande sluttiden kan den med visst fog flyttas fram åtskilliga årtionden i tiden. Det gäller främst 
närområdet i Haverö och troligen även vid Vattensjön och Mjösjön på Ångeskogen där det berättas om järn-
framställning i vart fall under andra hälften av 1800-talet. De uppgivna lokalerna är dock ännu inte sökta. Ifråga 
om när det börjades bränna järn av myr och sjömalm i Borgsjö har senare tiders forskning och arkeologiska 
undersökningar i exempelvis Saxen i Torp och med möjligen paralleller i Borgsjö kunnat flytta starttiden åtskilliga 
århundranden bakåt i tiden. Sammantaget sett, har detta påvisats genom de senaste 20-30 årens forskningar 
redovisade i band annat Jernkontorets publikation nr 17/1979 ”Iron and Man in Prehistoric Sweden” av Helene 
Clark m.fl. och i Gert Magnussons 3-betygsuppsats om ”Jämtländsk järnhantering”, avlämnad höstterminen 1974 
vid Stockholms universitets avdelning för nordeuropeisk arkeologi. Tidpunkten det talas om numera är 300-500-
talet e.Kr.f. och i bästa fall är det inom den tidramen den nyligen funna lokalen vid Bodstigen i Jämtgaveln kan 
komma att klassas om den önskvärda expertundersökningen kan ekonomiseras och därmed göras. C14-analys av 
lokalen i Saxen, Torp, säger att den är från 600-talet efter Kristi födelse. 

Inom Borgsjö socken - idag Ånge kommun -  har i motsats till i närliggande socknar som Stöde, Torp och Haverö 
samt i östra Jämtland med ett stort antal kända lokaler, endast en plats varit formellt känd och registrerad. I 
skrivande stund 2008 är tolv platser (=lokaler) funna och kartlagda. Fyra av dessa ligger inom Jämtgaveln och 
likaså fyra i närområdet öster om reservatet. De fyra övriga fastlagda är sjömalm i Täljeviken och tre tidigare helt 
okända lokaler i de södra finnmarkerna vid Grundsjön och vid Vandeln, en stor sjö på gränsen mot Hälsingland. 
Sökandet pågår efter ytterligare sju berättade platser. Vissa av de nu kända slaggvarpen är funna genom metodiskt 
sökande, byggt på berättelser och naturförhållanden, medan andra har upptäckts mera av en slump. Så var det 
exempelvis 1993 på Happaherja, nordöst om Stor-Grundsjön där en i Uppsala bosatt sillrebo vid namn Åke 
Andersson med fritidshus vid nämnda sjö under murkelplockning på en markberedd så kallad föryngringsyta 
trodde sig ha funnit en välmatad murkla om än väl tung. Den visade sig vara ett slaggstycke så inte alltid av ondo 
dessa maskiners angrepp på markerna! Lika slumpmässigt var det också när slagg hittades på en plats söder om 
nämnda Grundsjön och vid Bodstigen i Jämtgaveln. I det första fallet när en fiskare i båt måste gå i land för att 
söka skydd under ett träd för regn och hör hur det knastrar och känns ojämt i mossan under sina skor; och vid 
Bodstigen när arbetare som 1994 sysslade med skogsfällning inför den planerade skogsbränningen noterar några 
gropar de trodde var efter fångsgropar, men som vid besiktning visade sig vara flera bränningställen och en hel 
slänt, uppbyggd av slagg.  

Vilka människor ”brände järn” i skogarna? 
I Borgsjö och andra socknar, med dokumenterad finsk invandring under 1600-talet och om än inte direkt fortsatt 
invandring så ändå finnättlingar boende på skogen även större delen av 1700-talet, tillskrivs dessa finska nybyg-
gare den järnframställning slaggvarpen vittnar om. Hur var det månne med den svenska befolkningen? Finnarna 
skall ingalunda skrivas bort från järnframställningen i Borgsjö, men vi vet nu av gjorda utgrävningar på andra or-
ter och en vetenskaplig undersökning av ett slaggomslutet kolstycke från Lill-Avan i Jämtgaveln, att järn fram-
ställdes långt innan den finska invandringen började, som för Borgsjös del som sagts var under de första åren av 
1600-talet. Uppgifter finns också om järnframställning på gårdar i Haverö65 under 1800-talet samt i Jämtland un-

                                                 
65 Sundsvalls Tidning 27 januari 1957  artikeln ”Turingen – forntida centrum för myrjärnsframställning”. 
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der samma århundrande så bevisligen kunde även andra än finnar framställa järn66. Ett otvetydigt bevis därför är 
ut-fallet av det 1983 ur lokalen vid Lill-Avan inom Jämtgavelns domäner av mig tagna kolprovet för C14-analys, 
som gav år 880 e. Kr +/- 160 år. Finnarna och järnframställningen då? Jo, de var säkerligen med i bilden men 
först något senare som exempelvis, för att begränsa oss till Jämtgavelns närområde, vid Baktjärn och vid Fettjan 
där svenskar även kan ha varit och slaggvarpen verkar vara yngre.  

Järnframställningens faser 
Järnframställning kan som mycket annat indelas i en förberedelsefas och en tillverkningsfas. I detta fall med järn 
var det av största vikt att äga kännedom om hur myr- och sjömalm bildas, liksom hur den kan spåras och upptäc-
kas i naturen. Man måste också äga vetskap om hur aktuell malmsort skall uppsamlas och att skog måste huggas 
ned för att torka och till viss del även göras kol av.  Komna så långt och det sagda är gjort var förberedelsefasen 
slutförd. Återstod utvinningsfasen vari begrepp och åtgärder som rostning, bränning (smältning) och slutbearbet-
ning av det mot slutet av processen frigjorda järnet kommer med i bilden. 

Något om hur myr- och sjömalm bildas och kan upptäckas 
Rubricerade malmtyper bildas, något förenklat uttryckt, genom att snö och regnvatten tränger ignom det övre av 
växtrötter genomdragna markskiktet, som är rikt på syrgas vilket gör att järnvatten bildas och i förlängningen där-
av järn. På sin väg mot lågläntare myrar och vattensamlingar samlas det järnhaltiga ytvattnet i rännilar och även så 
i grundvattnet under sin färd mot slutstationen myren eller exempelvis en tjärn. När det gäller sjömalm bildas den 
principiellt genom att det järnhaltiga grundvattnet väller upp ur bottrenkällor varvid järnet utlöses och bildar grus-
formiga och något större partiklar, eller genom att de nämnda rännilarnas järnhaltiga vatten förenar sig med det re-
na tjärnvattnet. Myrmalm bildas i sak på samma sätt fast då stannar det järnförande grund- och ytvattnet i hålighe-
ter och mot förhöjningar etc. Järnhalten i malmen kan vara ända upp till 30-45%. 

Vid vandringar i skog och mark kan man se rostfärgade vattenrännilar och mindre vattensamlingar. Bäckbottnar 
och dess mynningsområde kan likaså vara rostbruna medan själva vattenföringen syns ren. Rostfärgningen talar 
om att det är järnockrautfällningar och en del av järnbildningsprocessen. Myrmalm påträffas från ett djup av nå-
gon decimeter till 6-7 decimeter under markytan. Vid sökning används en vek järnstång som stöts ned i jorden och 
hörs då ett knastrande ljud är det tecken på malmförande jordlager. Sjömalm kan inte sökas på samma sätt utan då 
är det mera fråga om vetskap och att söka i rätt grunda vatten och i första hand nära bäckars och rännilars ingång i 
vattensamlingen. En viss tidcykel kan också beaktas vid bärgandet, utifrån att det tar ca 30 år efter ett upptag tills 
ny sjömalm är så utvecklad att den är värd att bärgas.  

Malmens bärgande 
Sjömalm 
Malmen togs företrädesvis upp när isen lagt sig och inte hunnit bli 
allt för tjock. Långsmala vakar sågades eller höggs upp, varefter 
malmen, som vidstående bild visar, samlades ihop med en skålfor-
mig, med långt skaft försedd skrapa. Råmalmen i form av rostbruna 
partiklar upp till järnkorn om högst ca en cm i diameter eller ibland 
av sjok lades först upp som bilden visar. Därefter kördes malmen 
eller drogs den på släde av män till den plats där den skulle rostas.67 

Myrmalm  
Myrmalm upptogs barmarkstid. Malmen kan vara grusformig  eller 
i sjok i vilket malmen är inbäddad i jord..  
Vidstående bild visar hur myrmalm togs upp samt de 
första stegen därefter i utvinningsgången. 
1. Utvinning av malmen. 
2. Malmjorden upplagd för torkning. 
3. När den efter någon tid är torr och i  form av sjok  kros-  
    sas malmen till mindre stycken. 

Myrmalmens kvalité kunde kontrolleras genom att tugga 
den. Om den då visar sig vara seg, var den värd föra vidare  
i processen. Nästa moment var rostningen och sedan smält-  
ningen  till  vilket ved och  kol krävdes, varför malmen 
fraktades till den utsedda skogsåsen. 

                                                 
66 Landsarkivet, Östersund. Jämtlands läns hushållningssällskaps handlingar 1829-1836:117-119. 
67 Bok av A. Byström. ”Om myrmalm och dess beredning till jern”. 
 
 

Fig. 38. Upptagning av sjömalm på gammalt sätt.  
             Teckning av Nils Melander i okänd år- 
             gång av Jernkontorets meddelanden 

Fig. 39. Bild  av  myrmalmsupptagning  efter  uppgifter  i  
             ”Bergskollegie Arkiv 1651-1729” och boken ”Iron  
              and man in Prehistorie Sweden”. Jernkontoret 1979. 
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Ved och kol 
Tidigt om våren det år järnet skulle framställas, eller helst året före, gällde det att fälla träd och om möjligt då 
furor. Dessa barkades och lades i res eller vältor för att torka. En viss del av partiet användes när det var torrt till 
rostningsved medan en del klövs till fin ugnsved för smältningen och resterande kolades för att få det kol som 
erfordrades för bränningsproceduren. Kolet var också ett måste för att göra det utvunna järnet smidbart. I dag skall 
det sägas stål så fort grundämnet järn blandats med kol. För att inte krångla till det, kommer det dock att sägas järn 
i denna berättelse. 

Rörande framställning av kol har, liksom vid järnutvinning, framsteg med förbättrade och nya teniker gjorts. I 
äldsta tid kolades i kolgropar. Först under 1300-talet kom den anordning vi känner som kolmilor i bruk och än 
senare kolugnar, men sådana har aldrig varit aktuella vid kolning i samband med järnutvinningen i Borgsjös sko-
gar. Här sagt om kolningsmetoder och virkesfång i företrädesvis tallmoar är värt beakta vid sökning av slaggvarp. 

Rostning av malm 
Efter det malmen samlats och sorterats måste den renas från kemiska 
föroreningar. Detta gjordes med hjälp av eld. Denna avbränning 
kallades för rostning och tillgick vanligtvis på följande sätt: Över en 
grop, eller på flata marken, byggdes ett bål av torr ved. Det gjordes 
någorlunda kompakt som vidstående bild söker visa och med möjlig-
het att tillföra torr, kluven ved under processens fortskridande. Bålet 
bestod vanligtvis av 3-5 stocklager av 5-6 yxskafts längd (Byström 
a.a. fotnot 67 sida 72). Andra uppgifter säger en fyrkant med två 
famnars sida. Det motsvarar i vår tids längdenhet ca 3,6 m och unge-
fär detsamma största mått hade yxskaftsbålet. Låt vara  som  det  var 
med rostningsbålets storlek, så torde den avgörande faktorn för dess  
byggande ha varit mängden malm som skulle rostas och hur mycket ett bål praktiskt sett förmådde bränna. I vart 
fall när bålet var uppbyggt så kastades om det var myrmalm, malmjorden upp på anlägget och likaså, fast något 
försiktigare när det var fråga om sjömalm och först då den grövre malmjorden; alternativt dito sjömalmen och 
senare den klenare. Bålet antändes och när elden tagit fart slogs med yxhammaren i stockändarna varigenom den 
först avbrända malmen faller ned i gropen och om inte grop på marken. Ved och malm tillförs och det hela fortgår 
till dess all malm är rostad. Slutligen hopskottas den rostade malmen och läggs i hög på ett underlag av vanligtvis 
granris. Så får den ligga oskyddad tills den förs till bränningsplatsen, såvida den inte är på samma ställe som där 
rostningen görs. 

Malmens smältning 
Med förbigående av de mera industriella metoder som började 
tilllämpas i andra delar av vårt land än i vår bygd under 1600-
talet har två för att inte säga tre smältningssätt av järnet kunnat 
vara aktuella i Borgsjö och i västra Medelpad. Det är i detta sam-
manhang begreppen gropbränning och blästerugn, även benämnd 
blästerkärring, möter i berättelser om myrjärnsframställning. För 
de tidiga ugnarna av groptyp är sidoepitetet hedningaugnar. Des-
sa äldsta ugnar var av den typ som visas i vidstående bild. Om 
det var möjligt grävdes de in i en slänt, som på bilden för att bli 
tätare än om gropen gjordes på slät mark. Vidare underlättade 
släntgropen användandet av blåsbälgen för det syre (luft), som 
var ett måste för att den erforderliga smältningstemperaturen 
om 1200-1400 grader skulle uppnås. Rörande blåsbälgens myn-
ningsrör rekommenderades, att lägga det en tvärhand upp över gropens botten och pekande något uppåt.  

Angående själva smältningsproceduren och tidsåtgången för den, finns det i litteraturen något olika uppgifter om. 
En säger att malm och färdigt kol successivt varvades och tillfördes samt att det kunde behövas upp till ett dygn 
att åstadkomma järnklumpen, även benämnd bläster, eller blästret. Den tidigare nämnde Byström lämnar i a.a. 
arbete en detaljerad beskrivning av gången vid gropbränning. Han säger, att gropen var ca 11/2 aln bred och oftast 
6 kvarter djup med svagt välvd botten (1 aln ca 60 cm och 1 kvarter 1/4 därav eller nära 15 cm). Brännings/smäl-
tningsproceduren börjar med att gropen till brädden fylls med kluven, torr ved. Veden i gropen antänds och kraftig 
eld åstadkoms med hjälp av blåsbälgen, som trampas av en eller två man. Det finns uppgifter om vattendrivna 
blåsbälgar, men sådana kan dock inte ha brukats i Borgsjö eftersom alla lokaler som nu är kända är långt från 
forsande bäckar. Under tiden som veden i gropen förbränns tillförs mera ved upp till ca 11/2 alns höjd. I och med 
att all ved brunnit upp är gropen fylld med kol såvida elden skötts riktigt och nu först påkastas allt eftersom malm 

Fig. 40. Rostning av malm. Bilden ur publika- 
             tionen ”FORNTIDEN” 1980.  

Fig. 41. Bild visande gropbränning med syretill-  
             försel genom blåsbälg. 
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och underhålls kolpartiet. Med infösning och inkrattning av malmen mot mitten av glödhögen och samtidigt 
intensivt utnyttjande av blåsbälgen säger Byström att en järnklump erhölls efter omkring tre timmar. 

Det smälta järnet och slaggen samlades på ugnens botten och så snart blåsningen 
(smältningen) avslutats tappades slaggen bort och järnklumpen lyftes upp med hjälp av 
speciella tänger i och för bearbetning. Denna bestod i att föra den varma och därmed 
smidbara järnklumpen till en närliggande flat sten kallad fällsten, eller fällesten. Med                 
den som underlag bearbetades järnet med släggor för att dels få bort kvarsittande slagg-
partiklar; dels för att någorlunda forma den i sig oregelbundna klumpen. Om denna 
procedur drog ut på tiden måste järnklumpen upphettas och utsmidningen fortsätta med 
kanske sämre kvalité som följd. Den sökte man visa genom att - medan järnklumpen 
ännu var varm - göra ett eller flera djupa yxhugg i kanten. Den fortsatta bearbetningen 
och det praktiska brukandet gjordes hemma i gårdssmedjan, såvida inte det utvunna 
järnet skulle säljas. 

Att sätta tidsomfång för järnutvinning och om gropbränning varit i Jämtgaveln och i 
Borgsjö i övrigt är inte möjligt eftersom några utgrävningar av lokalerna inte är gjorda. 
I Jämtland syns dock gropbränning enligt det nämnda arbetet ha brukats ännu under  
1800-talets första årtionden.  

Sekundära och stationära blästerugnar 
Av den tidiga gropbränningsmetodiken utvecklades två närbesläktade ugnstyper, vilka 
något enkelt uttryckt kan sägas ha varit en utvecklingslinje från gropbränning till enbränningsugn och flerbrän-
ningsugn och av de två sista stegen för övrigt rubriksättningen. Den äldre av de två nämnda ugnstyperna anses 
vara den vars bränningsdel grävdes in i strandbrinkar och backsluttningar, medan den i princip yngre av de två 
byggdes på plan mark och i senare tid i nära anslutning till bebyggelsen. Om närheten till bebyggelse i exempelvis 
Haverö berättas i tidningsartiklar68 och i dessa liksom i historikern Gustav Näsströms stora arbete ”Forna tiders 
Sverige, del 1”, Stockholm 1941, beskrivs också de stationära ugnarnas konstruktion och verkningssätt. 

Vad gäller de kända lokalerna i Jämtgaveln och närområdet, förutom de vid Bodstigen och Lill-Avan där det kan 
röra sig om gropbränning eller mindre slätmarksugnar, syns man ha använt sig utav ugnar ingrävda i strandbrink 
som exempelvis söder om Getterån ca 800 meter öster om husvagnsparkeringen och som norr om Baktjärn i 
backsluttning. Själva blästerugnen69 var ganska oansenlig. Brink och sluttningsugnarna var mer eller mindre runda 
med diameter 0,5-1 meter och 0,7-1 meter höga. De slogs sönder efter bränningen för att få ut smältan, 
järnklumpen, osmundet, blästran, blästret; ja det finns många benämningar på slutprodukten i järnframställningen.  
Vidstående bildsvit visar den tillverk-
ningsgång som troligen även gällde i Jämt-
gaveln. Den engelska bildtexten är  fritt ö-
versatt och i något fall kompletterad. 
Positionerna 1-3 tidigare visade på sidan 
72, varför hänvisas dit vad gäller den be-
skrivande texten.   

4. Smältugnens  konstruktion   var  ett  i 
    marken  nedgrävt bränningsrum med av  
    lera och  små sten  murad  överdel på ett 
    ofta över  bränningsugnen  (gropen) lagt 
    flätverk  av  grenar. Partiet omkring gro- 
    pen var förstärkt  av sten och  lera. Slag- 
    gen och järnet samlades nedtill i  ugnen. 
    De två hål som är inritade visar ingång- 
    iarna för tvenne blåsbälgar. 

5. Bilden vill visa att ugnen nu är fylld med stående, torr ved och att förvärmning pågår. 

6. Förvärmningen avslutad. Den rengjorda och rostade malmen, liksom det smideskol som måste vara med i  
    processen, påförs allt etersom glödbädden.. Blåsbälgarna i aktion fast ej i bild. 

7. Bränningen avslutad. Överbyggnaden rivs för att komma åt det smälta järnet. Slaggen tappas ur gropen och    
  järnklumpen lyfts upp med kraftiga tänger i och för utsmidning.  

                                                 
68 Sundsvalls Tidning 11 maj 1922. Förre landstingsmannen Hans Halfvarsson i Överturingen ”Ett bidrag till studiet av vår  
    primitiva järnhantering.” 
69 Ordet bläster säger kraftig inblåsning av som här luft och därav. 
  

Fig. 42. Utsmidning mot  
             fällesten. 

Fig. 43. Bild över utvinning av jårn ur myrmalm med hjälp av ugn som 
             slås sönder eftetr avslutad bränning. Källa: se figur 39, sida 72.   
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8. Järnklumpen upphettas om så behövs inför nästa moment som är 

9. Utsmidning av den oregelbundna järnklumpen till bättre form och för att få bort slaggrester. 

Rörande de stationära ugnarna finns det inget som säger att en sådan ugnstyp brukats i Jämtgaveln, eller någon an-
nanstans i Borgsjö. Det var en större anläggning av, enligt Näsström i a.a. urgammal och rätt enkel konstruktion. 
På ett plant underlag, vanligen en stenhälla, uppmurades ugnen till en höjd av omkring 2 meter. Den var delad i 
två avdelningar av vilka den nedre, som kallades stället och där den smälta malmen samlades, vanligen var 30-35 
cm bred, 75 cm lång och 60 cm hög, medan den övre delen utgjordes av en trattformig ugn eller pipa med en 
diameter högst upp om ca 1,5 meter. Omkring ugnen timrades till hela dess höjd upp väggar och mellanrummet 
fylldes med jord till stöd och isolering. Flera detaljer fanns men de förbigås här, liksom själva bränningsprocedu-
ren, då den ej skiljer sig från gången vid de bränningar som tidigare beskrivits. Att notera är, att efter 3-4 timmars 
arbete kunde en järnklump, även kallad blästra eller osmund, om 13-17 kg vikt tas ut ur stället utan att behöva 
som vid engångsugnarna slå sönder anläggningen. 

Det färdiga järnet och samhällsbilden 
Det utvunna järnet var ett viktigt objekt i samhällsbilden. Det är exempelvis genom noteringar i jordeböcker känt, 
att järn beskattades på 1500-talet i bland annat Haverö och Jämtland. Känt är också, att en del av det framställda 
järnet behölls för eget behov medan annat såldes, vilket kommer att exemplifieras här nedan. Först dock frågan 
om hur råämnena såg ut när bränningen och efterarbetet var avslutat samt på vilket sätt järnet transporterades, som 
i detta fall från Jämtgaveln, till bebyggda trakter och om försäljning, hur den kunde gå till? 

Frågan om järnets utseende kan besvaras genom de jordfynd som gjorts vid bränningsplatser och i gårdslider i 
form av spadformiga ämnesjärn och större eller mindre järntackor. Inga sådana halvfabrikat har hittats i Borgsjö, 
men väl i grannsocknarna Torp och Haverö. Rörande hur järnet fraktades till aktuell by och eventuell försäljnings-
plats, antas det ha gjorts företrädesvis med häst och släde vintertid och under barmarkstid med klövjebördor på 
häst. Angående försäljning vet man, att järn såldes på marknader och till uppköpare. Det berättas, att norrmännen 
köpte mycket och i det sammanhanget är det nära till att säga att eftersom en tidig, trolig förbindelseled utefter 
Fettje- och Värsjöheden och vidare mot Norge gick alldeles intill flera bränningsplatser så gjordes köp av järn di-
rekt på plats. Det sist sagda kan dock inte för nu styrkas men vem vet; kanske kan framgent så göras, varför moti-
verat dokumentera de gamla meddelarnas berättelser. Såvida det såldes av borgsjöjärnet till utsocknes köpare är 
marknaderna mer troliga försäljningsställen, även om inte heller här någon affär kan omtalas och styrkas. Känt är 
däremot att Borgsjö hade en årlig vintermarknad redan innan Sundsvalls stad bildades 1624 och fram till slutet av 
1850-talet. Den låg vid Borgsjö kyrka fram till 1731 då marknadsplatsen flyttades till Västanå. Därtill kan en före-
löpare till Borgsjö marknad ha varit i Tälje (se bilaga II, sida 125). 

Slutligen i detta avsnitt några exempel på att husgeråd och redskap m.m. tillverkades av myrjän, som av allt att 
döma bränts i norra Borgsjö. Det berättas, att finnarna på Oxsjön var duktiga järnbrännare och smeder. I framlidne 
Gullik Gullikssons gård i Sillre, Borgsjö, finns som bevis för det sagda en stekpanna från Oxsjön, gjord av myr-
järn. Pannans diameter är 17 cm, bottnen  ca 1 cm tjock och rundelns höjd 2 cm. Ett annat exempel, likaså hämtat 
från Oxsjön och som kan ha med järn ifrån Jämtgaveln att göra, är en händelse som tilldrog sig 1635. Dåvarande 
ägaren av nybygget, Hindrich Hindersson, stod då inför tinget70 för att olovandes ha slagit starrmyrar på Borgsjö-
byns marker. I samband med tvistemålet hade han satt en yxa i pant som han nu självrådligt tog igen och sålde för 
1 lispund (8,5 kg) järn. Den som betalade med järn var Esbjörn Larsson, som ägde hemmanet Borgsjöbyn nr 3. 
Vad är det som motsäger, att denne själv hade framställt järnet norr på skogen. Att järn var värdefullt framgår för 
övrigt av den bouppteckning som 1704 hölls på Oxsjön efter framlidne Matts Hindersson71. Värdefullaste objektet 
i det mycket välbärgade finntorpet var en spann järn och lås. Volymmässigt motsvarar en spann = 1/2 tunna = 
73,25 liter och om än med luft emellan måste det viktmässigt ha rört sig om flera hundra kilo järn. 

Kronan köper järn från Borgsjö och Haverö till sin vapenindustri. 
Att det gjordes järn i början av 1600-talet i Borgsjö styrks av en köporder daterad den 30 november 161472. Det 
var Kammarkollegiet i Stockholm som under hänvisning till att de och konungen (Gustaf II Adolf) fått vetskap om 
att ”der uthi Medelpadh i Hägri (Haverö) och Borgsiö sockner tages MyrrJern”, ger fogden Axel Gustafsson i 
Medelpad order att ”inköpa fijre eller fem skeppund73 järn att låta faktor Carl Olofsson pröva om järnet var bra 
nog att smida bösspipor utaf”. 

Denna akt är helt klart historiskt intressant både därav att den visar på järnframställning i Borgsjö före i princip de 
finska nybyggarnas inträde på arenan (vid Grundsjön var två verksamma sedan bara något år), och att det vid den-
na tid fanns rörsmeder = de som tillverkade bösspipor, i både Borgsjö och Haverö. Av protokollet från vintertinget 
                                                 
70 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads häradsrättsarkiv. Dombok A 1:1a. 
71 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads häradsrättsarkiv. Dombok A 1:1a. 
72 Riksarkivet, Stockholm. Kammarkollegiet. Kansliet BIIa:13. Skrivelser till orterna. Redistratur 1614. pag. 443 vänster. 
73 1 skeppund = 170 kg så följaktligen 680-850 kg.  
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med Borgsjö tingslag den 3 december 162174 då de anförde klagomål mot ett 1619 utfärdat dekret sägande att de 
skulle mista den skattefrihet de hade på sina hemman, är deras namn och hemvist kända. Rörsmederna var Måns 
Nilsson i Sillre, Borgsjö, Olof Halvarsson i Vallen samt Per och Lasse Jonsson i Vassnäs, Haverö. Det kan inte sä-
gas om de nämnda fick Carl Olofssons förtroende pröva järnets kvalité. Denne Carl Olofsson hade just 1614 ut-
nämnts till faktor över rörsmederna i Medelpad och Hälsingland. Kanske lät han sitt folk i Söderhamn göra prov-
tillverkningen. Han ville nämligen ha alla rörsmederna samlade dit för att där bygga upp en stad och så blev det 
1620 vad gäller staden. Hans smeder i Medelpad ville dock inte lämna sina gårdar och smedjor för att flytta så 
långt så i och med att Sundsvall anlades 1624, eller möjligen något tidigare, placerades de under ett nyöppnat så 
kallat faktori där. Om vår Måns Nilsson intill det han eventuellt flyttade från Borgsjö smitt sina pipor av myrjärn 
från det område vi nu kallar Jämtgaveln eller annat ställe norr på skogen, kan inte sägas. Kanske fick han som 
andra rörsmeder sitt järn från Arboga, men ändock är 1614-1624 en intressant tid i Borgsjös järnhistoria. 

Platser i Jämtgaveln och närområdet där järn framställts 
1. Värsjön.   
     I strandlinjen, ungefär mitt emot rastplat-
   sen Vadstället och väster om mindre  ud-
   de stötande mot myr, slagg och rester ef-  
   ter ugnsvägg.  

2.  Värsjön. 
   Slagg och lämningar av ugnsväggar i     
   strandbrinken och i tallmon mellan bilvä-
   gen och sjön något sydväst om den 1995 
   byggda älggropen. Lokalen skadad vid 
   vägbygget 1956-1957. Ugnarna har stått 
   uppe på strandbrinken för ominte måste 
   de som skötte bränningen ha stått ute i 
   vattnet. Mindre grop med kol i botten kan         
   vara en rostningsgrop. Inga gravar efter 
   upptagning av myrmalm i närliggande  
   myrar säger, att endera har malm körts  
   till platsen eller att malm från sjön an- 
   vänts. 

3.  Bodstigen.  
   20 minuters gång norrut på Bodstigen 
   från bilparkeringen  vid  platsen Älggro-
   pen  öster om  Värsjön. Större  anlägg-  
   ning med 5-6 gropar och  plan mark. I en   
    slänt  och i markytan mycket  slagg. Ytligt 
  besiktigat  av arkeolog.  Slaggvarpet  kan   vara  från  folkvandringstiden,  somför  Norrland  är  omkring  400-  
  600 e.Kr. eller från en tidsperiod långt senare. Svårbedömt. Utgrävning önskvärd. Upptäckt sommaren 1994 av 
  några  skogsarbetare som förberedde  för den  i juni 1995 anlagda  skogsbranden för studier av  växtlighet och  
  djurliv efter brand. 

4.  Lill -Avan.  
  Väster om tjärnen i mindre åsbildning. Rester efter ugnar liksom slagg i såväl brink som på plan mark. Mindre  
   anläggning än den vid Bodstigen. Traditionsbunden lokal igenfunnen 1983 av min hustru och mig efter mång-  
   årigt sökande. Åldersbestämt 1989 genom av länsmuseet i Härnösand bekostad C14-analys av slaggom- 
   slutet kolstycke. Resultat: År 880 e. Kr.+/- 160 år. 

5. Baktjärnen. Nordöst om tjärnen, tiotalet meter från stranden, i tallbevuxen backsluttning stort slaggvarp på ett 
  utplanande  parti. Kraftig  markvegetation som ej har rörts  döljer platsen där ugnen (-narna) troligen  har  stått. 
   Landskapet syns ha möjliggjort upptag  av  såväl myr- som sjömalm. Kan  vara av senare datum än lokalerna i  
   position 3 och 4 ovan. I bygden  talas  om 1600-talet och finnarna på Oxsjön. Känt sedan 1926 genom registre- 
   ring efter upptäckt av Alvar Ljusberg i Sillre.  

6. Järntjärnen.  
   Upplysande namnsättning. Slagg öster om tjärnen i tallmo i nära anslutning till stranden. Stort  anlägg som döljs
   av  markvegetationen. Platsen  för  ugnen  eller  ugnarna  svårbedömd. Gravar  efter  malmupptag  i  anslutande

                                                 
74 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads häradsrättsarkiv. Dombok A 1:1b samt i handskriftssamlingen, volym nr 29. 

Fig. 44. Bild över platser i Jämtgaveln och närområdet där järn framställts. 
             Stigar inlagda efter kartor från tiden före för den första anlagda  
             bilvägen  genom området 1956-1957.  
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   Malmmyren och i den  öster om  lokalen  liggande Tvåtjärnsmyren. Fällstenen  troligen  den  sten  som ligger i 
   strandkanten. Platsen besiktigat av arkeolog Anders Wallander 1983. Troligen från 1600- och/eller 1700-talet. 

7. Getterån.  
 Ca 800 meter öster husvagnsparkeringen och rastplatsen på Fettjeheden och på södra sidan ån, något väster om 
 lämningarna efter den Borgsjöbyns byamän tillhöriga bron som förstördes vid 1883 års flottning. Lämningar 
 efter en eller flera strandbrinksugnar. Genom tidvis högt vattenstånd och snabba tappningar syns såväl större 
 som mindre slaggstycken ha spritts ut. Lokalens ålder  inte  fastställd. 

 8. Fettjan. Norr om tjärnen på sandstrand och i brinken utspridda, mindre slaggstycken. Rester efter ugnsväggar 
 av gråsten och lera, nu sintrad genom värmen. Platsen öster om inrinnande järnvattenförande mindre bäck. Då 
 ej myrlandskap inom rimligt avstånd kan det ha varit sjömalm som bearbetats. Ej tidsbestämt. 

Svedjebruk 
Svedjebruk var på 1600-talet och fram emot i vart fall det första årtiondet av 1800-talet rätt vanligt förekommande 
i såväl finnbygder som i skogar ägda av byar nere i ådalen. För övrigt är det svårt säga om det förekommit i någon 
större omfattning inom Jämtgavelns gränslinjer. Att söka är viss frodighet i växtligheten, men även om sådan kan 
konstateras och jordprov har kolinslag, säger inte det entydigt svedjeland utan kan det lika gärna vara lämningar 
efter kolbottnar, eller efter någon skogsbrand. 

Bruket att fälla skog, låta den torka och bränna den på plats för att sedan efter viss bearbetning så säd i den ask-
blandade jorden tillskrivs de finska nybyggarna. Det är inte helt rätt eftersom även de svenska bönderna allt sedan 
Karl IX:s uttalade önskemål i slutet av 1500-talet om svedjande för att öka landets odlingsyta till in på 1800-talet, 
också använde sig av svedjebruk. Exempel  på ”bondesvedjande” finns i ett byprotokoll från 1798 i Sillre bykista i 
Borgsjö i vilket byalaget fastställer lämpligt svedjeland. Till bilden hör också, att svedjetäkter efter det de tjänat ut 
som sädesland bar gräs och gav ett mycket bra mulbete för kreaturen. 

Svedjebruket var till och från utsatt för myndigheternas restriktioner. Till en början uppmanades den jordbrukande 
befolkningen att, som ovan sagts, genom svedjande öka sin och landets odlade yta. När så gjordes av såväl dal-
gångens bönder som av skogens mestadels finskättade nybyggare, visade det sig med tiden vara mindre bra och 
detta främst därav att den framväxande järnindustrin krävde mycket kol och i linje därmed att det fanns skog att 
framställa kol utav. Myndigheterna införde restriktioner för svedjandet och bestämmelserna bevakades särskilt 
noga i områden med järnbruk. Syns inte ha varit aktuellt i Borgsjö och Jämtgaveln. 

För att åstadkomma en bra svedjetäkt krävdes det ett lämpligt landskap och kanske var det detta krav jämte 
Jämtgavelns avlägsenhet långt från ådalens byar, som gjorde att svedjebruket här syns ha varit ringa eller intet. 
Till svedjeland utvaldes i första hand finkorniga sedimenttrakter, men även blockrika moränmarker med någor-
lunda markfuktighet gick bra. Rörande sedimentmarker är det sådana marker som bildats genom avlagringar ge-
nom viss vattenföring. Jämtgavelns blockterräng har utretts av Lars Kardell i ett 1977 utkommet arbete i vilket 
han anför, att marken i Jämtgaveln får anses vara för näringsfattig och besvärlig att lägga svedjetäkter på. Stannar 
med det sagda om svedjebruk med att för den intresserade läsaren notera en instruktiv skrift av Tore Arnborg 
betitlad ”Från svedjebruk till hyggesbränning”. Den är ett särtryck ur Norrlands Skogsvårdsförbunds exkur-
sionsprogram 1949 och beskriver arbetsgången med ord och bilder. 

Fäbodväsendet 
Två fäbodar har funnits i Jämtgaveln. Verksamheten vid dem – den 
så kallade fäboddriften - upphörde i slutet av 1800-talet. Stugor och 
stallrum nyttjades sedan av skogsfolk och fiskare ännu till slutet av 
1930-talet och än längre av fiskare som natthärbärge. De sedan 
länge av sly och skog mer eller mindre igenvuxna odlingslanden fri-
läggs nu sommartid av skogsvårdstyrelsens folk utifrån föreskrif-
terna i reservatets skötselplan. Grunder efter fäbodstugor och 
åbyggnader blir synliga och berättar jämte vallarna om tidigare ge-
nerationerns odlingsflit och verksamheter 

De två fäbodarna inom Jämtgaveln var Nybyggebodarna på Borg-
sjöbyns skog och Rastbodarna norr om Munkfjorden i Torringen 
på mark under Badstugunäset 1:1, tidigare Badstugunäsets kronony-
bygge. Rastbodarna numera på kartblad och i tal av okänd orsak be-
nämnd Raskbodarna  (se sida 32-33 och nästa sida om fäbodfrågan). 

Nybyggebodarna                                                                                           
Även kallad Nybyggevallen. Var först ett finskt nybygge upptaget 
omkring 1620. Blev fäbod till Borgsjöbyn vid slutet av 1700-talet 
 och var så ungefär 100 år framåt. 

Fig . 45. Fäboden Nybyggebodarnas läge enligt     
      laga skiftet av avrösningsjorden 1886. 
      Karta Borgsjö nr  306 i lantmäterverkets   
      arkiv, Härnösand. 
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Det fanns två sorters fäbodar som beroende på avståndet från byn benämndes närfäbod respektive långfäbod. 
Nybyggebodarna som låg nära två mil bort tillhörde följaktligen den senare kategorin. Det gjorde också den under 
Borgsjöbyn hörande Björnbergsbodarna nordöst om Mycksjön medan närfäbodarna var Botters-, Kläpp-, Små- 
och Gammelbodarna- (se fotnot 29, sida 45). 

Att föra kreaturen till fäbod kallades att boföra. Vid den fördes djuren oftast först till någon av närfäbodarna, för 
att beta av den och närliggande skogsmarker varefter långfäboden kom på tur. Vid hemföringen på förhösten 
kunde man också stanna någon vecka på en närfäbod. Fäboddriften på Nybyggebodarna upphörde i och med 
hemföringen 189775. 

Från Borgsjöbyn gick två stigar fram till Nybyggebodarna. Den ena anslöt till Jämtgaveln något öster om där nu 
regleringsdammen vid Torringens utlopp är, den andra omkring 800 meter öster om dagens husvagnsparkering på 
Fettjeheden vid gränsen till reservatet. I båda fallen skulle folk och fä ta sig över Getterån. Stigarna finns kartlag-
da76. Nära Torringen talas om både ett vadställe och om Torringens gånglåga medan den bro som var över Getter-
ån på Fettjeheden ej har namn på kartan. Lämningar efter bron syns i ån och genom det som sägs i ett protokoll77 
över skador på Getteråns flottled vid flottningen 1883 får vi kännedom om att bron hade 10 meters spann och att 
den liksom gånglågan vid Torringen blivit förstörd. Flottningsintressenterna, vars talan fördes av inspektor Erik 
Olov Westberg på Harprå gård i Borgsjö, lovade åtgärda skadorna men om någon ny bro byggdes framgår inte. 

Den stig som gick över Torringens gånglåga fortsatte sedan via Värsjöberget fram till öster om Värsjön och däri-
från på den stig som nu namnsatts till Bodstigen. Denna stig är hela sträckan från dess början vid baracken norr 
om Båthusplatsen vid Torringen till Nybygget, som den gamla finnodlingen och fäboden numera mest sägs, skyl-
tad och färgmarkerad. Den andra stigen slutligen följde efter broövergången Fettjeheden ett stycke västerut där 
bilvägen nu går för att enligt kartblad och berättelser vika av mot nordöst och ansluta till Bodstigen strax nedom 
den åsbildning som är i södra kanten av det 1995 tillskapade brandfältet. Denna stig är dock i motsats till den tidi-
gare nämnda svår att följa då mycket igenvuxen. 

Rastbodarna 
Frågan om dessa bodar ursprungligen togs upp till fäbod, 
eller till något boende eller rastställe under medeltidens pil-
grimsvandringar. 

Uifrån tidigare sagt tyder mycket på, att här aktuell plats kan 
ha nyttjats för andra aktiviter innan arrendator Sundberg och 
hans familj på Badstugunäset hade en del av sina kreatur där. 
Någon har nämnt, att Rastbodarna kan vara ett gammalt 
finskt nybygge men det, lika lite som att det som fäbod hört 
till Bräcke kan ledas i bevis. Det är tidigare nämnda Eva 
Alsterberg som på sidan 31 i a.a. om fäbodväsendet i Borgsjö 
säger, citat: ”Dessutom Raskbodarna vid Torringen, höran-
de till Bräcke.” Detsamma säger också den tidigare nämnde 
Hjalmar Franzén i Stavre 1983, men vare sig han eller Alster-  
berg utan att ange källa. 

Rörande upptagande av fäbod på kronomark syns det ha behövts 
tillstånd. Så var det i vart fall ifråga om en fäbod på Oxsjö kronoallmänning öster om Jämtgaveln och Prästkilen. 
Nämndeman Jöns Olofsson i Västanå, som berät-tas om på sidan 70 ha tvistat om en starrmyr, fick nämligen den 8 
januari 1777 efter flera års skriftväxling tillstånd av Kungl. Kammarkollegiet78 i Stockholm att få anlägga en 
fäbod på kronomarken. Den fick namnet Västanå- Nybodarna. I akt och mening att kontrollera om det finns något 
tillstånd givet till Rastbodarna har möjliga arkiv i Stockholm, Gävle, Östersund och Härnösand genomgåtts utan 
framgång. Längre går det inte att komma; sägnerna om Rastbodarnas tillkomst och den verksamhet som där varit, 
får fortsätta gälla utan att kunna styrkas eller  kom-pletteras av arkivmaterial. 
 

                                                 
75 Eva Alsterberg ”Om fäbodväsendet i Borgsjö socken, Västernorrland. 3-betygsuppsats vid Uppsala universitets kulturgeo- 
    grafiska institution 1033. 
76 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Ånge-Borgsjö nr 170 och 306 samt ”Vidlytftiga handlingar nr 569”. 
77 Landsarkivet, Härnösand. Aktsamlingen Ljungans biflottleder. Nr 40:0 Getterån, mapp Lj:86. 
78 Riksarkivet, Stockholm. Kammarkollegiets arkiv. Utslagsakt 3.3.1778. 
 
 
 

Fig. 46. Läget för Rastbodarna norr om Munfjoln  ef-  
             ter kartbild i akt Borgsjö nr 306 i lantmäteri- 
             verkets arkiv i Härnösand. Namnsättning lik- 
             som stavning bibehållen vid renritningen. 
. 
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KAPITEL XV 
SKOGSBRUKET OCH BOENDET 
Tre frågeställningar berörande varandra  kan ställas, nämligen: När  började skogdsavverkningarna och  på vilket 
sätt bedrevs de då och senare, samt hur bodde timmerhuggarna och körarna med sina hästar? Vad gäller skogsbe-
ståndet och de skogsbränder som varit hänvisas till länsstyrelsens i Västernorrland publikationer: 
*1974:6:   Jämtgaveln, naturundersökning av Hans Olsson  
*1974:11: Urskogar och Naturskogar i Västernorrlands län av Per Simonsson 
*1988:3:   JÄMTGAVELN en studie av brandhistorik, kulturpåverkan och urskogsväsende i ett mellannorrländskt 
                 skogsområde av Per Linder.  

Allmänt anses det, att det var först efter det att skogsintressenter med säte i Göteborg och Sundsvall kom i besitt-
ning av skogsskiften och/eller avverkningsrätten vid mitten av 1800-talet som skogen i Jämtgaveln började avver-
kas till avsalu. Den tidigare mest till husbehovsvirke och bränsle nyttjade skogen fick nu ett värde i pengar. Bon- 

 Fig. 47. Kartbild över skogsbeståndet och vissa skogsbränder i Jämtgaveln 1364-1995. 
              Källa: Länsstyrelsen i Västernorrland. Dokumentation om Jämtgaveln. 
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den med skog kunde nu endera avverka själv till avsalu eller sälja sitt skogsskifte, alternativt avverkningsrätten. 
En sådan innebar att skogsuppköpare, eller annan intressent, tecknade avtal med en skogsägare om rätt att under 
viss tid få avverka stående träd, vanligtvis tall, från en minsta i tum överenskommen brösthöjd. I äldsta tid kunde 
rätten till avverkning vara på 70 år, vid mitten av 1800-talet 50 år. 1889 bestämdes genom lagstiftning att en av-
verkningsrättighet fick vara som längst 20 år.  

Sågverk fanns tidigt i form av bysågar och mindre affärssågar med litet behov av sågtimmer, men nu ökade ge-
nom utbyggnader av sågverken, i främst kustområdena, virkesbehovet i form av sågtimmer och bjälkträd. Iord-
ningställandet av biflottleder till Ljungan var en viktig del i det hela. Därtill fanns redan på 1870-talet ett träsliperi 
i Torpshammar79 och den 15 januari 1900 startade sundsvallsdistriktets första sulfitcellulosafabrik i Essvik. Dessa 
fabriker krävde inte sågtimmerdimensioner på sin råvara och det medförde för såväl bolag som för den enskilde 
skogsägaren att ävenså yngre, ej färdigvuxen skog blev efterfrågad, liksom toppdelen (tullen) av timmerträden. 

Skogsutvinning före den så kallade bolagstiden 
Intill dess flottlederna Getterån och Täljeån var byggda och togs i bruk vid mitten av 1870-talet var det närmast 
omöjligt med beaktande av det långa avståndet till Ljungans ådal, avverka timmer och bjälkträd i Jämtgaveln. Per 
Linder redovisar dock i a.a genom sina dendrokronologiska studier ( = tidsbestämning baserad på årsringarna i 
trädstammar) av skogsbrandsrester och övervallade80 bleckningar81 avverkningar på Värsjöberget före 1844 
(skogsbrand 1843) och på Oxsjöåsen före 1853.  

Något om bjälkar 
Under 1800-talets andra hälft sägs det 
i Jämtgaveln och dess närområde ha 
avverkats många bjälkträd. Av dessa 
uttogs bjälkar som användes till kaj 
och byggnadskonstruktioner. Inga sta-
tistiska uppgifter om antalet avverka-
de bjälkträd har hittats, men i utred-
ningsmaterialet till projekteringen av 
Getteråns flottled finns en kalkyl. I 
den sägs, att inom avverkningsområ-
det för flottleden om två mils längd 
och en åttondels mils bredd beräknas 
43 000 bjälkar kunna avverkas. Det 
sägs inte över  hur lång  tidsrymd men       
det oaktat, visar det beräknade antalet, 
 att bjälkhuggning var ett starkt inslag  
i  skogsavverkningarna  under  senare  
delen av 1800-talet    

 Bjälkträd som timmerträd fälldes med yxa och med tiden allt mer med stocksåg, som var en tvåmanssåg med nå-
got buktig tandlinje. Först 1910 kom timmersvansen, vilken är mindre och med bara ett handtag och därför en en-
manssåg. Nåväl, efter fällningen skulle bjälkämnet skrädas på avverkningsplatsen. Till den arbetsoperationen an-
vändes en speciell yxa med lång egglinje och rätt kort skaft. Skräda är detsamma som att tälja stammen till i detta 
fall fyrkantig form. Enligt framlidne meddelaren Verner Östlund i Västanå, Borgsjö, så var det endast en grov-
skrädning som gjordes i skogen, medan den slutliga gjordes på lastageplatsen vid kusten. En sådan var Svartvik 
söder om Sundsvall. Därifrån exporterades mycket bjälkar till Holland och det landets byggnationer av fördäm-
ningar mot havet82. Per Linder säger på sida 8 i a.a. att efter det flottningen kom igång 1860-1875 skräddes inga 
bjälkar i skogen. Mot Linder påstående står tidigare nämnde Östlunds minnesbilder att så gjordes vid avverk-
ningsplatsen ännu på 1890-talet. Detsamma säger Rune Backman i Gammelbodarna, Borgsjö, i samband med att 
han berättar om hur hans morfar någon gång på 1880-talet  körde en 18 meter lång bjälke med största fyrkantmåt-
tet 75 x 75 cm från Värsjöberget till Nedertjärn. Därifrån flottades den på första vårvattnet i Täljeån ned till 
Borgsjön och därifrån vidare mot kusten. Rörande Täljeåns flottled gavs tillstånd till dess byggande den 13 de-
cember 187383.  Bjälken skall enligt Rune Backmans sagesman vara den största som levererats från Borgsjö. 

                                                 
79 Perola Nordberg LJUNGAN. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-1940. Utgiven av Kungl. skytteanska 
    samfundet i Umeå  som handling nr 18.  
80 Övervallning = när trädet söker hela det människan med yxhugg skadat. 
81 Bleckning = med yxa i - som det sägs ibland skogsfolk- brösthöjd märkning sägande att trädet skall fällas. Även vanligt när 
    en stig skall utmärkas eller rågång (skillnad) mellan skogsskiften skall markeras. 
82 Kapitlet ”Sågverksrörelse och trävaruexport”, sidan 481 i bokverket ”Sundsvalls historia”, del 5. 
83 Landsarkivet, Härnösand. Ljungans biflottleder, Täljeån nr 36:0. mapp LJ:61. 

Fig. 48. Kvarlämnad bjälke vid stigen över Värsjöberget ungefär 10 minuters gång 
             österut från Avavägens vändplan. bjälken är 30x30 cm i rotändan och var 
             en gång 12 meter lång, men får ändock sägas ha varit en av de mindre. No- 
             tera stubben till vänster i bilden. 
             Foto: Författaren 1994. 
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Vidstående teckning är gjord efter nämnde Öst-
lunds berättelse om hur bjälkarna en och en kör-
des med häst från avverkningsplatsen till av-
läggsplatsen. Stöttingen (stöftingen på borgsjömål.) tillverkades av bysmeden som smidde fast en rund ståltapp 
(järntapp) mitt på bunken (stöttingens övre tvärslå) och han gjorde också en separat så kallad lekare av likaså stål 
med tapp att placera i ett uppborrat hål längst bak i bjälken. Bjälken drogs därtill, enligt sagesmannen, fast med 
kedjor och så kallad björn vid bunken, men bara löst så att bjälken kunde följa med i svängarna. Genom denna 
anordning möjliggjordes körningen av de ofta långa bjälkarna. 

Att bjälkar tagits i Jämtgavelns skogar, men inte känt var någonstans mer än på Värsjöberget, kan utläsas i en 
prislista för flottningsobjekt i Getterån. Flottning av bjälke kostade sålunda tre gånger mer än för en timmerstock 
(se sida 86). Bjälkar som höggs öst på Oxsjöskogen skall via Gimåns vattensystem ha körts till Torpshammar, för 
att därifrån med tåg fraktas till kusten. Detta då tidigast vintern 1876 därav att järnvägslinjen Sundsvall-
Torpshammar invigdes först 1875. 

Sågtimmer och övrigt virkesuttag 
Sågtimmer av företrädesvis tall, jämte bjälkar, kolved till kolning i mila och visst klenvirke till träsliperierna, var 
intill början av 1900-talet den skogsråvara det fanns avsättning för. I och med att pappersmassefabriker uppfördes 
med början de sista åren av 1800-talet uppstod ett ökat behov av vekare vedråvara; allmänt benämnd papp därav 
att slutprodukten var papper. 

Rörande timmerfånget gjordes det till en början genom vad som kommit att kallas plockhuggning. Uttrycket upp-
stod tidigt då endast grovt furutimmer köptes och sågades och man därför måste plocka ut träd som räckte till. Di-
mensionskraven vid slutet av 1700-talet var, uttryckt i vår tids måttenhet, 45-60 cm på första stockens toppände 
ned till minimum 23-30 cm på tredje stockens84. Då avverkningarna i Jämtgaveln mera markant började nära 100 
år senare var dimensionskraven avsevärt lägre varigenom större kvantiteter kunde skördas och då enligt den så 
kallade blädnings- och traktavverkningsmetoden. Den var en kombination av gallring och slutavverkning med till 
viss del kvarstående bestånd. Kalhygge och föryngringsyta var då och långt framgent ej bildade ord och i linje 
därmed bakomvarande sätt att bedriva skogsbruk ännu ej uppfunnet. 

Timmerhuggarens verktyg var intill slutet av 1940-talet, då de första motorsågarna kom, stocksåg, timmersvans, 
huggyxa, barkspade, fällningskil och mätklove med tummått och senare måttband, samt därtill timmersax eller 
krok att vända stockarna med. Timmersaxen användes också vid brossling som innebar att stockarna drogs sam-
man till mindre högar och vägstråk för att underlätta för köraren och hans häst. Brossling var ett tungt arbete och 
ett måste om terrängen var så blockrik och brant att de i sig skogsvana timmerhästarna inte kunde gå där. Köraren 
med sin häst hade för lunning = hopsamlande av virke till lastplats, en stötting jämte huggyxa och timmersax. 
Lunnig gjordes i obanad terräng och var när det var mycket snö, tungsamt för såväl häst som körsven. Från last-
platsen och ner till avlägget vid exempelvis flottled var det en mer eller mindre bra så kallad basväg. Vid stora 
drivningar fanns det ofta en vattenkörare som tidigt om morgonen körde på vatten. På dessa isade basvägar, lik-
som på ovattnade, kördes timret på kraftiga och hopkopplade kälkar benämnda bock och get eller för och efter-
kälke. När det var bra förhållanden kunde man lasta upp emot 5 kubikmeter efter en häst. Köraren satt längst fram 
på det framdragna bottenlaget med timmer såväl bakom som på sidorna om sig. Fötterna hade han på framkälkens 
tvärbom i vilket skaklarna till hästen var fäst med ett skakelträ av vanligtvis färskt björkträ och säkrat med en lä-
derrem eller en sträng. Skaklarna i sin tur var försedda med järnbeslag nedtill för att förbättra bromsförmågan när 
lasset i utförslöpor med framkälken gick mot skaklarna och det skulle bromsas. En mycket farlig arbetsplats. 
Olyckor hände genom att skakelträet lossnade och köraren då förlorade kontrollen över lasset och klämdes ihjäl 
mot något träd om han inte hann hoppa utav. Till att tala om för uppåtgående häst och körare att lass kommer, gå 
åt sidan! satt på ena skakeln en kraftig klocka. Dessa klockor hade olika ljud och det var något nästan trollskt med 
att höra deras klang i den dåtida timmerskogen. Nu har skakelklockorna tystnat och istället hörs skogsmaskiners 
och timmerbilars inte lika trevliga ljud när så är.  

Kojor och stall 
Då det ofta var långt mellan hemmet och avverkningsplatsen måste såväl huggare som körare och hästar ha till-
gång till kojor och stall på skogen. I många fall fanns inte koja och stallrum vid avverkningsplatsen eller på fäbod-
vall i närheten. När så var måste huggare och körare under barmarkstid på egen hand och länge utan betalning 
uppföra sin bostad och stall till hästarna. Senare anställde skogsbolagen särskilda kojbyggare. Dessa försvann ur 
bilden när de monteringsfärdiga barackerna på gott och ont togs i bruk  under 1940-talet. På gott därav att de var 
ljusa och rymliga; på ont för att de i motsats till de tidigare kojorna höll värmen dålig. 

De tidiga kojorna och stallen kunde vara byggda på olika sätt. Ett var att gräva ned kojans golvnivå och invändigt 
och mellan de i detta fall stående, svagt inåt lutande, resta stockarna täta mellanrummen med mossa och utvändigt  

                                                 
84 Perola Nordberg ”Vattenkraftens utnyttjande i Ljungan”. Uppsats publicerad i bokverket ”SCA 50 år”. 
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med jord som hölls kvar med hjälp av av stöttade, 
horisontellt liggande hyllor. En annan typ var likar--
tad fast byggd på plan mark utan nedgrävning och en 
tredje typ var den timrade med i våg liggande stoc-
kar. Taket på de två förstnämnda kojtyperna kunde 
vara täckt med jord på en bädd av slanor och näver, 
medan den liggtimrade försågs med träd eller spån-
tak. Stall byggdes på samma sätt. Vidstående bild vi-
sar en delvis raserad koja med några intressanta de-
taljer, nämligen till vänster lämningar efter eldsta-
den och till höger väggstommen av resta, kluvna 
stockar. Dörren är dock mest intressant genom att 
den visar, att en sådan kojdörr inte fick ha gångjärn 
utan skulle stå löst mot den lutande kojväggen för att 
efter eventuellt kraftigt snöfall om natten kunna ini-
från knuffas eller lyftas loss.                                                                            

Kojans uppvärmning var av största vikt. Bäst sägs vär- 
men ha blivit om  eldstaden  kunde läggas mot en hög  
plan sten och om en sådan inte fanns att ha många sto- 
ra stenar hoplagda till eldplats som vidstående bild visar.  
Detta därav att stenen efter eldning på kvällen höll värme 
hela natten och likaså på dagen efter morgoneldningen. 
Äldre, nu hädangångna skogsarbetare som bott i såväl des-
sa tidiga jordkojor som i senare tiders baracker har berät-
tat, att de föredrog jordkojan framför baracken för ”Int 
frös vi och vattne om natta i jordkoja men i baracka gjor-
te man dä”. Rörande stall hade dessa ingen värmekälla 
utan hästen fick genom sin kroppsvärme ordna den.  

Kojplatser inom Jämtgaveln. 
De numrerade rutorna på nedanstående kartbild visar de på 
olika sätt lokaliserade koj och stallplatserna inom Jämt-
gaveln och vid Svarttjärn på Prästkilen i nära anknytning 
till reservatets östra gräns. De genom intervjuer, sökvand- 
ringar och arkivstudier kända platserna är  inte geometriskt 
inmätta utan ändå insatta. Information om deras läge och  
namn, när sådant är känt, lämnas i den löpande tex-
ten och i fotodokumentationen. Bostugor och  
skogsägares så kallade bevakningsstugor inte med-
tagna på kartbilden och i texten. 
1. Abborrtjärn 
    Inte undersökt. 

2. Värsjöberget 
    Tre lämningar efter kojor och stall. Platsen in-     
  ritad och namnsatt på en år 1906 upprättad karta 
  över skogsmarken till Tälje utgods. Lantmätaren 
  har  förutom hussymbolerna noterat Hotell Ka-
  rabjubkakaka, Träsket Sundabaj. Av allt att dö-
  ma ett utslag av skämtlynne. Så långt rätt att ho- 
  tell säger bostad och träsk är myr, men i övrigt? 

3. På höjden öster om Mannesudden 
    Ej undersökt. 

4. På skogshöjd öster om Metberget 
    Ej undersökt. 

5. Rastbodarna 
    Ännu 1995 kvarstående delar av större  kombinerad 
    koj- och stallbyggnad.. 
 

 

Fig. 49. Bilden visar resterna av Ekbergs koja vid Örsjömyren 
             norr om Östbyberget i Borgsjö. Mannen är hemmansäga- 
             Gullik Påhlsson i Sillre – far till hembygdsforskaren Gul- 
             lik Gulliksson i Sillre, mera känd som Lill-Gullik.. 
             Foto: Lill-Gullik i Sillre 28 juli 1936. 

Fig. 50. Raserat spisröse då stor sten att bygga emot ej  
             fanns. 
             Foto: Författaren 1994. 

 Fig. 51. Kartbild utvisande de av skogsvårdskonsulent Gunnar Sel- 
             ling i Erikslund och författaren  1994 lokaliserade koj- och 
             stallplatserna inom Jämtgaveln och närområdet Prästkilen. 
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6.  Norr om Döviken i Torringen 
     Lämningarna ej undersökta. 

7. Högtjärnskojorna 
     Minst tre lämningar efter kojor och  stall  norr  om Högtjärn, 
   stötande mot en stor åsbildning. Tydliga  rester av eldstäder i 
   gråsten och under vegetationen multnade tomtvarv av stoc- 
   kar. 

8.  Norra Tvåtjärn 
   Kojruin med raserad eldstad på mindre höjd norr och något 
   öster om tjärnen. Stående väggar efter stall norr om kojrui-
   nen. 

9.  Namnlös plats 
   Nordöst om den traditionsbundna  förbindelseleden mot 
   Jämtland och Norge på vilken bilvägen är byggd. Läm-
   ningarna ej undersökta. 

10. Göteskojan  
  Koja och förrådshus. Det senare byggt av virke av det tidi- 
  gare stallet. Platsen är öster Ovåmyren, ca 40 minuters 
  gång på Götesstigen, som i dag börjar vid  bilvägen väster 
  om Värsjön. Stigen och kojan och har fått sitt namn efter 
  en Göte Andersson i Borgsjöbyn som från 1940-talet och 
  några årtionden framåt sov över i kojan vid sina fisketurer 
  till Nybyggesjön och andra vatten norr på skogen.  

  Byggnaderna restaurerades utvändigt 1994-1995 genom 
  länsstyrelsens och länsmuseets försorg i samarbete med 
  skogsvårdsstyrelsens Gunnar Selling. Invändigt har däre-
  mot inget gjorts för att visa hur boendet kunde vara (se bild 
  motstående sida). 

  Kojans och stallets ålder kan diskuteras. I länsmuseets do-
  kumentationsrapport85 sägs att kojan troligen är uppförd  
  omkring sekelskiftet 1900.  Den har plan måttet ca 5 x 5 
  meter. Det  förrådshus, allmänt   kallat  stallet,  som   nu   är    
  ungefärligt  en tredjedel av den ursprungliga byggnaden. Den   
  visade   sig  nämligen   vid   en  enkel  utgrävning   ha  haft  plan- plan- måt-  
   planmåttet ca 5,2 x 6 meter. Möjligen kan det ha varit en 
   sammanbyggd koj- och stallbyggnad av vilken det virke, 
   som var friskt, användes när den nuvarande kojan bygg-
   des 1933 eller 1934. Uppgiften om när den uppfördes har 
   lämnnats av Oskar Johansson i Västanå, född 1917. Han 
   var en av de fem huggare som var de första som nämnd tid 
   bodde i den då nyuppförda bostaden.    

 11. Öster om Nybyggesjöns utlopp 
  Ej undersökt. 

12.  Norr om Nybyggesjön 
     Ej undersökt. 

13.  Norr om Kronstugan på Prästkilen 
      Lämningar efter koja och stall. Notera att baracken som är 
   norr om Svarttjärn är en sentida skogsarbetarbostad.  

14.  Kronstugan      
       Ägd av Härnösands stift 

15.  Söder Jöns Olstjärnen 
       Fiske och jaktstuga. Ägs numera av Statens Naturvårdsverk. 

                                                 
85 Länsmuseet i Härnösand. Avdelningen för byggnadsvård. Rapport 1994:12. 
 
 

Fig. 52. Raserad koja vid Norra Tvåtjärn. 
             Foto: Författaren 1994. 

Fig. 54. Göteskojan sedd från norr efter restaureringen  
             1994-95. 
              Foto: Författaren 3 september 1995. 
 

Fig. 53. Del av Göteskojans exteriör före restaure-    
             ringen. 
             Foto: Författaren 29 maj 1994. 
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Att arbeta i skogen 1933/34 
Den nyss nämnde Oskar Johansson i Västanå, Borgsjö, har berättat om hur han och ytterligare fyra man hösten 
1933 eller 1934/35 högg timmer åt Skönviks AB och då bodde i en nyuppförd koja, som senare fick namnet 
Göteskojan. Skönviksbolaget hade vid denna tid särskilda kojbyggare anställda, så den tiden när vi själva måste 
bygga koja var förbi, fortsätter sagesmannen. Körarna vid denna drivning bodde med sina hästar i koja och stall 
vid Nybyggesjön. 

Att ta sig till avverkningsplatsen och kojan var om inte besvärligt så i vart fall omständligt. Visst fanns det stigar 
från ådalen till norr på skogen men männen valde en annan lösning, som innebar mindre lång sträcka att gå. De 
lejde taxibil från Erikslund till Räggens by i Jämtland. Kostnaden var 5 kr per man för enkel resa. Från Räggen 
gick männen genom det myrlänta landskapet och över Ovån fram till den då namnlösa kojan. Var 14:e dag gick 
två av männen till Räggen för att som det hette proviantera; det vill säga att komplettera och förnya sitt matförråd 
och skaffa övrigt som behövdes. En skogsförmans hustru i Räggen hade tills männen skulle komma ordnat upp de 
varor som huggarlaget vid förra besöket hos henne lämnat beställning på till handelsmanen nere i Bräcke. En dag 
på senhösten då det var sagesmannens och en kamrats tur att göra provianteringsvandringen, såg det ut att bli 
mörkt tidigt. Frun på gården ville att de skulle stanna kvar tills nästa morgon, men vi var i 17-18 årsåldern och 
ville inte förlora en halv dags huggning till så vi gav oss iväg, fortsätter vår sagesman sin berättelse. Det blev 
mycket riktigt mörkt innan vi nådde kojan och mörker om hösten i osnöad skog är närmast helsvart men vad göra, 
vi fortsatte att gå och att söka hålla riktningen. Plötsligt hör de något i fjärran ett bösskott. De hemmavarande 
männen hade förstått situationen. Oskar och hans kamrat kom välbehållna åter till kojan med hjälp av den  
hemmavarande kamratens riktningsskott.  

Senare på hösten när snön fallit till något mer än ett kvarter (14,85 cm) fortsätter Oskar Johansson, bestämde vi 
oss för att gå hem till de våra nere i Borgsjö. Från kojan gick vandringen först fram till Nybyggemyren och vidare 
utefter sjön på till strax hitom fäbodvallen. Därifrån över till Västanå Nybodarna och så stigen fram till Oxsjö-
vallen. Där vilade männen en stund, men då endast en av dem hade en smörgås och de andra inte hade någon mat, 
så blev vilan kort innan de fortsatte sin vandring de dryga 12 kilometrarna ned till i förstone Västanå by. Vand-
ringen tog nästan hela ljusa dagen i anspråk och vi gick nog närmare 3 mil än 2,5 mil slutar Oskar Johansson sin 
berättelse och tillägger, men roligt var det att komma hem ett tag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55-56. Göteskojans interiör och förrådsbyggnaden kallad ”Stallet”.  Spishällen omkring en meter i fyrkant och 70 cm hög.  
                  Till vänster om stången med täcken och kittel en så kallad slaf för två man. Foto författaren 3 september 1995 och  
                  29 maj 1994. 
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KAPITEL XVI 
FLOTTLEDER OCH FLOTTNING  
I och med att skogsintressenter från Sundsvall och Göteborg på 1840- och 1850-talen på olika sätt kom i besitt-
ning av skogsmarker och avverkningsrätter utefter Getterån och i det skogsområde som numera benämns Jämt-
gaveln, måste åtgärder till för att få fram skogsråvaran till sågverken och lastageplatserna vid kusten. Flottning i 
de mindre vattendragen fram till Ljungan och vidare österut blev lösningen. Ljungan var redan nyttjad som flott-
led och till den byggdes nu ett antal biflottleder. Inom Jämtgaveln var Getterån den viktigaste och därtill 
marginellt Täljeån, söder om Torringen. Det fanns också två så kallade stödvatten nämligen Värsjön via 
Värsjöbäcken för Getteråns flottled och i norr Ovån, som sände det vatten som hade första dammen vid 
Korssjön och den andra och sista vid Nybyggesjöns utlopp till i förlängningen Gimåns flottled. Det har inte varit 
någon regelrätt flottning i stödvattendragen, vars vatten för övrigt också kallades hjälpvatten. 

Getterån 
Flottning i Getterån från Torringen till Ljungan initierades i slutet av 1840-talet av handelsbolaget James Dickson 
& Co i Göteborg med från 1831 kontor i Matfors vid deras där nyligen förvärvade sågverk. Åren 1850-1852 
tecknade firman som sedan länge förutom skogsköp och sågverksverkssamhet ägnade sig åt flottledsrensningar 
och byggnationer i åar arrendekontrakt med markägarna utefter Getterån från Torringen till åns utlopp i Ljungan 
vid byn Rombäck öster om Fränsta. I Torps tingslags småprotokoll86 kan exempelvis läsas, att Magnus Nässén 
m.fl. skogsägare i Borgsjöbyn den 15 november 1850 upplät strandrätten på 50 år till nämnt företag och den 3 
januari 1851  att Västanå byamän gör detsamma. Utdrag ur ett av de den 22 februari 1851 av domstolen beviljade 
inteckningskontrakten citeras här nedan som exempel på hur det kunde vara: 

Undertecknad hemmansägare i Westanå af Borgsjö s:n upplåta och utarrendera härmed till James Dickson å 
compani å (50) Femtio års tid rätt till flottning och dämning......................... 
Strandägarna förbehåller sig rätt till ersättning för skador och första rätten till arbetsförtjänst samt en årlig 
afgäld af Sex Riksdaler, trättiotvå skillingar banco från 1 januari 1851...................... 
Strandägarna lofvar, att James Dickson & Co fritt får vid behof af byggnadsvirke taga skog, dock ej öfver 16 
alnars (ca 9,6 meter) längd och 8 tums (ca 20 cm) toppdiameter. 
                           Erica Ångman        
                    Egarinna af 1/3 mantal   

Övriga likalydande kontrakt förbigås. Dock noteras, att inteckningarna för att gälla skulle förnyas i tingsrätten vart 
tionde år och ett exempel därpå är, att Backens byamän i Torp den 21 april 1931 på detta sätt förlänger sitt kon-
trakt med Getteråns flottningsförening. 

Vi går vidare i arkivalierna, som nu finns i landsarkivet i Härnösand 
mot tidigare i SCA:s arkiv på Merlo slott i Timrå, betecknade flott-
ledshandlingar Ljungans biflottleder nr 40:0 Getterån och finner då 
först en skrivelse från James Dickson & Co till landshövdingeäm-
betet i Härnösand. Skrivelsen är daterad den 22 juli 1856 och i den 
anhåller handelsbolaget om tillstånd få iordningställa flottled i Get-
terån från sjön Torringen till Ljungan. Drygt ett år senare, den 20 
oktober 1857, lämnar länsstyrelsen förbesked om att inget hinder 
förelåg mot att inreda flottled enligt önskemål. Det konstaterades 
också, att flottning inte tidigare förekommit från Torringen. 

Sökandebolaget utarbetade ett omfångstrikt material i form av bland 
annat kostnadsberäkningar för strömrensningar och byggnationer, 
uppskattade flottgodsmängder och förslag till regler för mötande av 
eventuella krav på ersättningar för skador. Den tekniska utredning-
en gjordes av en ingenjör Backman med akterna dagtecknade den 
24 augusti och den 7 september 1857. Den totala kostnaden, ex-
klusive arrendeavgifter, för iordningställande av den omkring 3,5 
mil långa Getterån till flottled från Torringen till utloppet i Ljung-
an vid Rombäck öster om Fränsta, framräknades till 127 068 riks-
daler riksmynt. Ett i sig stort belopp som blir mer än mer gripbart 
vid omräkning till dagens penningvärde (1996), som enligt Statis-
tiska Centralbyråns (SCB) informationsavdelning i Stockholm är 
lika med strax över 5 miljoner kronor.  

                                                 
86 Landsarkivet, Härnösand. Torps tingslags småprotokoll A IIa:21. 

Fig, 57. Den vid mitten av 1950-talet restaurerade 
             Dicksonrännan i Kvarnforsen, väl synlig 
             från bilvägen utefter Getterån. (Namnet 
             Kvarnforsen därav att finnarna på Ox- 
             sjön hade en av sina två kvarnar där rän- 
             nan är). 
             Foto: Författaren 1988. 
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Bland de åtgärder ingenjör Backman säger måste göras för att få Getterån flottbar kan nämnas bortsprängning av 
åtta uddar, byggande av tjugotalet större och mindre dammar av vilka den första vid, citat: Torrängssjöns utlopp 
(= lika med Torringens) jämte dessutom 1000-tals meter ledbommar och bottenrännor parade med botten- och 
strandrensningar. Rörande bottenrännorna möter i textmassan en speciell storhet benämnd längd. Det talas 
nämligen ofta om visst antal längder behövlig bottenränna. Längden av denna längd (!) har kunnat framräknas till 
16 alnar (= ca 9,6 meter) genom att ingenjör Backman en gång redovisar antalet längder bottenränna gentemot det 
totala antalet alnar. Bottenrännorna, som byggdes över besvärliga ställen i ån, gjordes av hela eller kluvna stockar 
som skräddes (täljdes) samman. Om en sådan stock var drygt 9,5 meter och därmed lika som den längdenhet som 
angetts ovan är inte känt. Däremot är känt, att från slutet av 1930-talet och fram till det flottningen upphörde 
användes kraftigt dimensionerade plank, sågade på plats vid underhållsarbetena87. 

Markägarna bevakar sina intressen 
I 1857-års utredningsakt finns också ett protokoll från en uthäradssyn den 21 september 1857 vid vilken  ett flertal 
markägare  framställer krav på ekonomisk ersättning för intrång på fisken, kvarnar och andra vattenverk.    
Borgsjöbyns ombud var handla-
ren Johan Veman, som förde fram 
risk för skador på det på byns 
mark nedströms Torringen liggan-
de ålfisket och yrkade ekonomisk 
ersättning för skador, intrång och 
mindre utfall av deras skattelagda 
fiske. Ledamöterna hade nu att ta 
ställning till Vemans på byns väg-
nar framlagda yrkanden. Sökande-
bolagets   ombud – förvaltare   Ru- 
tensköld på Matfors bruk - framförde förslag om flottgodsavgifter och rörande de uttalade farhågorna om skada på 
fisket föreslog han för att motverka en eventull sådan situation, att bottenluckorna i Torringsdammen vid behov 
skulle öppnas för att underlätta fiskvandringen. Förslaget om bottenluckorna avvisades av markägarna med 
motiveringen att risk förelåg för att fisken skulle spolas ur sjön. 

Synerättens och länsstyrelsens ställningstaganden 
Synerätten säger efter sammanfattande redogörelse av markägarnas påpekanden och yrkanden, att den ej kan till-
låta sökandens fria förfogande över vattentillgången. Synemännen anför också kritik mot de föreslagna flottnings-
avgifterna. Länsstyrelsen ger tillstånd till flottledens anläggande och godkänner också de föreslagna avgifterna för 
flottgodset. Inga uppgifter finns i protokollet om att byamännen med mark vid och över Getterån i Borgsjö och 
Torp tillerkändes någon ekonomisk gottgörelse för skador och intrånget på deras vattenverk såsom husbehovsså-
gar, kvarnanläggningar och fiskehus och ej heller för överdämda slåtterängar. 

Flottgodsavgifter  
Till bilden hör att flottleden var indelad sex distrikt av vilka nr 1 från Torringen till Grössjöbäckens inlopp i Get-
terån på Västanå byaskog ca 8 km österut från Torringen räknat är aktuellt för denna bok. För flottgods från detta 
distrikt var de priser som länsstyrelsen fastställde:  
Flottning av bjälke =  3 riksdaler per styck. Flottning av sågstock = 1 riksdaler per styck                    
Dock säger länsstyrelsen, skall från all avgift befrias strand- och jordägare för flottning av virke från egna skogar 
och avsett som husbehov under förutsättning att flottningen görs efter det flottningsbolagets avslutats. 
Skrivningen om kostnadsfri flottning för berörda markägare verkar i förstone generös, men befinns vid närmare 
analysering närmast värdelös. Det sagda därav att vattentillgången ju avtog desto närmare sommaren man kom 
samt att det krävdes mycket folk för att sköta alla dammar och bevakningsställen. Därtill fanns en sista tillåten dag 
för flottningen fastställd av länsstyrelsen. För övrigt; vari låg vinsten för exempelvis Borgsjöbyns byamän att 
hämta sitt husbehovsvirke i Rombäck o Torp! 

Vilka var det som då skulle erlägga flottgodsavgift? Främst var det skogsägare som  A.P. Hedberg i Sundsvall och 
andra bolag och uppköpare som skulle ha sitt virkesfång till sågverken vid kusten. Handelsbolaget James Dickson 
& Co ägde ingen skog i Jämtgaveln men väl på andra ställen både inom och utom Borgsjö. De byggde ändock 
Getteråns flottled i vars nedre del det flottats sedan i vart fall 1871. Om bolaget tog ut den ovan nämnda flottgods-
avgiften av exempelvis A.P.Hedberg är osäkert för innan dammen vid Torringen byggdes 1875 hade Hedberg 
jämte två andra intressenter blivit ägare till flottleden  
 

                                                 
87 Enligt meddelaren Oskar Johansson i Västanå, Borgsjö, användes en med råoljemotor driven och flyttbar såganläggning. 
    Han minns att ett år på 1940-talet var anläggningen uppställd och i drift knappa 100 meter nedströms dammen. Ett numera 
    nästan förmultnad hög med bakar (sågavfall) vid norra stranden av Getterån minner om platsen. 

Fig. 58. Teckningen visar ålhusets och fiskhusplanens läge på kartor från angivna årtal. 
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När började flottningen från Torringen? 
Något exakt årtal går inte att uppge utan endast från omkring mitten av 1870 talet. Påståendet om mitten av 1870 
talet bygger på uppgifter i ett protokoll över en flottledssyn av Getterån den 26-29 augusti 1884. Flottledssynen 
hölls troligen därav att A.P.Hedbergs AB den 23 oktober 1883 ansökt hos länsstyrelsen om att få bilda flott-
ningsförening för Getterån88. Bolaget ägde nu, efter att ha köpt ut tvenne andra intressenter, flottleden och ansök-
ningen får anses ha tillkommit med anledning av nya förordningar. Den 1 maj 1881 trädde nämligen en förordning 
rörande allmän flottled med tillhörande flottningsstadga i kraft som ersatte intill dess gällande bestämmelser om 
flottning i 1734 års lag och 1811-års kungabrev. Bolaget hade därtill reparerat övre delen av flottleden vintern 
1883/84. 

Den 21 december 1886 lämnade länsstyrelsen tillstånd bilda Getteråns flottningsförening. Beslutet hade föregåtts 
av flera sammanträden av vilka vi stannar för protokollet över den nyss nämnda flottledssynen 1884. Det inledan-
de mötet hölls den 26 augusti på Harprå gård i Tälje. Gården ägdes och beboddes av inspektor Erik Olof West-
berg och hans familj. Westberg var sedan många år i tjänst hos skogägaren m.m. A.P.Hedberg i Sundsvall och 
företrädde nu hans bolag rörande Getterån och flottningen i den. Bland de övriga som var med kan nämnas be-
fullmäktigade ombuden för Borgsjöbyns byamän, N.E.Nässén och Per Abrahamsson. Ur det omfattande proto-
kollet och andra akter redovisas i det följande något av det som anfördes och beslutades av parterna. 

* E.O.Westberg redovisar flottning från Skinnsjön i Torp redan 1871 samt vissa, ej angivna år från Torringen. 

* En annan skrivning 1884 säger, att flottningen i Getterån bedrivits  ett  tiotal år varav  endast  ett och annat ifrån 
   Torringen. 

* Noteras att dammen vid Torringen uppfördes 1875. 
  Den var 27 meter lång, 2,5 meter bred och 2 meter 
  hög. Slussöppningen uppgavs vara  4,8 meter bred 
  och försedd med 4 luckor. Nedströms dammen föl-
  jer 270 meter spakvatten (lugnt vatten) genom någ-
  ra slåtterängar som tillhör Borgsjöbyn.Till skydd 
  för dessa ängar föreslås att det under flottningen 
  utläggs  parallella ledbommar. 

* På den efterföljande forsnacken byggs en mindre 
  damm vari rån en 1009 meter lång ränna med 2,5 
  meters bredd och 7 varvs höjd89 skall utgå. 

* En förfallen koja vid spakvattnet ersätts med en ny 
  som föreslås placeras vid den nyssnämnda rännans 
    början. 

* citat av uppgift i skrivning om fiskehusets: 
   ”På vestra sidan om Torringsrännan och 20 me-
   ter  nedanför intaget ligger ett fiskehus till hö-   
   rande Borgsjöbyns byamän och hvilket genom denna rännans byggande blifvit berövat sitt vattentillopp   
   hvarföre härvarande ombud för byamännen, N. E. Nässen och Per Abrahamsson, yrkade att samma  vatten-
   tillgång måste beredas som förut genom att damm med luckor och ränna byggs ovanför fiskehuset och att  
   ersättning i pengar för förlorat fiske under flottningstiden måtte tillerkännas byamännen i Borgsjöbyn.”90 
     Kommentar: Rörande platsen för ålhuset är den lokaliserat av  mig och  min  hustru våren 1993.  

* Vidare påtalar byamännens ombud att bron över Getterån på Fettjeheden förstördes vid fjolårets flottning (läs 
  1883) och kräver de att bron skall byggas upp. 
    Kommentar: På båda sidorna av Getterån, ca 800 meter öster om husvagnsparkeringen, syns lämningar efter bron. 

* Likaså krävs att ny bro måste byggas vid det gamla vadstället nedanför Torringsrännan eftersom flottningen för-
  stört den tidigare bron, varför det inte längre går att föra över kreaturen.  
    Kommentar: Detta vadställe berättas ha varit väster om deltabildningen, strax innan lugnvattnet nära där en kojplan och     
                          koja är och följaktligen inte den plats vid Torringens utlopp där övergångsstället Torringens gånglåga var.  

* Att det framhölls, att flottning av bjälkar och sågtimmer får längst göras 10 veckor efter islossningen i Torringen  
        och 4 veckor efter islossningen i Skinnsjön, vilken tid ifråga om från Skinnsjön ansågs vara för kort. 

                                                 
88 Landsarkivet, Härnösand. Huvudakt  Ljungans biflottleder, 40:0 Getterån. Även Västernorrlandsläns landskontors akt 
    570/1883 i samma arkiv. 
89 Höjden kan inte utläsas då med varv torde avses stockar vars dimension inte är känd. 
90 Notera att Sillre- och Näsets byamän inte bevakade sin rätt till fiske etc.  
 

Fig. 59. Den nuvarande vid mitten av 1960-talet uppförda regle- 
             ringsdammen på samma ställe som 1875-års damm. 
             Foto: Författaren 1993. 



 

 

88

* Att inspektor Westberg på Harprå lovar åtgärda de av flottningen uppkomna skadorna, varvid framkommer, att  
 den så kallade Fettjebron över Getterån som förstördes 1883 haft ett spann på 10 meter 

* Att det strax nedanför Fettjebron på tallmon norr om ån fanns en flottningskoja. 

* Att A P Hedbergs AB låtit ersätta den tidigare av Ortvikens AB uppförda Fettjedammen med en ny. Dess mått 
  angavs till 85 meter lång, 3 meter bred och 10 varv hög på mitten och 3 varv åt sidorna samt försedd med 2,5 
 meters utskov med tvenne luckor och ett intag till rännan om 2,5 meter. Från dammen räknat nedströms var 
 denna ränna 332 meter lång. 

 Några markanta lämningar efter Fettjedammen förutom möjligen en stenkista söder om ån, väster om vägbanken 
 finns inte. Så mycket är dock klarlagt av en uppgift i utslagsakt Västernorrlands landskontor 570/1883 i flott-
 ningsarkivalie LJ:86 i landsarkivet, Härnösand, att dammen låg strax väster om dagens bilbro över Getterån. I 
 åberopad akt sägs nämligen att 670 meter parallella ledbommar skall läggas ut mellan Fettjebron och Fettje-
 dammen. Noteras också för kännedom, att strax norr om dagens vägkors fanns det en koja för dammvakten och 
 ca 150 meter väster om vägbanken utefter södra åstranden ligger en skrädd (täljd) bjälke, eller gångbom, med 
 största breddmått ca  60 cm. 

 Vid en 1908 hållen syn av flottleden antecknades, att Fettjedammen var i gott skick men ändock togs beslut om 
 att låta göra några mindre reparationer samt att förstärka den genom att köra på grus. Sista året det flottades vir-
 ke från Fettjelägget var 1950, men dammen nyttjades som tidigare sagts som regleringsdamm till 1960. 
 Dammanläggningen förföll och det som fanns kvar revs 1970 då även 40 meter bottenränna nedströms togs bort. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

 

 

  

 

 
Något om flottningsår och flottmängder i och från Torringen 
Som anförts här ovan flottades det några ej angivna år 1875 till 1884. Arkivaliskt känr är däremot, att 1890 
flottade A.P.Hedbergs AB 2 500 enkeltimmer och 1894 så mycket som 30 000 enkeltimmer. År 1894 sägs att 
dammen vid Torringen var gammal och rutten men ändå möjlig bruka ”om försiktighet och omtanke visas”. 

Av ett av flottningschefen Birger Larsson i februari 1935 avlämnat yttrane (3:e stycket sidan 827 i anförd akt) till 
Vattendomstolen framgår, att ingen flottning från Torringen bedrevs åren 1903-1927 och 1932-1935, men däre-
mot 1928-193191. Mot flottningschefens uppgifter har flera meddelare, liksom tidigare nämnde Per Linder, upp-
givit andra årtal. Sålunda säger Linder på sidan 12 i a.a. om Jämtgaveln att den bolagsägda delen av skogen norr 

                                                 
91 Vattendomstolen, Östersund. Akt A8/1954 rörande Torringens reglering. Akten innehåller ett flertal tidigare och emellan  
    1954-1975 avlämnade yttranden. 

Fig. 60. Flottningsmanskap omkring 1930  strax väster om Fettjedammen. Notera att männen till hö- 
             står på en flotte, som benämndes sugga och de till höger balanserande på stock. På suggan 
             snedställd, stagad stock vilket säger oss att det var en kominerad spel- och transportsugga. 
             Den användes när man spelade ut (drog ut) och tog in exempelvis bomlänsar och som här 
             för att  ta sig tillbaka västerut när man fört fram timret över spakvattnet (lugnvattnet) fram 
             till dammen och det strömmande vattnet som var och är efter densamma; idag se öster om 
             bilvägsbron. 
             Foto: Fotograf okänd. Fotot gåva av Einar Gustafsson i Marktjärn och Fränsta. 
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om Torringen avverkades åren 1910-1914. Efter att ha undersökt sju stycken stämpelbleck på levande träd med åt-
följande vetenskapligt grundad datering har Linder funnit, att avverkningar började i norr 1910 och avslutades i 
och med att man nådde Torringens norra strand 1914. Då det enda sättet få virket till industrierna vid kusten var 
att flotta detsamma, talar det för flottning även de nämnda åren 1910-1914. Detsamma om en stor avverkning de 
åren säger meddelarna sig ha hört sina fäder berätta om. 

I flottningsarkiven finns statistik över de årliga flottgodsmängderna åren 1890-1954. Torringen är med ett flertal 
år med perioden 1936-1942 som den sista. Årtalet 1942 som sista år det flottades från Torringen styrker det med-
delare sagt om att flottningen upphörde i början av 1940-talet. Därefter användes Torringen med dammanlägg-
ningen som stödvatten till och från tills flottningen längre ned i Getterån upphörde 1960. 

Hur stora virkesmängder säger då statistikuppgifterna att det flottades från Torringen åren 1936-1942? Svaret är 
över 200 000 stockar med något avrundade tal exempelvis 1936 = 32 000; 1939 = 40 000 och det sista året 1942 = 
16 000 stockar, men vad säger oss egentligen siffertalen? Om statistik heter det ju, att sådan kan läsas på flera sätt. 
I detta sammanhang är frågan vad som menas med utrycken enkeltimmer i 1890- och 1894-års redovisningar och 
stockar i texten till ovan exemplifierat. Skrivningar i det flottningskontrakt som avhandlas under nästa underru-
brik ger möjligen det sökta svaret. Däri sägs nämligen, att vid framräknandet av ackordsersättningen skall flott-
ningsmanskapets ersättningar beräknas utifrån, citat: ”att ett timmer över 27 fots längd (ca 8,1 meter) räknas 
såsom två stockar; en bjälke, spira eller sparre såsom tre stockar och kolved i 11 fots (3,3 meter) längder 
som 1/8 dels stock och en bunt som en stock”. Följaktligen var ett enkeltimmer och en stock detsamma räkne- 
och storleksmässigt, nämligen virke i ental om högst 27 fots längd.      

Något om vad ett flottningskontrakt kan berätta 
I de tidigare angivna flottningsarkivalierna finns ett kontrakt från 1930. Av det framgår, att flottningschefen Bir-
ger Larsson i annons i Sundsvalls Tidning den 11 april 1930 utbjuder vårens flottningsarbete i Getterån mot an-
bud. Ett resultat av annonseringen torde det arkiverade kontraktet vara. I det godkänner sammanlagt 98 män från 
Borgsjö och Torp med sina namnteckningar kontraktets totalt 17 paragrafer och åtar sig ombesörja flottningen 
från Fettjan till Ljungan. Förmän var J. Sandberg i Gammelbodarna (Torp?)  och J. Z. Eriksson i Rombäck. De 
gick bland annat i god för att skrivningen i kontraktets första paragraf skulle iakttagas. Den löd: ”att tillräckligt 
dugligt och nyktert flottningsmanskap skall under flottningens gång vid vattendraget hållas tillgängligt”. I 
sig en intressant skrivning vars lydelse knappast skulle godtas av dagens fackliga 
ledare och om behövlig 1930 eller inte undandrar sig författarens bedömande. I 
övrigt reglerar kontraktet betalningen per enkelt timmer (stock) med 18 öre för det 
längst bort varande virket till 4,2 öre från det sjätte och sista distriktet närmast 
Ljungan. Om virket låg mer än 20 meter från flottleden skulle 4 öre per stock utgå 
för irullning. När flottningen, som fick ta högst åtta veckor i anspråk, var slutförd 
och avsynad till båda parters belåtenhet, utbetalades slutlikviden och eftersom det 
var ett gemensamt ackord en stilla undran: Hur kunde de två förmännen (basarna) 
hålla reda på virkesmängder, eventuella tilläggsersättningar och manskapets närvaro 
för de sex distrikt flottningen omslöt? (Sökt redovisnings och avlöningslistor utan 
framgång). 

Hjälpvattnet Värsjön 
Till Getteråns flottled hörde ett flertal hjälpvattenanläggningar av vilka Värsjön 
med Värsjöbäcken var ett. Spardammen – namnet av att man genom dämning 
sparade vatten - ifråga vara speciell därav att den som vidstående bild vill visa var 
över utloppsbäcken (1) rätt långt från själva sjön. Vid sjöns sydöstra strand (2) var 
av stenkistor och armar dämningshinder uppbyggda att hindra vattnet flöda ut över 
det låglänta myrlandskapet. Lämningar efter byggnationerna finns. 

Den tidigare spardammen över Värsjöbäcken, som förutom själva dammen över vil-
ken stigen till Nybygget gick, bestod av långa, timrade och stenförstärkta fångarmar 
dikt satta mot dammen, raserades allt mer och det som fanns kvar togs bort 1994. 
Detta gjordes i samband med att den nu befintliga dammen byggdes upp lika den en 
gång varit, för att för nu och framgent kunna visa hur en dämningsanläggning för 
flottning kunde vara konstruerad (se figur 62 nästa sida). 

Vilket år den första Värsjödammen anlades kan inte med bestämdhet sägas. Första 
gången Värsjön nämns som ett dämningsprojekt är i ett styrelseprotokoll över sam- 
manträde med Getteråns flottningsförening den 16 april 1918. Styrelsen beslutade då föreslå den nära förestående 
årstämman att ingå till länstyrelsen med nådig anhållan om rätt till att dämma ”Wärdsjön, Grössjön och 
Mycksjön”. Här kunde det sökta startåret sättas till 1919/20. Mot det talar de äldres berättelser och det som sägs i 
ett styrelseprotokoll  i samma flottningsförening av den 30 april 1890. I det nämnda  protokollet  intogs  beslut om  

Fig. 61. Kartskiss över däm- 
             ningsanlägget vid 
             Värsjön. 
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att till Västanå  byamän  utbetala 15 kro-
nor för dämningsrätten av deras Västanå-
Grössjön. Samtidigt beslutas om vissa 
reparationer av Grössjöbäckens bygg-
nationer med anslutning till Gettertån. 
Det säger oss, att sjön ifråga nog ingick i 
flottleden sedan starten på 1870-talet. Då 
bör av det här påvisade Värsjön likaså 
varit en del av Getteråns flottled lika 
länge. Att flottningsföreningens styrelse 
agerade som den gjorde 1918 kunde bero 
på att en ny lag kom det året som regle-
rade flottning i allmän flottled. Ej utrett 
om regelverket föreskrev dämningslov, 
men då lagen framhåller vikten av sam-
verkan inte obetaget anta att så kunde 
vara fallet.  

Att  man  sökte  bivattenflöden   framgår  
inteminst av att Mycksjöns vatten – som 
förbinds med Västanå-Grössjön med  en  
liten bäck – av allt att döma nyttjades, ty i östra delen av den strax öster om Mycksjön liggande tjärnen är 
markanta lämningar efter en dammanläggning. 

Ordning och reda! 
Under åren 1939-1952 upprättades till och från listor över inventeringar av utrustningen för flottningen i 
Torringen. Den 31 december 1939 exempelvis var det flottningschefen Birger Larsson i Borgsjöbyn som skrev 
under inventarielistan. Den visar att då fanns det en motorbåt, en spelflotte, två roddbåtar och ett båthus. 1952 
ansvarade jägmästaren Anders Staaf i likaså Borgsjöbyn för- som det visade sig - den sista inventeringen och då 
fanns det endast lite spik, en eka, ett järnspett och en spade i behåll. Flottningsepoken var tillända. 

Att vara löpare, flaggvakt, hörselvakt eller bärare av personlig utrustning 
Skogsflottningens organisation var vittförgrenad. En mycket viktig del däri var att kunna nå varandra med medde-
landen. Det har berättats, att när dammvakten vid i detta fall Torringen eller Fettjan behövde vattentillskott skicka-
de han en löpare till Värsjödammen för att endera framföra bud till vakten att öppna dammluckorna, alternativt 
om dammen var obemannad att själv släppa på vattnet. Så snabbt tillbaka till sin ordergivare och visade det sig att 
något inte stämde hände det enligt sagesmannen att det var att springa en gång till. Till löpare uttogs mest unga 
män. 

Vid själva flottleden bevakades för brötbildning känsliga ställen under tiden för vattenföringen. Om sikten var god 
till nästa vaktplats upp emot tappningsstället kunde man ha flaggvakt, som enligt överenskommelse hissade eller 
tog ned flaggan när bröt bildats och bud skulle vidare för stängning av virkestappningen. Exempel finns på att 
unga kvinnor anställdes som flaggvakter. Alternativet för dessa brötvakter var att springa med bud till nästa vakt 
uppåt ån o.s. v. Det förekom också så kallade hörselvakter. En sådan hade att jämte sin egen bevakning av vir-
kesgången att lyssna efter skott av dynamit eller bössa för om så hördes snabbt vidareföra budskapet om bröt-
bildning. Sägs endast ha använts vid särskilt brötkänsliga ställen. Till och från Värsjödammen gällde dock bud 
genom löpning såvida vakten inte dagen förut fått order släppa på vattnet ett visst klockslag. 

För att bära flottarnas utrustning från en koja till nästa allteftersom flottningen pågick, anställdes pojkar redan 
när de var i 12-årsåldern. Det var ett tungt arbete att bära mat och stekpannor, vilka enligt sagesmannen Einar 
Gustafsson i Fränsta – aktuell tid bosatt hemma Marktjärn - som var bärare de första åren av sin tid i flottningen 
syns ha varit mycket personliga och viktiga för ägaren. Det talades om att var panna hade sitt väsen; alltså hur de 
uppförde sig över elden.  

Täljeåns flottled 
Denna flottled berörde ej mer än perifert Torringen och Jämtgaveln. Dock är dess anläggande och nyttjande av 
intresse då det i mycket styrker meddelaren Rune Backmans berättelse om hur skogsägaren A.P.Hedberg pla-
nerade bygga en flottled med en kanal från Torringen till Övertjärn och via Täljeån vidare ned till Borgsjön och 
Ljungan. Denne Hedberg fick efter vederbörlig ansökan den 13 december 187392 länsstyrelsens tillstånd att bygga 
rubri-cerad flottled. I ansökningshandlingen redovisas den planerade flottledens sträckning och vattenupptagning. 
Det anförs, att den skall utgå från Övertjärn och att den är mottagare av vattnet från den på gränsen mot Jämtland 
                                                 
92 Landsarkivet, Härnösand. Ljungans biflottleder 36:0. Mapp LJ:61 Täljeån.  

Fig. 62. Spardammen över Värsjöbäcken byggd 1994. Lika den gamla, myc-  
             ket uppruttna, som revs samma år. 
             Foto: Författaren 1995. 
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belägna Gubby-Grössjön genom Grössjöbäcken93. Inget sägs i ansökningshandlingen och i tillståndsresolutionen 
om den kanal meddelaren Rune Backman berättat om planerades utgå från Sandvikenområdet i Torringen och 
genom låglandet ned till den lägre belägna Övertjärn och Täljeån, men det behöver inte betyda att inte A.P. 
Hedberg hade sådana funderingar. För det första ägde han inte Getteråns flottled, som nu 1873 snart var helt 
uppbyggd till Torringen och för det andra skulle Täljeåns flottled bli mycket kortare. 

Täljeåns flottbargjordes första gången omkring 
1858 och den av A.P.Hedberg m.fl. iordning-
ställda yngre flottleden stod färdig i september 
1875. Då ägde Hedberg jämte firma Axell & 
Co och det kortlivade bolaget Gista Ångsågs 
AB därtill sedan den 15 december 1874 Getter-
åns flottled. Sedan några år tillbaka var Hed-
berg därtill starkt involverad i utbyggnaden av 
Gimåledens övre del och i förlängningen därav 
också i Ovåns biflottled jämte Nybyggesjöns 
och Korssjöns stödvattensbyggnationer. Han 
var med andra ord mycket aktiv ävenså när det 
gällde flottleder. Rörande Täljeån upphörde 
flottningen där 1912 (Perola Nordberg a.a. si-
dan 754). 

Av tanken om att gräva en kanal från Torring-
en till Övertjärn blev dock intet. Enligt sages-
mannen Rune Backman i Gammelbodarna, 
Borgsjö hade förberedelsearbetet gått så långt 
att arrendator Sundberg på Badstugunäset på 
order av sin principal Hedberg avverkat och 
kört fram en del timmer till kanalbygget. När  
det inte kom till stånd byggdes av en del av 
virket en koja vid Bysättersmyren. Så slutar 
denna närmast osannolika historia för om än 
planen  verkar  intressant  och  geografiskt  sett           
möjlig; hur skulle man fått Torringens  mot  ös- 
ter rinnande vatten att vika av mot söder? 

Ovåns biflottled med vattenmagasinen Nybyggesjön och Korssjön 
Rubricerade sjöar och å i Jämtgavelns nordöstra del har genom den 
vattendelare (höjdsträckning) som är strax bortom Jämtgavelns östra 
gränslinje från i höjd med Stor-Avan, sin avrinning övergripande 
sett västerut fast mera detaljerat sagt, åar och bäckar vissa sträckor 
såväl mot söder som mot norr. Se vidstående kartbild och figur 63 
här ovan. 

Rörande när Ovåns nedre del och Räggån (Råggån) till vilken Ovån 
ansluter öster om Grössjön (Gråssjön) gjordes flottningsbara, liksom 
när de i rubriken nämnda sjöarna första gången dämdes, är inte känt. 
Känt är däremot, att Gimåns nedre vattensystem med bland annat de 
stora sjöarna Holmsjön och Leringen redan från mitten av 1700-talet 
nyttjades som närmast outbyggd flottled för trenne sågverk94. 
Något år efter 1820 påbörjades större arbeten med upprensningar 
och byggnationer, men först 1869  i den övre och därmed för detta  
arbete aktuella delen av Gimån95. Om byggnationerna i rubricerade 
vatten gjordes samtidigt framgår dock inte av tillgängliga arkivalier. En av dem som stod för kostnaderna av 
Gimåns utbyggnad var den tidigare här ofta nämnde A.P.Hedberg.  

                                                 
93 Enligt nämnde Nordberg i a.a. och tidigare noterad sida 754 hade firma Axell & Co avverkningsrätter i området till 1901 
    och flottbargjorde de bäcken 1887/1888. Lämningar efter flottleden ifråga fanns 1972.  
94 Landsarkivet, Härnösand. Flottningsarkivet. Akten Lj FX:1. Historik Gimån. 
    Nordberg  a.a. sidorna 150-172. 
95 Dito arkiv som anges i fotnot 93 föregående sida. Här låda A3 Gimån (Mo fl) 

Fig. 63. Kartbild med de tre nämnda flottlederna inlagda. 
               

Fig. 64. Bild över aktuellt område med dammen 
             vid Korssjöns resp. Nybyggesjöns ut- 
             lopp inritade.  
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Som framgår av figur 63 på föregående sida var Gimåns flottled mycket lång. Den kan sägas ha börjat med 
dammanläggningen vid Korssjöns utlopp och slutade efter en lång tur genom Jämtland och Torp i och med att 
Gimån nådde Ljungan i Torpshammar. Notera, att det aldrig flottats från Korssjön och Nybyggesjön utan att 
dämningarna i dem enbart var för stödvatten via Ovån. 

Känt om flottningen i Ovåns nedre del och om de noterade vattenmagasinen 
Av ett protokoll dagtecknat den 7 maj 1906 framgår, att flottningen då pågått någon tid i Räggån. Inget sägs om 
Ovån i detta sammahang som är att två torpare i Gråssjön i Bräcke kommun 1905 kräver ersättning av flottnings-
intressenterna för väghinder och att få betalt för sina strandrätter. Det gick så långt som till stämning till tings-
förhandling och det förhållandet gjorde att motparten inbjöd till förlikning den nämnda dagen. Rörande kravet på 
ersättning sägs, citat: ”för tiden intill dess och därpå årligen framgent”. Det citerade tyder på att det flottats i 
Räggån och Ovåns nedre del i vart fall några år före 1906. Vidare kan ur ifrågavarande aktsamling96 noteras att: 
* 1918-1923 redovisas flottgods i Ovån från Bodsjön (Bosjön). 1920 exempelvis 460 timmer, 300 pappersved och 
   2 700 kubikmeter kolved; 

* 1919-1920 utfördes större underhållsarbeten av Räggåns flottled. Kostnaderna i Ovån fram till mötande Angelån 
    var 10 720 kronor. Framgår ej om Korssjö- och Nybyggedammarna ingick. 

* På juldagen den 25 december 1923 skriver jägmästaren  för statens skogsväsende i Medelpads  revir  till Wifsta-
  varfs AB:s skogskontor  i  Håsjö  med  förfrågan om ”ersättningen för dammfästet i Borgsjö kyrkoherdebo-
  ställe”. Gällde följaktligen dammen vid Korssjöns  utlopp på  kyrkans skogsskifte Prästkilen. Det  svar jägmäs-  
  taren får är att det bara finns en  muntlig  överenskommelse och att  ingen ersättning krävts. Oss säger skriftväx-
  lingen därtill, att dammen byggts före 1923. 

* Inget kan utläsas om när flottningen i nedre Ovån och i Räggån upphörde. I  Ovån möjligen  sista  gången 1922   
  därav att i en mapp med redovisning  av flottgodsmängder  1922-1949  finns inte Ovån nämnd  efter 1922. Att   
  inget heller finns i arkivmaterialet som berättar om byggnationer  vid och nyttjandet av de sammanbundna vat-  
  tenmagasinen Korssjön och Nybyggesjön är att beklaga. 

Så långt ur noterad arkivakt och Perola Nordbergs bokverk. Avslutningsvis vidareförs kontentan av det förre hem-
mansägaren John Broström i Borgsjöbyn, Erikslund och förre skogsfaktorn Gunnar Johansson i Bräcke berättat. 
Den  förstnämnde  körde  timmer  norr  på  skogen och den senare hade mycket att göra med flottningen i Räggån.  
Broström berättade, att han vintern 1936/37 körde gallringsvirke från ett uttag vid Nybyggesjön till ett avlägg på 
Räggsjön i och för flottning därifrån när den tiden kom. Körvägen gick över Ovån och på fråga om varför inte av-
lägg vid ån svarade sagesmannen, att det då inte flottats där i ån på länge. Gunnar Johansson i Bräcke i sin tur be-
rättade, att flottningen i Räggån upphörde 1955 och att han aldrig hört talas om dämningarna av Korssjön och Ny-
byggesjön och följaktligen ej eller nyttjat hjälpvatten därifrån. Han nämnde också, att flottningen i Gimån upphör-
de i början av 1960-talet. 

Flottningen avlyses formellt i Ljungan och Gimån med bivattnen 
Som framgått av tidigare avsnitt reglerades flottningsverksamheten av lagar och förordningar. Därav följde, att 
verksamheten när den skulle upphöra, eller upphört, skulle avlysas av regeringen. Ansökan om avlysning inläm-
nades av berörd flottningsföreningsstyrelse därför till regeringen som den 22 september 1967 meddelar följande 
vad gäller de aktuella flottlederna: 
Kungl. Maj:t  finner gott enligt 6 kap. 27 § andra stycket vattenlagen förordna om avlysning från  flottnings-        
säsongens slut år 1968 av de allmänna flottlederna i Ljungan och Gimån med  biflöden, som förvaltas  av    
Ljunga Älvs Flottningsförvaltning.  
I anslutning till ovannämnda beslut om avlysning bestämdes att flottledsvattnen i görligaste mån skulle återställas 
till ursprungligt skick och utseende. Så gjordes i Getterån åren kring 1970. Inför rensningsarbetena då rännor och 
andra byggnationer skulle rivas och ån rensas från bråte, diskuterades befarade nackdelar för fisket. Många fruk-
tade att fisken som vant sig vid byggnationerna och därav rådande strömmar, rörelsevägar och ljusförhållanden 
skulle bli vilsna och ej vara där de förr varit. Andra menade att allt skulle bli bättre genom återgång till de förhål-
landen som varit innan flottningsepoken. Om utfallet av rensningen råder ännu olika meningar. Visst var det i sig 
en god tanke att ta bort byggnationerna och rensa ån. Men för den som liksom författaren sökt vandra utefter ån 
från Torringen till Fettjedeltat är frågan med kännedom om svårigheterna att ta sig fram om det inte ändock varit 
bättre att inget gjorts, eller att man åtminstone gått varligare fram!  
 

                                                 
96 Dito flottningsarkiv. Flottledshandlingar ”Wiftstavarfs AB/Håsjö skogsdistrikt”. Beteckning  Serie F II. 
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KAPITEL XVII  
FISKET I TORRINGEN FRÅN MEDELTID TILL NUTID 
Mycket av Torringens historia är förknippad med de tvister om rätten till fiske eller ej som gång efter annan under 
drygt 500 år varit föremål för rättsliga prövningar och domar i olika instanser. Därtill har frågor om fisket på rätt 
eller oriktig grund berörts vid lantmäteriförrättningar rörande gränsen mot det i förstone till Norge knutna Jämt-
land, liksom senare mot det svenska Jämtland. 

Tillgången till ett eller flera goda fiskevatten var förr av den största betydelse för den rådande naturahushållning-
en. Torringen med sin rika tillgång på ål, röding och insjööring (sik först från 1840- talet) var onekligen en sådan 
sjö och därför eftertraktad av många att få rätten fiska i. Numera är det mera fritidsfisket än husbehovsfisket som 
är aktuellt. Sammantaget har dessa intressen, satta emot skrivningen i den kända 1501-års lagmansdom i vilken 
byarna Sillre och Västernäset efter visst byte och konstaterad urminnes hävd tilldömdes fisket i hela Torringen 
och halva utloppsån, genererat många tvistemål om vilka handlingar hos flera arkivhållare och privatpersoner be-
rättar. Den nämnda domens skrivningar har ifrågasatts av såväl enstaka män som av rättsvårdande instanser och 
nu under 1900-talet av skogsbolag och fiskevårdsförening. Byamännen i Sillre och Västeräset har århundrandena 
igenom försvarat sin hävd- och lagvunna fiskerätt och det med framgång. Den senaste, och förhoppningsvis sista 
rättegången, riktade sig enbart mot Sillre by därav att den ursprungliga medparten Västernäsets by under seklernas 
gång omslutande bland annat skogstilldelning stötande mot Torringen, fått sin rätt till fiske mer eller mindre kor-
rekt förd under byns skogsinnehav och mantalsnummer. Det sagda om rätt eller orätt därför att Torringsjön av 
mycket att döma var en egen ägofigur. Först i modern tid har berörda bygränser såsom exempelvis mellan Väster-
näsets by och Badstugunäsets krononybygge lagts mitt i sjön. Tidigare i samband med gränser och avvittring redo-
visat om gränslägen styrker det sagda och likaså, om än sekundärt, att framlidne skogvaktaren Severin Påhlsson i 
Lillkrog starkt framhöll att Torringen bar sin egen figur.  

Rörande Sillre by - som aldrig ägt mark vid Torringen - så gick byn genom Högsta domstolens utslag den 9 mars 
198497 segrande ur den rättstvist som börjat 17 år tidigare. Domstolen styrker i sin domsmotivering skrivning-
arna i den då 483 år gamla lagmansdomen och tillerkänner, fast med viss reducering av det som lagfästes i 
1501-års dom, Sillre byamän rätten till fiske i hela den inom Medelpad liggande delen av sjön Torringen. 
Den i grunden gamla lagmansdomen visade sig, liksom den gjort vid tvistemål under tidigare århundran-
den vara, som det heter, laggill.  Detta förhållande är enligt i juridik bevandrade personer mycket unikt. 
Nämnas skall också, att i HD-domen sägs därtill, att till vart och ett av skifteslagen Badstugunäset, Tälje, 
Västernäset och Östernäset hör fisket inom det egna vattenområdet med gränser skifteslagen emellan enligt 
1 kap. 5 § jordabalken. Domen avslu-tas med en skrivning om att den närmare bestämningen av Sillre bya-
mäns fiskerätt, med beaktande av de angivna grunderna, skall göras vid förrättning för fastighetsbestäm-
ning. Resultatet av den och bildandet av fiskevårdsområdet för Torringen blev att Sillre byamän med servi-
tutsrätt ingår i detsamma.  

Det arkivaliska materialet är mycket omfattande och skulle med en redovisning ord för ord kräva 40 -50 sidor i 
detta arbete, vilket inte är möjligt. Därtill skulle det hela bli tungläst varav följer, att textmassan komprimeras till 
att i sig intressanta protokoll och andra akter endast i något fall inskrivs i sin helhet. I övrigt kommer berättelsen 
att löpa med inlagda, citerade stycken eller satser ur handlingarna. Då inte annat sägs är källan Sillre bykista98 och 
HD:s dom, medan andra källor kommer att anges då så anses nödvändigt för att styrka det sagda och öppna 
möjligheter för läsaren och eventulla forskare till fördjupade studier. 

Ingress 
De jordägande åborna i Sillre och Västernäset har nogsamt, generation efter generation, nyttjat och bevakat sin 
gemensamma rätt till fisket i sjön Torringen och i det 290 meter nedströms befintliga ålhuset; även benämnt 
fiskhuset. Sägnen berättar, att munkarna i Sillre99 redan vid mitten av medeltiden fiskade ål i Torringsån 
(Getterån) och att detta fiske tillföll Sillre byamän när munkarna lämnade det kloster, alternativt det kapell, som ej 
fick vara kvar efter reformationen = den nya kyrkoordning som Gustav Vasa införde i tidigt 1500-tal. 

Ålhuset revs som enligt berättelserna mycket förfallet och ej längre i bruk omkring 1915 av Borgsjöbyns byamän 
män. De ägde då som tidigare och nu den skogsmark som omsluter den separata ägofiguren Fiskhusplan. Borgsjö-
byns byamän var intill 1852100 då de påfördes hela skatten för ålfisket, inte formellt involverade i detsamma. Visst 
hade det hänt att någon från byn sökt fiska ål i ån med åtal för olaga intrång som påföljd, och någon gång tidigare 

                                                 
97 Högsta Domstolen. Mål Ö 189/76, utslag nr 111 per den 9 mars 1984.  
98 Bykistan innehåller handlingar och kartor från 1501 till idag. Materialet katalogiserads av mig 1985/86 och är 2006 digitali- 
    serat och lagt på CD-skivor . Byålderman 2008 är Gunnar Selling, Sillre södra, 841 96 Erikslund. 
99 Sägnen och starkt  förankrade berättelser hos nutida meddelare, att ett kapell eller kloster under den katolska tiden  fanns på  
    den så kallade Kapellbacken vid Ljungans norra strand inom Byn Östby. 
100 Riksarkivet, Stockholm. Kammararkivets arkiv. Advokatfiskalkontorets akt 344/1869 i 3:e provinskontoret. 
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hade byn ålagts skatta för fisket ifråga. Mot 1852 års beskattning anförde byamännen i Borgsjöbyn dock utan 
framgång klagomål fram till 1870. Lämningar efter ålhuset har 1992 lokaliserats av mig och min hustru i norra 
strandbrinken ca 20 meter nedströms forsnacken efter spakvattnet nedanför regleringsdammen. 

Rörande bevakningen av byarna Sillre och Näsets fiskerätt i Torringen och utloppsån är flera personer kända till 
namn och hemvist. Här som exempel på duktiga byföreträdare några uppgifter om två av dem. Först Gullik Nils-
son på hemmanet Västernäset nr 1, bonde och kyrkvärd och därtill skrivkunnig. Han var mycket aktiv vid stridig-
heter om fisket och gränsläget från i vart fall 1737 till i mitten av 1760-talet (han dog 1771, 78 år gammal). Han 
sökte styrka sin och övriga byamäns åsikt om och krav på att gränsen mot Jämtland rätteligen skulle vara och åter 
läggas väster om Torringen. Någon gång förde han också Sillres talan, men 1759 kärvade det till sig varför han, 
som ombud för Näsets by, instämde Sillre byamän till vårtinget i Torps härad den 8 mars 1760 ”för att icke wilja 
med them widare förswara Torringssiö Rör och ålhusfiskie”.   

Den andre talesmannen hämtar vi från Sillre och vem där om inte bonden och hembygdsforskaren, den tidigare 
nämnde Gullik Gullikson, verksam under större delen av 1900-talet. Han var född 1894 och dog vid 89 års ålder 
den 17 november 1983. Han var känd som Lill-Gullik i Sillre inte därför som många tror att han inte var så stor-
vuxen, utan därav att hans far också bar förnamnet Gullik. Redan när han var 10-12 år gammal berättade Lill-
Gullik, att han började intressera sig för som han sade gamla tider och något år senare började han renskriva fis-
kehandlingarna i bykistan. Med tiden fick han mycket goda kunskaper om fiskefrågorna i Torringen och dessa 
kunskaper vidareförde han till oss som i början av 1970-talet fick förmånen företräda Sillre by vid den tidigare här 
nämnda fiskerättstvist som ändade med HD-domen 1984. Förutom de tolkade akterna i bykistan berättade Gullik, 
att han visste om ett intecknat föderåkontrakt101 berörande hans hemman vid mitten av 1800-talet. Han rådde oss 
att söka finna kontraktet därför att föderåtagaren skulle ha behållit och fått dom på hemmanets fiskelott i Torring-
en. En värdefull upplysning som om riktig skulle kunna styrka att Sillre by, tvärt emot motparternas påstående, 
hävdat sitt fiske i Torringen såväl före som efter 1760-talets uthäradssyneförrättning och skogstilldelningar. Ifrå-
gavarande föderåkontrakt fann jag i landsarkivet, Härnösand. Det är daterat och vederbörligen lagfaret första 
gången 1846. Det intecknades i hemmanet som säkerhet att gälla och inteckningen skulle enligt regelverket för-
nyas av tingsrätten vart tionde år. Så gjordes också i detta fall 1856, 1866 och 1876. Inteckningen låg därefter kvar 
i hemmanets inteckningsbok ända till den 12 januari 1931 då den dödades. Det lagfarna kontraktet överlämnades i 
vidimerad kopia till fastighetsdomstolen vid dess rättegång med parterna i Borgsjöbyn 1972 som ett av bevisen för  
Sillre byamäns rätt till fiske i Torringen. Om aktstycket bidrog till den för byn lyckade utgången kan inte sägas 
men däremot tveklöst, att Lill-Gulliks engagemang och kunskaper betydde mycket för målets utgång. Om än peri-
fert i sak noteras som exempel på engagemanget, att Gullik av historiskt betingade skäl och, som han framhöll, 
skyldighet gentemot tidigare sillrebors agerande för fiskerätten liksom för Sillrebyns framtida rätt till fiske i Tor-
ringen, lovade att betala rättegångskostnaderna om de inte kunde täckas på annat sätt. Nu ordnade sig den delen 
utan Gulliks medverkan men, yttrade han tidigt under rättegångstiden, skulle vi förlora då skall jag se till att det 
inte blir stor glädje för motparterna. Hur då, frågade vi i fotfolket. Han svarade med illmarig blick: ”Jag fångar 
några gäddor och och släpper dem att leva och verka i Torringen”. Nu hade Gullik säkert inte gjort så om byn 
förlorat tvistemålet, för han var en rättsskaffens man med ett humoristiskt sinnelag när så var.  

En avsevärt äldre tvisteomgång än den ovan något relaterade, tilldrog sig åren 1737-1764. Parter var gästgivarna 
på Jämtkrogen, Paul Jonsson (1730-1746) och Jon Eskilsson (1748-1775), annan uppgift säger till slutet av 1760- 
talet samt bonden Erich Christensson i Bröcklinge by i Bräcke socken mot byamännen i Sillre och Näset. Det hela 
slutade med en så kallad uthäradssyn som började med förordnandet av ansvarig handläggare och tillika domare 
1755 och slutade med rättegångar 1762-1764 av vilka den första hölls på Jämtkrogens gästgiveri trenne dagar i 
september 1762. Att förrättningstället blev Jämtkrogens gästgiveri sågs inte med blida ögon av Sillre och Näs-
borna därav att den ena av motparterna, Jon Eskilsson, ägde och drev krogen. Nåväl, så småningom kom gäst-
giveriet att innehas av en Katharina Pålsdotter, mera känd som Moster i Krog. Nyssnämnde Lill-Gullik var av 
samma släkt som hon och efter hennes död 1879 övertogs Jämtkrogens fiskehandlingar av vår sagesmans farfar. 
Dessa torringspapper som är protokoll över uthäradssynerättens förhandlingar 1762 på Jämtkrogen fanns i Gulliks 
arkiv, vilket jag fick förtroendet sortera efter hans bortgång. Noterar detta som exempel på att det även i enskild 
gård som först på Jämtkrogen och därpå i Sillre, kan finnas dokument av historiskt värde.  

                                                 
 
101 Ett föderåkontrakt var 1846 och långt in i vår tid bondens pensionsbrev och i linje därmed tryggheten för honom och hust- 
      run under ålderdomen. I samband med att hemmanet såldes till barn eller utomstående  skrevs kontrakt om vissa förmåner. 
      Mestadels rörde de sig om husrum, matvaror, kläder vedbrand, omvårdnad och mycket viktigt, skjuts med häst till och från  
      kyrkan. I detta fall därtill nyttjandet av hemmanets rätt till fiske och båt i Torringen under sin återstående livstid. Därefter 
      skulle fiskerätten enligt skrivningarna återgå till hemmanets ägare. 
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Hur många hemman ägde ursprungligen fiskerätt i Torringen?  
Svaret på rubrikens frågeställning står att finna dels i de äldsta jordeböckerna och dels, som kommer att redovi-
sas nedan, i trenne protokoll över ting i Borgsjö tingslag under 1600-talet. I protokollen godkänns överlåtelser 
av åttondelar i torringsfisket. Sammantaget visas av de nämnda källorna, att det i såväl Sillre som i Väster-
näset ursprungligen fanns vardera fyra hemman, alltså  tillhopa åtta stycken. Dessa stamhemman delades med 
tiden genom arvslotter och försäljningar i mindre enheter. Vid utredning 1988102 om berörda hemmans 
procentuella andel i fisket redovisades för Sillre by 47 hemman och för Västernäset 29 stycken. Notera 
skrivningen Västernäset som säger att Östernäset, utifrån bland annat de åttondelar i fisket som det talas om, 
inte omslöts av skrivningen i 1501-års lagmansdom. I Östernäset var det ursprungligen två stamhemman och 
det sagda om åtta andelar styrks av det förhållandet att, som redovisas i det följande, en av de två hemmans-
ägarna i Östernäset 1639 köper en av Sillre bys fyra åttondelar. Det köpet åberopas för övrigt 1760 inför tinget 
och förklarades gälla. Vid vilken tidpunkt Östernäset fick fiskerätt kan inte sägas, men troligen var det utan 
anteckning därom vid skogstilldelningen 1763.103 

Fisket oskiftat 
Inom Sillre och Västernäsets byar, liksom för de senare tillkomna byarna, var fisket oskiftat, formellt dock i 
procenttal utifrån hemmanets storlek genom förrättning baserad på högsta domstolens dom 1983. Det innebar – 
och innebär för övrigt än idag - lika rätt till fiske för alla åbor med i mantal satt jord; alltså bönderna. Stor eller 
liten hemmansareal betydde inget och inom det synsättet faller också det förhållandet, att när nytt hemman bil-
dades genom utbrytning ur ett av stamhemmanen och därpå ur det utbrytna hemmanet o.s.v. följde utan be-
gränsning rätten till fiske i Torringen med. Torpare däremot har aldrig ägt fiskerätt i Torringen. Att sjön var 
oskiftad finns det  för övrigt hovrättsdom på. Den är daterad Svea hovrätt 26 februari 1908104 och bygger på ett 
överklagande av en dom i Torps tingsrätt 21 december 1906 rörande påstått olaga fiske i Torringen. Hovrätten 
avvisar överklagandet och anför i sina domskäl, att sjön är oskiftad (se sida 161 och bilaga 41 i Valfrid Lars-
sons ovan noterade utredning). Vad gällde fisket i ålhuset gällde andra bestämmelser eftersom kronan beskatta-
de fisket fast halva låg under Sillre och Västernäset. Då de nämnda byarna var ålagda att betala skatten, och det 
gjorde så för det mesta, syns fisket enligt dokument i Sillre bykista ha skett i fastställd turordning fiskerätts-
ägarna emellan (mera därom i det efterföljande).  

KÖP, FÖRSÄLJNINGAR OCH RÄTTEGÅNGAR AV OCH OM ANDELAR I TORRINGSFISKET 
Händelser redovisas i kronologisk ordning med längre eller kortare citat och kommentarer. Då inget sägs om 
källa är den originaldokument iSillre bykista  Personuppgifterna är hämtade ur Algot Hellboms publikation 
”Bönder och gårdar i Medelpad” och Karl Ingvar Ångströms arbete ”Gårdsregister för Borgsjö socken”. I öv-
rigt anges källorna i den löpande texten eller i fotnot när så bedöms behövas. 
1501 den 26 januari  
Sillre och Västernäsets byamän får lagmansdom på rätten till fisket i hela Torringen och halva Tor-
ringsån. 
1589 den 22 november 
Den till namnet okände ägaren av hemmanet Västernäset nr 3 säljer för 24 mark silvermyntpenningar sin 
”åttondel i torringsfisket” till Per Persson, ägare av Öh nr 1. Avtalet och tingsprotokollet finns ej kvar, men 
försäljningen  omtalas i protokollet över Borgsjö ting 19 maj 1681 (se nedan). 

1639 den 2 november105 
Erich Persson på Sillre nr 3 säljer, med bekräftande handaband (handslag) inför sittande rätt, sitt ”hemmans åt-
tondel i röfisket i tårrängsfiskie” jämte båt, nät och bodar för 4 riksdaler till Påwell (Pål) Jonsson, ägare av Ös-
ternäset nr 2. 

1648 
Ålfisket taxeras till 1 lispund (8,5 kg) smör i årlig skatt och att inskrivas i jordeboken som ”Gietrå åhlfiskie”. 

1663 den 10 december 
Per Ersson på Sillre nr 3 anklagar på tinget i Borgsjö Jöns Månsson på Borgsjöbyn nr 1, ”för att ha förgiordt sit 
och grannens fyskietäkt i Torringsåån, såsom ock funnit honom i sit fyskiehus”. Bordlades till nästa ting. 

                                                 
102 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Borgsjö nr 2318. 
103 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Borgsjö nr 21. 
104 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Förre överlantmätaren Valfrid Larssons utredning i anslutning till mål F 132/72 i fas- 
      tighetsdomstolen under Härnösands tingsrätt rörande rätten till fiske i Torringen. 
105 Riksarkivet, Stockholm. Domboken för Södermanland 1640, volym nr 4. Svea hovrätts arkiv, renoverade domböcker för  
     + Medelpad, pag 429-430. 
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1664 den 29 februari 
Ovan nämnde Jöns Månsson bötfälls av tingsrätten i Borgsjö för att utan lov ha fiskat i annans fiskevatten. 

1669 den 19-20 november 
Att de mest skiftande ärenden fördes till tings visar nedanstående avsnitt ur protokollet över hösttinget i Borgsjö 
1669.. 

Borgsiö boerne besuärer sigh storligen öfuer Ländzman och Oluf Skrädare, som hafua sidt fiskie uti Toringz 
Åån, och går öf:r deras skogh som öfftat medh hund och bössa derför afsadhes af Rätten, at den som blifuer 
härefftr beslagit som går på deras skogh med bössa och hundh, gifues härefftr lof taga bössa ifrån densamme. 
Kommentar:Vilken situation; om man av folket möter länsman och tar bössan av honom! 

1674 den 1 januari106 
Anders Persson, som äger Sillre nr 4, säljer sin åttondel i ålfisket i Torringsån till Erich Andersson på Borgsjö-
byn nr 3. 

1681 den 19 maj107 
Krav ställs om att återfå den 1589 sålda andelen i torringsfisket. Protokollets text får berätta: 
”Anno 1681 Den 19 May höltz Laga ting i Borgsiö länsmansgård .... 
Peder Olufsson i Näset108 kiärade till Michel Ersson i Ö109 om 1/8 i Rödefiskiet110 i Tåringen som ifrån hans hemman 
kommit ähr Hvartill Michel intet kan Näka utthan uppwyste ett dombreff af åhr 1589 den 22 Nov. att samma 1/8 fisk-
lott i Tåringen är kiöpt till Ö ifrån Näset för 24 mark reda penningar. 
Rätten tilldömer Peder Olufsson i Näset denna ottondelslott i tåringsfiskiet som Michel Ersson i Öh har till (nu?) 
brukat, mot så många penningars erläggande som Michell Erssons ANTECESSORES111 förr gifwitt Nembl. 24 mark 
silvermyntpenningar och detta effter Kongl: Maytz allernådigste placat mot skattehemmans minskande 1677.” 

Tingsrätten dömde här på tvivelaktiga grunder efter 1677 års kungörelse och hävde det 92 år tidigare lagfarna 
köpet. Genom domen återfördes i vart fall fiskelotten till Västernäset nr 3. 

1682 den 28 mars. 1501- års lagmansdom åberopas, uppvisas och bedöms gälla  
De fem hemmansägarna i Borgsjöbyn, med Måns Hansson på nr 5 som talesman, anför på tinget klagomål mot 
Sillre byamän för att de nyttjar ett ålfiskehus i ”Turingsån”. Måns Hansson påpekar att det ligger på Borgsjöbyns 
mark och yrkar att Sillreman döms frånträda fisket. Tingsrätten avvisar yrkandet under åberopande av 1501-års 
lagmansdom och det förhållandet, att Carl i kärandens Borgsjöbyn haft fisket i tre år och utan framgång erbjudit 
sina grannar det och därför återlämnat det till Sillre och Näsman, som nu betalar taxan (= skatten). 

Den som förde Sillres talan, citat: ”framträdde och framviste för rätten ett gambalt pergamentsbref av salig lagman 
Olof Ericsson”. De klagande fick ingen ändring av beskattningen och det kan så vara, men det mest intressanta är, 
att lagmansdomen från år 1501 tydligen fanns kvar i original. Männen från Borgsjöbyn överklagade tingsrättens 
dom till lagmansrätten för Medelpad som vid sin sammankomst den 17-18 augusti samma år  till protokollet låter 
föra, att det uppvisades en avskrift av lagmansdomen och att rättens ordförande godkänner den. Detta inebär, att 
endera hade originaldomen förkommit under tiden 28 mars till den 17 augusti 1682, eller också ansåg byalaget 
den vara så värdefull att de inte ville föra den till Tirsta i Torp där lagmansrätten sammanträdde. Låt vara hur som 
helst därmed så lyder den omtalade domen som följer:  

”Alle thetta Breff see eller hörer Läsas Helser Jagh Oloff Erichsson, Lagmans domhafvande i Medelpadh; 
Kierlige med Gudh, Kunogt giörande, Allom dandemännen, att på then tidh, att Jag tingh höllt med allmogen i 
Torp skiplagh, Anno Do-mini M.D.I. in crastino Converssiones Beati Paul. Thå kommo inför Rätten Beskiedli-

                                                 
106 Landsarkivet i Härnösand. Gävleborgs läns dombok nr 48, pag 554-555. 
107 Landsarkivet i Härnösand. Medelpads domsagas häradsrättsarkiv A 1:5, pag 211 vänster. 
108 Ägde Västernäset nr 3. 
109 Ägde Öh nr 1. 
110 Rödefisket = rödingsfisket. 
111 Antecessores = förfäder. 
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ge dandemännen Erich Persson i Hångstada, Eric Assmundsson, Jöns Andersson i Offaneedh, Peller Pärsson i 
Fornaby och Pär Gynthesson i åste wittnade och äpher swore effter godha manna mening och wyttnesbyrdh, 
som vore Pär Jonsson i åsse och Per Gyntesson i åste, att sagde och wittnade på sitt yttersta, att Bönderna i 
Nässet i Borgesiö Sokn Bytte till sigh halfwan Turingen och halfwa åna och gaff ther uth förre halfft Fisket i 
ångesforssinom; Thet byte giorde han med Farden i åsse och sammaledes wittnade alle the i Torp tinglagh by-
ggia, och brukade någor man aff Jemptelandh i förenämbda Turinge med Bååt äller nätt äller några andra 
Fiskethol etc. Och äpter thy then siön Turing haffwer af ålder lägat ohindratt och oklandratt under Näsit och 
Silder och ähr uhrminnes häffd åkommit, som lagh utwist primo cap. de Telleru etc. Thå dömbde jag före-
nämnpta Turingen och halffwa åna stadogt och fast att blifwa, under förenämnbta Silder och Näs till äwär-
derlige Egho, som dätt af ålder haffwer warit: 
Thesse ähro de XII i Nämbden såto. Tomas i Rostadha, Amundh i Eede, Sigurd Gullesson, Biörn i Backe, Olof 
i Finzstadha Nils i Eede, Pär i Fornabynom Enar Gregersson, Erik Asmundsson, Gunmund Jönsson, Järmudd 
i Borgasiö och Michel i Wissland. Till yttermere wittnesbyrdh hänger jagh mitt Indzcigle under thetta breff. 
                                                      Sciptum In Tirestada Anno et Die ut supra  
                  Likalydande med afskriften, som för Lagmansrätten d. 18. aug. 1682 finnes wara upwijst betygar              
                 Nils Hamberg 
                  vice Häradshöfding”.  
1682 den 18 augusti 
Borgsjöbyns byamän har överklagat tingsrättens ovan relaterade dom, som lagmansrätten vid plenum i 
Sundsvall rubricerad dag finner, citat: ”vara på goda skäl och fundament grundad”, varför klagomålet 
avvisades. 

1683 den 23 juli 
Näsets byamän åläggs av kronobefallningsman Nils Warg i Lögdö att omgående betala sin del i de kostnader som 
Sillre bymän ensidigt stått för vid rättegångarna 1682. Om inte, säger kronobefallningsmannen, kan de förlora sin 
fiskelott till Per Andersson och Måns Hansson i Borgsjöbyn 
Kommentar: Här tog befallningsman Warg  i för föga troligt att han ägde  rätt kvälja dom ; alltså sätta sig över 
                       1501-års lagmansdom.  

1687 den 14-15 november 
Jöns Månsson på länsmansgården nr 2 i Sillre och en Olof Månsson112 har till Borgsjö ting instämt Västernäsets 
byamän med krav om att de skall betala dem hälften av de 20 daler kopparmynt de lagt ut vid en aktion (tydligen 
tvistemålen 1682) för deras gemensamma fiske i Torringen. Tingsrätten uppmanar Västernäsets byamän att 
frivilligt betala för om de inte så gör, kommer de 10 daler kopparmynten att lagligen utmätas. 

1691 den 12 maj 
Två män i Sillre (namnen oläsliga), jämte Erik Andersson i Borgsjöbyn, anhåller på tinget i Borgsjö att det skall 
fastställas vite för den av dem som hädanefter kan bevisas ha lämnat deras ålhus i Torringsån olåst. Rätten fast-
ställer vitet till 3 daler silvermynt och att därtill ha förverkat sin lott och äganderätt i samma ålfiske till de andra 
andelsägarna. 

1697-1698 
I jordebok för Medelpad är under rubriken ”Crononens Fiskierijen” noterat, citat: ”Nys Uprättade Fiskierijen. 
Gieteråbäckens åhlfiskie, 1 lispund smör”113. 

1697 den 11 maj 
Tore Larsson på Sillre nr 4, måg till den under rubriken 1674 nämnde Anders Persson på samma hemman genom 
äktenskap med dennes dotter Kerstin, kräver vid vårtinget med Borgsjö tingslag rubricerad dag, att den ännu 
verksamme ägaren av Borgsjöbyn nr 3, Erich Andersson, skall dömas återlämna den fiskelott han för 23 år sedan 
köpte av kärandens svärfader, den nyss nämnde Anders Persson. Tingsrätten avvisar Tore Larssons yrkande under 
åberopande av att ifrågavarande handel i laga ordning godkändes av tingsrätten i plenum den 15 juni 1676. Av-
slutningsvis fastlägger rätten ”att i föllige deraf bör Swaranden dätta åhlefiskie från Kärandens widare åtahl 
niuta och behålla”.  

                                                 
112 Olof Månsson var troligen bror till Jöns och den senare knappast länsmannen Jöns Månsson för om så borde han ha titu- 
      lerats just länsmaniprotokollet. Mera troligt att männen var bröder och/eller söner till länsmannen. (Ångström a.a. sida 62  
      och Hellbom a.a. sida 87). 
113 1 lispund = 8,5 kg. 
 
 
 
 



 

 

98

Notera, att i motsats till 1681 brydde sig tingsrätten i detta fall inte om 1677-års kungörelse utan dömde att den ti-
digare träffade och lagfarna överenskommelsen skulle fortsätta gälla. Sillre nr 4 fick följaktligen inte som Väster-
näset nr 3 tillbaka sin fiskelott, som i detta fall gällde ålfisket. 

1736 den 20 maj 
Samliga intressenter i Sillre och Västernäsets byamäns ålfiske i Torringsån tillskriver landshövding Carl Gustaf 
Bielke i Gävle och ber honom till större säkerhet för framtiden stadfästa den medsända 1682 års lagmansrättsdom 
på de-ras rätt till sitt gamla ålfiske i Torringsån. 

1736 den 22 maj 
Landshövdingen i Gävle remitterar det i föregående notis redovisade ärendet till kronobefallningsman Claes San-
del i Maland, Skön, att yttra sig över (yttrandet ej bevarat). 

1736 den 12 november 
Landshövdingeämbetet i Gävle stadfäster genom utfärdad resolution lagmansrättens i Sundsvall den 18 augusti 
1682 fällda domen styrkande Sillre och Näsmans lagliga rätt att utan intrång av andra nyttja sitt urgamla fiske i 
Torringsån.   

1736 den 11 december 
Kronobefallningsmannen Claes Sandel i Skön har nu fått länsstyrelsen ovan nämnda resolution och ger rubricerad 
dag skriftligen länsmannen i Borgsjö order om att meddela de berörda byamännen resolutionens innnehåll. 

1737 den 9 mars 
Fiskerättsägarna i Sillre och Västernäset är nu på hugget (!) och får tingsrätten i Torps härad, under vilket Borgsjö 
hör sedan de miste sin tingsrätt 1713, att utfärda vitesföreläggande om 40 mark silvermynt114 för alla som olagli-
gen intränger sig i deras torringsfiske. 

1738 den 9 mars 
Gullik Nilsson i Västernäset anmäler som ombud för fiskerättsägarna i sin by och i Sillre att tjuvfisket, trots tings-
rättens förra året utfärdade vitesföreläggande, fortsätter. Vederdelomännen ( = de som fiskat utan rättighet och 
lov) stöder, enligt Gullik Nilsson, sitt agerande på att det i den sistnämnda vitesdomen enbart talas om Torringsån, 
varför han nu anhåller om ny dom sägande för hela sjön Torringen såsom det sägs i den 1501 fällda lagmansdo-
men. Tingsrätten bifaller framställningen och fastställer förbud mot allt olaga intrång i Sillre och Västernäsets 
fiske i ”Turringesjön” mot 10 daler silvermynts vite. 

1738 den 10 april 
Kronobefallningsman Claes Sandel i Skön har i sin hand en skrivelse från Västernäsets byamän i vilken de 
påtalar, att krögaren Pål Jonsson på Jämtkrogen grovt kränkt deras fiskerätt i Torringen, varför de ber befallnings-
mannen vidtaga erforderliga åtgärder. 

Clas Sandel tillskriver den ovan nämnda dagen länsman Mikael Öberg i Borgsjö med uppmaning till honom att 
snarast låta utreda genom förhör med krögaren, vad denne har att anföra till sitt försvar att trots förbud fiska med 
båt och nät i Torringen. Vidare säger befallningsmannen, att kan inte Pål Jonsson lämna godtagbara skäl skall 
Öberg taga Jonssons båt och nät i beslag samt med det snaraste meddela honom utfallet av sin utredning. 

1738 den 14 maj  
Länsman Mikael Öberg i Borgsjö redovisar vad han initierat uti Torringe åhlfiske. Med andra ord, vad han inlett 
med rörande utredningen om fisket ifråga. Att stridigheterna inte var slut i och med nu sagt visar efterföljande 
händelser. 

1741-1742 
Statens pärlfiskeinspektör besiktigar pärlmusslefisket i Getterån (=Torringsån) och några andra åar i Borgsjö. (Se 
kapitel XXI, sida 115). 

1743 den 13 september 
Sillre och Västernäsets byamän sammanställer genom Gullik Nilsson en lång skrivelse till den nytillträdde lands-
hövdingen Erik Odelström i Gävle. Återigen påtalas och anhålls om åtgärder mot Pål Jonsson på Jämtkrogen för 
fortsatt intrång dem till men i deras fiskevatten Torringen. Nu har därtill Erik Christensson i Bröcklinge by i 
Bräcke fiskat och ingen av vederdelomännen har brytt sig om tingsrättens 1737 och 1738 utfärdade förbud och vi-
tesförelägganden. Möjligen säger byamännen, därav att Torringen ligger så fjärran från deras byar, varför de  

                                                 
114 40 mark silvermynt = 10 daler silvermynt. Det var ett rätt högt satt vitesbelopp som realt sett motsvarade halva kontanta 
      årslönen för en dräng. 
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nämnda männen därigenom tror sig osedda kunna bedriva sitt olagliga fiske. Näten, säger de, syns vara bortflyt-
tade men då båten ligger kvar vid Torringen befarar byamännen fortsatt fiske av krögaren Pål Jonsson och Erik 
Christensson. Skrivelsen avslutas med vördsam anhållan om att landshövdingen måtte utfärda order till krono-
befallningsmannen föranstalta om bortflyttande av den nämnda fiskebåten. 

1743 den 23 september 
Endast 10 dager efter byamännens skrivelse utfärdar landshövdingeämbetet i Gävle föreläggande för Pål Jonsson 
och Erik Christensson att mot 40 marks silvermynts vite, låta avhämta ifrån Torringen deras olovligen ditflyttade 
fiskebåt. Befallningsman Forsvall får samma dag aktstycket sig tillsänt för kontroll av att det sagda blir utfört. 

1744 den 5 februari 
Länsman Mikael Öberg i Borgsjö får först nu order av kronobefallningsmannen att som lokal tjänsteman verk-
ställa beslutet om båtavhysningen. Det framgår inte av några handlingar i Sillre bykista om männen vägrat följa 
landshövdingeämbetets föreläggande eller om kronobefallningsmannen ej skött ärendet. 

1747 den 30 juni. 
Turordningslista för bruket av ålfiskehuset  
Vid min läsning och katalogisering av hand-
lingarna i Sillre bykista 1985/86 fann jag in-
uti en stödrulle en tidigare okänd turord-
ningslista för nyttjandet av ålfiskehuset i 
Gietrå eller Torringsfisket. Den täcker vart-
annat år tiden 1749-1781 de fiskelotter som 
låg under Sillre. De mellanliggande åren var 
tydligen Västernäsets fiskeår, men något tur-
ordningsdokument är inte känt 

Det var sockenskrivaren Mattias Åhlberg i 
Västanå som den 30 juni 1747 skrev listan, 
som. omsluter Sillre nr 1-3 och Borgsjöbyn 
nr 3. Helt rätt eftersom det säger rörande 
Sillre nr 3 att hemmanets åttondel i fisket, 
som 1639 såldes till hemmanet Östernäset nr 
2 av allt att döma enbart gällde fisket i sjön 
medan ålfisket behölls. Att Sillre nr 4 inte 
nämns likaså  rätt eftersom ju som redovisat 
ovan redan 1674 avhände sig ålfiskerätten till 
Borgsjöbyn nr 3. Slutligen en frågeställning 
utan möjlighet att kunna svara på nämligen: 
När och på vilket sätt återfick – om de nu 
gjorde det – lotten Sillre nr 3 och Sillre nr 
4 sina en gång försålda andelar i torrings-
fisket?  

1755 den 22 september 
Svea hovrätt i Stockholm förordnar vice hä-
radshövdingen och tillika domaren vid Av-
vittringsverket i Jämtland, Johan Johansson 
Wasell bosatt i Sunne, Jämtland att med hjälp 
av särskild uthäradssynenämnd uppgå lands-
killnaden emellan Medelpad och Jämtland. 

1758 den 14 mars 
Ett nytt namn möter. Jon Eskilsson, ägare av 
Hemsjö gård med skogsmark stötande mot 
Torringen och därtill sedan 1748 ägare av 
Jämtkrogens gästgiveri. Han har nu tillsam-
mans med tidigare nämnde Erik Christensson, 
som ägde hela byn Bröckling 1729-1762, till  
Torps  härads  vinterting  instämt ”Torings-  
sjö- och ålhusfiskedelägare ifrån Nääs och Sildre byar i Borgsjö socken” att sig förklara, varför de dem till 
men motarbetar deras, som  de ser det, rätt till fiske i Torringen utanför eget land.  

Att Hemsjö gård hade sina ägor motTorringen framgår av kartbild på nästa sida, men att Erik Christensson med 
sina ägor mer än en mil väster om Torringen kunde påstå detsamma är en gåta. Bröckling var intill 1755, då det 

 Fig. 65. Del av utskrift av turordningslistan ovan. 
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friköptes av nämnde Erik Christensson, kronomark. Meddelare i Lillkrog har sagt, att åborna i Bröckling hade 
fiskerätt i Torringen, men det syns föga troligt att deras uppgifter kan  härledas  till  här  berörd tvist om fisket i 
nämnda sjö. 

Vid förhandlingarna på tinget in-
vecklar sig parterna i långa  diskus-
sioner om gränsens läge. Kärandena 
påstår sig med säkerhet kunna säga, 
att gränsen alltid gått över Bad-
stugunäsudden och därför kan sva-
randena Sillre och Västernäsets bya-
män inte någonsin haft rätt att fiska 
inne i Jämtland, som före 1645 var 
Norge. De kräver också i linje där-
med, att tidigare fastställt vitesreg-
lemente upphävs. Svarandena är ifrå-
ga om gränsens läge av helt annan 
uppfattning än kärandena och menar, 
att den är belägen väster om sjön Tor-     
ringen och därmed hela sjön med de- 
ras fiske inom Medelpads rå. Tingsrätten anser att den inte kan behandla målet så länge det inte är klarlagt om 
sjön Torringen ”ligger hel och hållen inom skillnaden uti Medelpad eller ock till någon del på andra sidan 
uti Jämtland”. Rätten uppmanar parterna att därför införskaffa bevis för hur det egentligen är. 

1758 den 15 juli 
Västernäsets och Sillre byamän syns nu ha blivit allvarligt trötta på meningsskiljaktigheterna om fisket varför de i 
en lång och detaljerad skrivelse till landshövding Fredrik Sparre i Gävle, redovisar händelser och domar i deras 
favör allt sedan 1501 fram till rättegången den 14 mars 1758 i Torps häradsrätt. De menar, att de anser tvistemålet 
om gränslinjen landskapen emellan såsom onödig för i sak deras hävdade fiskerätt. De anför också fråga om jäv 
att motparten företräds av länsmannen Erik Tunfors i Tuna som intill den 6 januari 1758 var länsman i Borgsjö. 

Av det som sägs i slutet av skrivelsens inledning syns det som om någon av byamännen (de hade inget ombud) 
gjort den långa resan till Gävle för att överlämna skrivelsen. Det står nämligen, citat:” ... för den orsaken nödgas 
vi nu för fort besvärshinder och långa resor besvära Eders höga Nåde”. Besvärsskrivelsen avslutas med att de 
noterar sig ha fiskerätten och kräver de att i lugn och ro ”få nyttja wår lagfångna ägendom samt niuta i 
förorsakad omkostnad åtminstone 300 daler kopparmynt”. Landshövding Sparre uppmanar kärandena att in-
om 14  dagar förklara sig över svarandesidans skrivelse. 

1758 den 23 augusti 
Kärandeombudet, länsman Erik Tunfors i Tuna, yttrar sig utmynnande i att han inte anser sig jävig. Begär 10 daler 
silvermynt i ersättning för täckande av förorsakad kostnad. 

1758 den 13 november 
Länsmans Tunfors yttrande sig i egen sak och ett långt, odaterat aktstycke underskrivet av kärandena Jon Eskils-
son och Erik Christensson inkommer till länsstyrelsen i Gävle. Kärandena vidhåller sig ha rätten till fisket i jämt-
landsdelen av Torringen. De åberopar skrivningar i jordabalken samtidigt som de lägger motparten till last deras 
ovilja att uppvisa de dokument de bygger sin svarotalan på. De föreslår slutligen att någon lantmätare får till upp-
gift att uppgå landsskillnaden och kräver utan att ange belopp ersättning av svaradena för sina kostnader i målet.  

1759 den 9 november 
Sillre och Västernäsets byamän får hjälp av en Er. Sjöström att sätta upp en skrivelse till landshövdingen i Gävle. 
Skrivelsen är lång och det märks, att byamännen känner sig orättvist behandlade. De påtalar än en gång sina 
motparters ”djärva och olagliga tillgripande av fiskenyttjande i vårt af ålder emot åltaxa till Kronan uti 
Torringsån lagakraftvunna dombrefvet” Mest är dock byamännen irriterade och förorättade över att länsstyrel-
sen den  20 februari 1759 på motpartens önskemål och utan byamännens vetskap beordrat lantmätare Esping att 
uppgå rålinjen mellan landskapen. Därtill påtalar de att en lantmätare i sommar varit i orten (se bil.V sidan 130) 
och på grund utav motpartens okunnighet fått uppgå den ena ovissa rålinjen efter den andra. 

1760 den 8 mars 
Sillre byamän syns nu igen ha börjat tröttna på alla tvistemål om fisket i Torringen. Genom att Västernäsets 
byamän var missnöjda med enligt dem Sillres bristande intresse för att helt dela deras åsikter och kostnader i och 
för den pågående fiskerättstvisten, var nu Sillreman av dem instämd till tinget och därigenom får vi vetskap om att 
Östernäset nr 2 har kvar den åttondel i torringsfisket som köptes till hemmanet 1639 från Sillre nr 3. Tingsrätten 
fastslog nämligen efter påpekande, att målet måste bordläggas därför att meddelägaren i Sillres torringsfiske, Ber-
til Andersson på Östernäset nr 2, inte i laga ordning kallats som svarande i det av Västernäsets byamän väckta må-

Fig. 66. Kartbild visande skifteslagen stötande mot Torringen. Notera avståndet 
             till Bröcklinge by längst upp i nordväst. 



 

 

101

let. Rätten säger, att målet får öppnas igen såvida inte parterna kan sämjas. Här av intresse notera, att 1683 och 
1687 var det som framgår av tidigare redovisat, det omvända förhållandet: Sillre byamän gick till tings med krav 
på Västernäsets byamän betala sin del i kostnaderna för den då nyligen avslutade rättegången om fisket. 

1761 den 17 oktober 
Konungens Befallningshavande = landshövdingen, utfärdar en resolution i vilken han fastlägger, att intill klarhet 
råder om hela sjön Torringen, eller del av den, ligger inom Medelpad  resp. Jämtland ”skall 1501- och 1682- års 
dombref gälla intill dess ändring däruti lagligen vinnes”. 

1762. Länsman kontrollerar ålfisket i fiskehuset 
I en om vintern eller på våren till landshövdingeämbetet i Gävle ställd skrivelse av Erik Olofsson på Sillre nr 3 
begär han som ombud för fiskerättsägarna i Sillre och Västernäset om att få någon lindring uti skatten för 
”Getterå åhlhus.” Som skäl anges, att de under tolv års tid inte fått högre avkastning av ål än tillsammans 2,5 
lispund (ca 21 kg) årligen och ber de landshövdingen tillsätta ett ombud att tillse deras fiske för att bevisa dess 
avkastning. 

Det blev länsman Sandberg i Borgsjö som fick uppdraget och den 21 oktober 1762 avrapporterar han skriftligen 
till landshövdingeämbetet att han under fiskesäsongen 1762 varit till Getterån elva gånger.  Han uppger rörande 
fångsten att den blivit 6 pund och 2 marker ( = 53,68 kg)115. Vidare att ingen av byggnaderna blivit reparerad. För-
hoppningsvis var länsmannen intresserad av fiske, för om inte var det ett än mer betungande uppdrag att elva 
gånger vandra de sammantaget nära tre milen till och från Torringen för att kontrollera ett delvis skattelagt ålfiske.  
Oturligt nog för byamännen blev fångsten nära tre gånger högre än de uppgivit för tidigare år. Skatteuttaget änd-
rades dock inte utan blev som tidigare 1 lispund (8,5 kg) smör årligen. 

1762 den 27 april 
Det finns också i utslagsakten en till innehållet i stort överenstämmande skrivelse, som inkom till landshövdingen 
rubricerad dag. Den ovan under 1762 redovisade skrivelsen finns i Sillre bykista men om i original eller som ko-
pia kan inte avgöras. I vart fall anhåller Västernäs och Sillre byamän beträffande, citat: ”åhlfisket, Kronan 
tillhörigt uti Toringsbäcken eller Getån kallad” som förr varit taxerat till 1 lispund smör, att de hädanefter måtte 
få betala  skatten efter den första taxeringen 1648 som sattes till 1 daler 20 öre silvermynt. Byamännen syns lika 
lite här  som ovan sagts ha fått någon ändring i beskattningen av ålfisket för när det 1852/1853 baserat på nytt 
regelverk fördes på Borgsjöbyn talas det fortfarande om 1 lispund smör i årlig skatt. 
Kommentar:  
Av större intresse än skatteuttaget är skrivningen Kronan tillhörigt som av många tolkats som att hela fisket var sta-
tens. Så säger exempelvis utan förbehåll före detta överlantmätaren Valfrid Larsson det vara i sin tidigare nämnda ut-
redning om fisket i Torringen. Visst skall skrivningen tolkas så med beaktande därtill av 1648- och 1825-års anteck-
ningar om kronofiske, men hur då förklara det sagda i 1501-års dom, inklusive senare vidimeringar därav om att fis-
kerätten i halva ån var Sillre och Näsets byamäns? Hur kunde tingsrätten likaså låta lagfästa, som framgått av tidigare 
redovisat, försäljning av andel i ålfisket om det var kronans!  Mera rätt syns vara, fast nu inte aktuellt fiskemässigt  
säga att kronan kontra Sillre och Västernäsets byamän ägde hälften var. 

1762 den 20-23 september. Uthäradssynerätten sammanträder på Jämtkrogen 
Protokollet över denna rättegång omsluter, tolkat och i maskinutskrift med normalt radavstånd, något mer än 20 
sidor i samma storlek som denna. Därför i det följande endast en summarisk redovisning i kronologisk ordning av 
de viktigaste avsnitten. 

Den 20 september 
* att Uthäradssynerättens uppgift var, som dess ordf. Wasell uppfattat sina order, att fastställa gränslinjens läge     
      från Altarstenen vid Jämtkrogen till Torringen och därifrån vidare fram till Korssjön samt att i samband där-     
      med utreda och döma om rätten till fisket i sjön Torringen. 

* att rättens sju nämndemän var kallade från Bergsjö tingslag i Hälsingland. Detta för att fråga om jäv inte skulle  
        bli aktuell. 

* att förutom kärandena Jon Eskilsson och Erik Christensson infann sig fyra man från svarandesidan Västernäset    
      med Gullik Nilsson och Anders Andersson som talesmän. Därtill ombud för Borgsjöbyn, Ensillre och Gub- 
       byn som varande markägare mot gränsen (Gubbyn delägare i Balbo utgods). Därtill som ombud för kronan       
       lantmätare S. Ahlström jämte häradsskrivare Jonas Berg och expeditionsfogden i Medelpad Olof Nordell. 

* att Sillre byamän  ej var representerade första dagen vilket  påtalades  av motparten och andra, men i sak i inte 
      av rättens  ordförande. Sillreman  skall dock genom bud uppmanas infinna sig till nästa dags förhandlingar,   
      endera samtliga eller låta sig representeras av ombud. 

                                                 
115 Pund vanligt förekommande benämning/förkortning för lispund. 1 mark motsvarade 340 gram  Det fanns också skålpund = 
     425 gram. Följaktligen gick det 20 skålpund på ett lispund. 
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* att efter en omfattande genomgång av yrkanden och påståenden  rörande gränsläget  och fiskerätten  jämte vissa 
       procedurfrågor avslutades dagens förhandlingar. Innan  dess  hade  dock Anders Andersson  Västernäset nr 4 
       som nu förde byns talan framfört, att hans by var berättigad till fisket i hela Torringen, men att han inte kun- 
       de gå i fullt svaromål innan meddelägarna i fisket  Sillre byamän är närvarande och hörda. 

Den 21 september 
* att Jon Jonsson på Sillre nr 4 anmäler sig med en dagen förut daterad fullmakt för byn. Han  får av häradsskriva-     
 re Berg tillrättavisning för att han ej var med under gårdagen och  säger  Berg vidare, att  han  vid målets  av-
 slutning kan komma att ställa krav på Sillre för den kostnad uteblivandet åsamkat rätten. 

* att Jon Eskilsson på Jämtkrogen yttrade sig och sökte få rättens ledamöter att förstå, att orsaken till att Sillre inte
    ställde  upp dagen förut berodde på att de aldrig haft något fiske i den del av sjön som vid lantmäterirevning-
    en befunnits ligga på Jämtlands sida och därtill enligt Eskilsson, som här tog tillfället i akt att tala för sin sak, 
    hade byamännen i Sillre inte heller något att göra med gränslinjen eftersom deras ägor ej gränsade mot den-  
    samma. 

* att på fråga av rätten svarar Västernäsets och Sillres  ombud  att de brukar fiska  tillhopa på hösten, men annars   
   som på somrarna var för sig. På  direkt fråga om var de plägar fiska säger Jon Jonsson att de aldrig fiskat    
   ovanför fiskebadstugan, eller in på den del av sjön  som ligger  inom  Jämtland, vilket påstående  inte delas   
   av Västernäsets talesman. 

* att samtliga ledamöter i uthäradssynerätten och parterna  avsynar  rågången mellan Medelpad och Jämtland och   
   då, som det sägs, i synnerhet den sträcka över Torringen som det tvistas om.  

Den 22 september 
Noteras det inledningsvis i protokollet, att man nu återkommit till Jämtkrogen och att nämndemannen Per Karls-
son i Karlsgård av Hällesjö socken med fullmakter anmält sig företräda socknemännen i Ragunda, Fors, Håsjö och 
Hällesjö att bevaka deras bästa vid gränsbestämningen. Förrättningen börjar med  
* att Jon Jonsson i Sillre förevisas kartan över gränslinjen och förklarar sig nöjd med dess dragning och säger han 
   som dagen innan, att byamännen aldrig fiskat eller haft någon nyttning i och av den del av Torringen som lig- 
   ger i Jämtland. Han avslutar  sitt  inlägg  med  att framhålla, att  Sillre byamän inte vill  bli ålagda deltaga i   
   kostnader som följer av den rågångstvist till vilken de anser sig inte ha medverkat.  Rättegången fortsätter   
   med: 

* att Bertil Ersson  på Östernäset nr 2 anmäler att han  delar Sillremans  synsätt  eftersom  hans del av fisket i Tor-
   ringen  ”skall vara köpt från Sillre och han således med dem äger enahanda rätt”. 

* att Anders Andersson i Västernäset i uppbragt tonfall påtalar för sittande rätt, att Jon Jonsson i Sillre skall ha an- 
  fört åtskilliga osanningar som han tror sig kunna motbevisa. Rättens ordförande upplyser  honom om att rät- 
   ten om så, är behörig ta upp saken till prövning. 

* att samme Anders  Andersson fortsätter  med  att  påpeka, att  enligt  den av Konungens  befallningshafvande 
   (lands hövdingen)  utfärdade kungörelsen  för  förrättningen  äger  uthäradssynerätten  enbart  rätt   att   
  behandla och besluta i fråga om rågången förbi Torringen, inbegripet  gränslinjens  läge  mellan Medel-  
    pad och Jämtland, meninte frågor  rörande  rätten till fiske. Därför säger han  sig  inte  ha  tagit  med do-   
  kumenter rörande sin bys fiskerätt i Torringen. 

* att rätten upplyser Andersson i Västernäset om att rätten är behörig att även handlägga fiskerättsfrågan. Där-
   för ger de honom anstånd till nästa dags sammanträde att söka bevisa det framförda  om  byns rätt till fisket i 
   hela Torringen. 

Den 23 september 1762 
Den sista rättegångsdagen och tillika den dag då dom skall avkunnas. För Västernäsets byamän med dess talesman 
Anders Andersson (vad som hänt med den länge så aktive Gullik Nilsson som också hade lovat biträda Bertil 
Ersson i Östernäset, men inte alls nämns i protokollet, är inte känt) i spetsen blev det nog inte många timmars 
sömn natten mellan den 22 och 23 september. Av protokollet framgår nämligen, att rätten när förhandlingarna 
återupp-tas den 23 september får på sitt bord ett aktstycke i 8 punkter, sammanställt av Västernäsets talesman. 
Byamännen redovisar de domar och resolutioner som de menar styrker deras rätt till fisket i hela sjön Torringen. 

Slutpläderingarna tar vid. Kärandena Jon Eskilsson på Jämtkrogen, men nu i egenskap av ägare till kronoskatte-
hemmanet Hemsjö, och Erik Cristensson som ägare av kronoskattehemmanet Bröckling, vidhåller sina krav om 
fiskerätt i jämtlandsdelen av Torringen (om Christenssons behörighet till yrkandet kan inget utläsas). 

Häradskrivare Jonas Berg som företrädde Jämtland godkänner gränslinjens dragning men ifråga om Sillre och 
Västernäsets fiskerätt säger han, att den enbart som fragment förr kan ha gällt och skall om så enbart nu gälla 
inom den del av Torringen som ligger inom Medelpads rå. Han för också fram tankegångar om beskattning av 
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fisket på jämtlandssidan och slutar med att utan precisering av beloppets storlek yrka ersättning av Sillre byamän 
för deras ueblivande första rättegångsdagen. 

Expeditionsfogden Olof Nordell godkänner gränsdragningen och biträder häradsskrivare Jonas Bergs yrkande 
gentemot Sillre byamän. I övrigt uttalar han med stöd av ett flertal angivna lagtexter sitt tvivel på den sittande 
rättens behörighet döma i fisketvisten och anser liksom Västernäsets talesman att de, liksom Sillre, inte efter 
tidigare domslut kan fråntagas någon del av sin fiskerätt. 

Utslag 
Domen kan sammanfattas i fyra punkter nämligen 
* att gränslinjen skall som tidigare gå över Badstugunäsudden; 
* att Sillre och Västernäsets byamän får sin fiskerätt inom Medelpads rå och ingen på jämtlandssidan; 
* att Jon Eskilsson och Erik Christensson tilldöms, att mot erläggande av 16 öre silvermynt i årligt arrende 
   till kronan, fisket i jämtlandsdelen av Torringen och 
* att staten står för sina kostnader; parterna kvittar sina mot varandra och Sillre byamän ej behöver gälda 
   de påstådda kostnaderna förknippade med deras frånvaro första förrättningsdagen. 

1762/1763. Västernäsets byamän överklagar uthäradssynerättens dom av den 23 september 1762 
Den något oklara tidsangivelsen i rubriken därav att båda de aktstycken som visar att byamännen i Västernäset 
förde målet vidare till lagmansrättens aviserade plenum den 28 juni 1763 är odaterade. Skrivelserna ifråga 
uppvisar en markant olikhet vad gäller disposition, intensitet, ordval och stavning. Den ena skrivelsen är av den 
ofta nämnde Gullik Nilssons i Västernäsets hand och den andra av vice häradshövdingen vid lagmansrätten i 
Medelpad, Adam Schilling. Denne man var för övrigt Västernäsets ombud vid lagmansrättens behandling av 
överklagandet, hur det nu kunde vara möjligt. Lika förvånande är att kärandena biträddes av Erik Gustaf Wasell, 
en yngre bror till den Johan Wasell vars dom föranlett Västernäsets byamän att överklaga och inte slut med detta; 
statens ombud var räntmästaren Olof Rehnström som var svåger med bröderna genom sitt äktenskap med deras 
syster Christina Wasell!  Då de inte förde talan i egen sak förelåg tydligen inte jävsförhållande.  

Gullik Nilssons skrivelse är av flera skäl av särskilt intresse. Dels för att den visar att en bonde vid denna tid var 
skrivkunnig; dels för att aktstycket varit okänt i 200 år, liggande inuti en rulle av gråpapper som jag vid min kata-
logisering av Sillre bykistas innehåll 1985/86 med ånga mjukade upp och öppnade. Av rullens innehåll, såsom den 
tidigare nämnda turordningsistan för ålfisket i Torringsån och nu nämnd skrivelse av Gullik Nilsson, parat med en 
äldre inventarielista framgick, att rullen inte varit öppnad sedan mitten av 1780-talet. Efter att ha formulerat den 
underdåniga inledningen till överklagandet fortsätter Gullik Nilsson i hårdare tonfall, varvid han bland annat an-
för:  
* att Västeräsets by inte godkänner, att krögaren på Jämtkrogen och Erik Christensson i Bröckling fått dom på att 
        mot årlig arrendeavgift till staten få rätten till fisket i Jämtlandsdelen av Torringen; 
* att näsbönderna vart år betalat skatt för ålfisket i Torringsån och lämnat tiondefisk till prästen;  
* att ingen från Jämtelandz Militzien (militären) till vilka byn betalar sina  utlagor (skatter) kallats  till  tinget på    
   Jämtkrogen att dem biträda i saken och slutligen inte minst  
* att han hårt angriper domaren Wasell så sägande: 
”Wasell borde sig förklara hwad fog han har att döma ifrån oss wårt urminnes häfd som war urmines föri (fö- 
  re) 1501 och sedan dombrefwet war jordt  är  öfwer 250 år tillbakas, och  sedan  är wåre  gamble  domar lag- 
  stånden så borde Koningen höras och gifwa Resning i saken Inan Wasell kunde den afdöma.” 
På baksidan av skrivelsen är med annan hand antecknat, att vid konferensen påmindes om att Västernäset må vara 
närmare till att arrendera fisket än jämtarna; att Erik Christensson är inhyses hos mågen Olof Jonsson och att 
Bröckling ligger en halv mil från Krogen och Krogen ligger en mil från sjön samt slutligen att ålfisket, som 
näsborna skattar för, skadas om vederparterna får fiska i sjön. Denna skrivelse syns inte ha sänts till lagmans-
rätten, vilket kan sägas därav att det är originalet som av allt att döma finns i Sillre bykista. 
Till lagmansrätten kom bevisligen däremot den av Adam Schilling uppställda och såväl juridiskt som språkligt sett 
väldisponerade överklagandeakten. Motiveringarna var desamma som tidigare berättats om varför här endast ett 
exempel på byamännens ilska och irritation över domen och motpartens agerande: Västernäsets byamän begär 100 
daler silvermynt i kostnadsersättning för de obehag de utsatts för. (För beloppet kunde köpas 13 får, eller 118 kg 
fläsk, eller 8,5 tunnor vete). 

1763 den 28 juni. Lagmansrätten fäller dom 
Lagmansrätten sammanträder på lagmanstinget i Bergom, Tuna och fäller efter en flera sidor lång motiveringstext 
följande dom: 
* att uthäradssynerätten ej var behörig döma i fisketvisten (exepeditionsfogden Nordell samt Anders Anders- 
       son och Gullik Nilsson hade rätt i sina inlägg och i sitt utkast till överklagande);    
* att lagmansrätten inte kan uppta målet till förhandling då det handlagts av obehörig domstol; 
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* att parterna om de ej kan enas hänvisas till domstol på ort och ställe och slutligen 
* att kostnaderna i lagmansrätten i så beskaffad sak får vara mot varandra kvittade. 

1763 den 6-7 december. Fiskerättstvisten i Torps tingsrätt 
Genom lagmansrättens dom den 28 juni 1763 var nu frågan om fiskerätten tillbaka på ruta ett. Tydligen har parter-
na inte som lagmansrätten uttryckte det åsämjats (om de ens försökt komma överens!) för nu har de tvistande 
parterna under hösten instämt sin motpart till sin tingsrätt. Sålunda stämde kärandena Jon Eskilsson och Erik 
Christensson Västernäsets byamän till hösttinget med Revsunds tingslag den 13 december 1763 och byamännen i 
Västernäset i sin tur med stämning på Jon Eskilsson och Erik Christensson till hösttinget i Torps tingslag den 6-7 
december s.å. Sillre byamän och meddelägaren i deras fiskeandel, Bertil Ersson i Östernäset, deltar inte eftersom 
de förklarat sig nöjda med uthäradssynerättens dom av den 23 september 1762. 

Tingen i Torps tingslag hölls för rättvisans skull på olika platser. Denna gång var det förlagt till gästgivaregården i 
Borgsjöbyn. Rätten konstaterade den andra förrättningsdagen att den var rätt forum att handlägga aktuellt tviste-
mål trots att landskapsgränsen förde del av sjön Torringen till annat landskap och tingslag. Till stöd för sitt ställ-
ningstagande hänvisar den till skrivningarna i jordabalkens 12 kapitel, 5 paragraf som säger, ”att byägor kunna 
öfver landsskillnader sig sträcka om rå och rör (gränsen) eller andra skäl därtill äro”. Som ett sådant annat 
skäl anger rätten vara de av Västernäsets byamän framvisade gamla dombreven och liksaså tingsrättens egen dom 
av den 14 mars 1758 i vilken det fastlades, att det då väckta målet i samma ärende skulle avdömas då rågången 
mellan landskapen blivit fastlagd. 

Svarandena Erik Christensson i Bröckling och Jon Eskilsson på Jämtkrogen, biträdd av landsfiskalen Magnus 
Strinnholm att bevaka kronans rätt i det aktuella av Eskilsson ägda kronoskattegästgivarehemmanet Hemsjö, för-
klarade sig ej nöjda med tingsrättens ställningstagande. Slutet av det hela blev, att tingsrätten avslutade ärendet 
utan att fälla dom. Av annat dokument framgår att det var för att låta Svea hovrätt avgöra vid vilken rättslig in-
stans fisketvisten hörde hemma. 

1763 den 14 december 
Omvända förhållanden. Tingsrätten i Revsunds tingslag sitter ting och de som några dagar tidigare i Borgsjöbyn 
varit svarande var nu kärande och de kärande svarande! Rätten konstaterade dock med en gång, under hänvisning 
till Torps tingsrätt den 7 december s.å. fattade beslutet, sig inte kunna utlåta i saken förrän Svea hovrätt fastlagts 
vilken rättsinstans som skulle handlägga målet  

1763 den 24 december 
I Svea hovrätts diarium antrecknas denna dag, att det inkommit ett överklagande från Jon Eskilsson och Erik 
Christensson mot Torps tingsrätts utslag av den 7 december 1763. 

1764 den 14 november 
I det nyss nämnda diariet finns under denna dag också noterat, att hovrätten utfärdat vitesföreläggande för Väster-
näsets byamän. Av vilken orsak framgår inte men säkerligen därför att byamännen inte insänt begärt yttrande över 
motpartens klagomålsskrift. Vare sig överklagandet eller hovrättens protokoll återfunna.  Hovrätten dömde inte 
om fiskerätten. Det sagda styrks av en utredning gjord av Kammarkollegiet i Stockholm 1968. Oenigheten om 
fiskerätten i Torringen fortsatte dock, om än inte inför domstol förrän 1906. 

Flera faktorer kan ha medverkat till att tvisten om fiskerätten i Torringen s.a.s. ändrade juridisk karaktär. Kanske 
tröttnade 1764 Västernäsets byamän, liksom tidigare Sillres, på allt ”bråk” om fisket och därtill var båda sidornas 
talesmän nu komna till vid denna tid hög ålder. Mer av betydelse än dessa i sig perifera förhållanden var dock, att 
byarnas skogstilldelning och i viss utsträckning gränser mellan byarna upp emot och över Torringen, inom såväl 
Borgsjö som Bräcke socknar tillkom 1762/63. Fiskerätt syns rätt eller orätt ha bundits till skogsinnehav stötande 
mot Torringen men fiskerätten för Sillre by, som aldrig ägt mark vid Torringen, berördes inte. Västernäsets däre-
mot syns nu ha bundits till skogsinnehavet och skifteslag som Östernäset och Tälje byar fick rätt till fiske. Det 
blev lugnt på fiskefronten till i början av 1900-talet då Sillres fiskerätt och andras fiskande allt mera började ifrå-
gasättas. Rörande Sillres rätt till fiske eller inte sattes punkt 1986 genom dom i Högsta domstolen sägande att byn 
har fiskerätt (se sida 111). 

1809 den 9 maj 
I ett föderåkontrakt berörande hemmanet Sillre nr 2 i Öhlings gårdsarkiv, Sillre norra, Erikslund, visar en 
förteckning över hemmanets ägodelar, att Sillre by fiskade i Torringen och därmed hävdade sin fiskerätt. I detta 
fall är det ägaren av hemmanet Erik Olofsson som är i färd med att pensionera sig och uppger, att han äger 
hälften i en båt i Torringen”. Att fiske var som tidigare sagts en viktig del i det dåtida mathållet stöds här av att 
Olofsson därtill var hälftenägare i en båt i Grundsjön, hade egen båt i Örsjön och 1/8 del i en båt i Gällsjön. 
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1825 den 14 november116 
Pehr Christoffersson, med hemman som del av stamhemmanet Sillre nr 1, säljer sin andel i ”Toringzfiskiet” till 
Olof Persson, ägare av Öh nr 1. Vid tinget med Torps tingslag den 24 november 1829 begär parterna lagfart på 
handeln. Tingsrätten utfärdar också det första utbudet av de tre som erfordrades dock under förutsättning, att Pehr 
Christoffersson som säljare ”kan styrka sin rätt till den försålda andelen”. Den 13 mars 1830 erhöll han, med 
samma krav för giltighet, det andra utbudet på försäljningen, men sen finns inget i efterföljande tingsprotokoll. 
Pehr Christoffersson kunde inte eller mera troligt, brydde sig inte om, att styrka sin fiskerätt i Torringen varav 
följde att lagfart inte gavs och fiskerätten blev kvar under hans hemman. Hemmanet Öh nr 1 förlorade än en gång 
formellt sin köpta fiskelott i torringsfisket. Förra gången var som redovisats på sidan 96 år 1681. 

1840 den 12 januari. Planer på inplantering av sik i Torringen dokumenteras 
I Sillre bykista finns en som i rubriken daterad men inte underskriven handling, som här införs i sin helhet inte 
minst därav, att dess innehåll omtalar ett fullgott förhållande mellan fiskerättsägarna och visar när Torringen fick 
sik. 
 ”Undertecknade såsom delägare i sjön Turingen, belägen å Öster- och Västernäsets byamäns skatteskog anser 
 nödvändigt, att inplantering av Sik bör i nämnda sjö verkställas, i vilket ändamål nämndemannen Anders 
 Hansson i Östernäset anmodas att ombesörja, så att sik kan tagas i Hemsjön och överföras till Turingen, av 
 oss ersättas efter räkning som här å andra sidan kommer at antecknas. Men som berörda sjö är så belägen at 
 delägarna däri äro många, ej alenas i Öster- och Västernäset utan äfven i Sillre och Tälje, så hafva vi till 
 framtida efterrättelse nu öfverenskommit, at den eller de av lottägarna i sjön som ej vilja ingå i kostnaden af 
 förenämnda Fiskeplantering, icke må äga någon rätt till Sikfiske i denna sjö, i händelse det skulle lyckas at 
 efter denna Plantering Sikfiske skulle blifva. Vidare ärindras: 
 At om Sikfiske skulle blifva det vare sig i Stor-Turingen, Öster-Turingen eller Munfjorn äger hvarje Deläga- 
 re Rättighet at efter de låtter som här nedan före äro antecknad,  fiske vid det land, som kan vara mest gyn-
 nande. Men som Tälje skattelagare, endast äro Skogstötner till östra Turingen, hvilken är mindre vattenmas-
 sa än Stor-Turingen hafva vi ansett skäligt  så öfverenskommet at hela Tälje skattlag avses lika med Bönder 
 på Näsets efter vilka låtter Tälje skattlag nu betalar i planteringskostnad, och sedan till äfventyrs uti ett blif-
 vande Sikfiske äger de i lika förhållande at åtnjuta Fiskerätt. 

 Uti föregående planteringskostnader går undertecknad i lika låtter och äga lika fiskeställen, som våra namns 
 underskrifter ärkäns, af Borgsjöbyn den 12 jan. 1840”. 
                 (Inga namnunderskrifter eller förteckning av fiskerättsinnehavare gjorda) 

Om sik blev inplanterad  och om så hur man gick tillväga, är inte känt, men då det i en officiell fiskerapport 1872 
noteras att inplantering av sik från en sjö i Jämtland gjorts så fullföljdes säkerligen planerna. Sikbeståndet i 
Torringen är följaktligen inte relikt som öringen och rödingen. I skrivande stund år 2008 är det så mycket sik i 
sjön att enligt många det är risk för att örings- och rödingsbeståndet skadas. 

1846 den 2 mars. Fisket i Torringen behålls i föderåkontrakt 
”Den andel jag uti Tåringsfisket är egare til undantages jemte den dit hörande fiskeredskapen att under min tid 
  begagna, men efter min död tillfaller dem hemmansåbon”.  
Så står att läsa i det föderåkontrakt som rubricerad dag upprättades mellan Gullik Gulliksson och hans hustru på 
Sillre nr 4 och deras son Magnus Gulliksson och dennes hustru Märta Lisa Olofsdotter, inför deras övertagande av 
hemmanet. Föderåkontraktet som är mycket omfattande och tecknar bilden av ett burget hemman intecknades i 
hemmanet genom tingsrätten och förnyades vart tionde år i enlighet med gällande förordning. Sista gången var 
1876 då Märta Lisa var änka. Inteckningen låg sedan kvar i hemmanets inteckningsbok ända till den 12 januari 
1931 då det genom tingsdom dödades. Att notera är, att detta kontrakt visar att Sillre byamän nyttjade fisket 
i Torringen.   

1853 den 8 februari. Borgsjöbyns byamän påförs Getteråns ålfiske och dess skatt 
Baserat på Kungl. Majts. brev av den 12 mars 1851 om kronofiskeriernas inanordnande under de skattehemman 
varunder de brukas, samt efter överläggning med byamännen i Borgsjöbyn den 4 juli 1852, beslutade Kammarkol-
legiet i Stockholm den 8 februari 1853 att Getteråns ålfiske skall i jordeboken föras under Borgsjöbyn och den se-
dan taxeringen 1648 gällande skattesatsen om 1 lispund smör fördelas på respektive hemman i förhållande till 
dess skattetal (storlek). 

1869 den 10 juli - 1870 den 4 augusti 
Ett år med stor aktivitet hos byamännen i Borgsjöbyn rörande dispositionsrätten till fisket. Den 10 juli 1869 in-
lämnar de till Torps tingsrätt en stämning mot Kungl. Majt. och kronan utmynnande i att kronan skall dömas från-
träda det på byns mark belägna ålfisket och byn i linje därmed befrias från den fiskeränta de länge anser sig ha bli-

                                                 
116 Landsarkivet, Härnösand.Torps tingslags småprotokoll A IIa:12, pag. 205 och 246. 
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vit påförd och erlagt efter det som sägs i Kungl. Majts. förordning av den 21 februari 1789. Byamännen understry-
ker, att kronan måtte förklaras skyldig frånträda fisket eftersom det i den åberopade förordningen av 1789 sägs, att 
alla skattemän (=ägare av hemman) som innehar urgamla skattehemman äger till därå varande fisken fri dispo-
sitionsrätt.  

Målet togs upp i Torps tingsrätt vid dess höstting den 23 september 1869 som i dom daterad den 11 november s.å. 
avvisar byamännes yrkanden. De ålades att fortsätta skatta för ålfisket på sin mark. De vid den tiden elva hem-
mansägarna godtog inte domen utan den 3 januari 1870 skriver de under en överklagandeskrift till Svea hovrätt 
med säte i Stockholm. Där förlorade de den 28 april s.å. och det genom att hovrätten utan ändring godkände och 
fastställde tingsrättens dom av den 11 november 1869. Den 4 augusti 1870 införs på begäran av landshövdingen i 
Västernorrland hovrättens dom i original i som det står ”Tredje Provinskontoret”117. I och med den aktiviteten 
slutar Borgsjöbyns försök få ändring av fiskeräntan. De hade möjliget gå vidare till Kungl. Majt. men så gjorde de 
inte. 

Nästa gång fiskefrågan möter är i handlingarna över laga skiftet av Borgsjöbyns avrösningsjord (skogsmark) åren 
1881-1888. Byamännen avsätter då för gemensamt bruk allmänningen Fiskhusplan och beslutar därtill i laga ord-
ning, att fisket i alla byns vatten skall vara samfällt d.v.s. att hemmansägarna utan avseende på hemmanets storlek 
ägde samma rätt till fiske. 

Inget sägs i dessa lagaskifteshandlingar, eller i myndigheternas skrivelser i samband med det ovan relaterade rö-
rande Sillre och Västernäsets del i ålfisket. Troligen var ålfiskehuset sedan länge ej i bruk. Det är noterat i jorde-
böckerna exempelvis 1790, 1805 och 1825 enbart som ”Cronans Fiskerier”, men ej vilka som nyttjade det. Med 5-
6 års intervaller höll kronofogden118 auktion  på kronofiskena. 1842 hölls en sådan auktion, men inte heller då 
finns Getteråns ålfiske med. Det måste endera ha berott på att det var förfallet, eller på dess speciella status genom 
Sillre och Västernäsets involvering i detsamma. Lägger vi till detta det förhållandet, att exempelvis Per Jonsson i 
Borgsjöbyn i många år, till i vart fall början av 1850-talet, arrenderade ett ålfiske utombys måste frågan ställas 
varför så om det fanns ett fiske på byns mark. Visst, det kanske gav sämre än det Öhns ålfiske han mot 5 lispund 
ål (42,5 kg) i årligt arrende disponerade, men mera troligt är dock, att ålfisket i Getterån inte var mer än till nam-
net och om så, var inte Sillre och Västernäset intresserade av att strida för fisket samtidigt som Borgsjöbyns bya-
mäns agerande blir lättare förstå.  

Uttalande om fisktillgången i Torringen 
En fiskeriinstruktör vid namn Carl Byström119 redovisar 1872 fisketillgång och fångstmetoder i Torringen. Han 
noterar inledningsvis, att endast en nybyggare är boende på ett långt näs i sjön (Badstugunäset), men att personer 
från andra trakter brukar besöka sjön för att fiska. Så följer en redovisning av fiskarter och fångstvikter uttryckta i 
dåtidens lispund och skålpund. Omräknat till kilogram och något avrunda siffror lyder aktuellt avsnitt: 
I Torringen finns Röding på 0,4 kg numera, men fordom på 1,3-1,7 kg. Öring på upp emot 4,3 kg120. Sik dit-
planterad från en sjö i Jämtland något litet på 2-2,5 kg, Abborre på 0,1-0,2 kg, Sarf på 1,7 kg121 och mindre 
deraf fås något litet i Maj månad, då Häggen blommar. Ål på högst 2-2,5 kg. Här begagnas ej not, men nät och 
ref samt mete är det vanligaste fiskesättet.  Näten är 4, 6 och 8 hvarf på qvarteret (I kvarter = 14,85 cm). För 
röding begagnas dock mest wintertiden blinkermete och berättas att man förr på en winter hafwa tagit 16 tun-
nor, Nu fås mindre, dock någorlunda. Wid blinkermete kan också en och annan öring erhållas. 

1906 den 21 december. Fisketvister igen 
Jon Mårtensson i Tälje och Gullik Nässén i Näset väcker vid Torps tingsrätt122 fyra åtal för olaga fiske i Tor-
ringen. De instämda var en torpare i Ede, en hemmansägare i Gubbyn och en i Västanå samt handlanden Olof 
Persson i Sillre och gästgivaresonen Herman Påhlsson i Västanå. Tingsrätten friade de anklagade eftersom de 
påvisade sig ha haft lov att fiska. I de här namngivnas fall av arrendatorn Karl-Gustaf Karlsson på Badstugunäset 
och inte minst därför att de enligt intyg av honom, fiskade för hans räkning. Denne i sin tur hade rätt till fiske i det 
aktuella fiskeområdet Molnfjorden (Munkfjorden) genom sitt arrendekontrakt med Tunadals AB. Kärandena Jon 

                                                 
117 Om det sagda står att läsa i kammarkollegiets arkiv i riksarkivet, Stockholm. aktbeteckning 3:e provinskontoret, advokatfi- 
      skalkontorets akt 344/1869. 
118 Landsarkivet, Hänösand. Kronofogden i Medelpads fögderi. Volym GX:1.Det året redovisas följande ålfisken i samband  
     medhållen auktion: Boltjärns, Ensillres, Öhns, Ovansjös, Jångens (vid Västanå, öde 1795), Partebos och Kniptjärns på ånge-  
     skogen. Endast på Ensillre och Öhns ålfiske lämnades anbud. 
119 Vattendomstolen, Östersund. Akt A 8/1954 rörande Torringens reglering. Bilaga 114, sida 8. 
120 I sig inte anmärkningsvärt eftersom det i början av 1960-talet i Östertorringen med nät fångades en öring på 5,6 kg. 
121 Sarf, sarv, är en mörtliknande fisk, som som störst kan bli uppemot just ca 1,7 kg. Den kräver grunt och varm vatten så i  
      sak sensationellt att den funnits i Torringen med sitt erkänt kalla vatten genom sina bottentillflöden. Notera Sarvstenen inne  
      i Munkfjorden. 
122 Landsarkivet, Härnösand. Torps tingslags häradsrättsarkivs dombok A 1a 50 och 51, mål nr 158-161. 
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Mårtensson och Gullik Nässén dömdes att betala Olof Persson och Herman Påhlsson tillhopa 120 kronor för deras 
omkostnader i målet. Kärandena överklagade domen  till  Svea hovrätt. 

1908 den 26 februari Svea hovrätt avvisar överklagandet och stadfäster därmed tingsrättens dom. Enda skill-
naden blev att parternas kostnader i tingsrätten kvittades mot varandra. För de åtalade, men frikända, männen 
därmed en ekonomiskt sett kännbar dom. 

1915. Ålhuset rivs 
Det berättas, att Borgsjöbyns byamän detta år nedtog det hårt förfallna ålfiskehuset ca 270 meter nedströms 
Torringens utlopp. 

1930 den 12 mars. Rektor i Östersund anklagar två män i Borgsjöbyn för olaga fiske 
Rektor Ragnar Arbman i Östersund som för 50 kr i årlig avgift arrenderar fisket under Badstugunäset nr 1 av ägar-
na Skönviks AB, har till Torps häradsting123 denna dag instämt arbetaren Karl Göte Andersson och agenten An-
ders Gustaf Andersson båda i Borgsjöbyn för olaga fiske i det vatten han genom sitt arrendekontrakt disponerar. 
Av protokollet framgår, att männen säger sig ha fått löfte av Erik-Olof Asplund och Per Martinsson i Sillre att 
fiska i Torringen. På detta replikerar rektor Arbman, att Sillre byamän inte kan ha haft eller har någon fiskerätt i 
Torringen (hur han nu så självsäkert kunde säga så!). Svarandena biträddes av advokat från Sundsvall.  Målet  
bordlades för utredning varefter tingsrätten slutbehandlade och avdömde målet den 24 september 1930. De åtalade 
männen kunde inte neka till att några gånger under 1929 ha fiskat i det aktuella vattenområdet och parterna enades 
om att den fångade fisken var värd 6 kronor. För olaga fiske dömdes de att vardera böta 100 kronor och att ge-
mensamt betala käranden Arbman de 6 kronorna för fisken och ävenså hans rättegångskostnader med 265 kronor. 
På grund av sin ringa inkomst åtnjöt de åtalade fri rättegång. Sammanlagt innebar domen dock en utgift för dem 
på tillhopa 471 kronor, vilket belopp idag kan synas ringa, men som 1930 när en dagslön var 3-5 kronor om arbete 
fanns att få, var en hård dom. 

1931 den 20 januari. Männen överklagar till Svea hovrätt124 
De för påstått olaga fiske åtalade och av tingsrätten i Torps härad dömda männen överklagade med advokats hjälp 
till Svea hovrätt som rubricerad dag lämnar sitt utslag som innebar, att tingsrättens dom i sin helhet gillades och 
stadfästes. Därtill dömdes de nu av hovrätten att betala de inte presenterade kostnaderna käranden Arbman haft i 
hovrätten och inte nog därmed, de fick inte trots fri rättegång sitt biträde i hovrätten betald av allmänna medel. 
Förutom de 471 kronor domen i tingsrätten kostade Karl Göte Andersson och Anders Gustaf Andersson fick nu 
genom hovrättens dom läggas till ytterligare några hundra kronor. Onekligen ett dyrbart fiskafänge för ett par män 
i små ekonomiska omständigheter, men tydligen ansåg den förfördelade rektorn, liksom de båda rättsinstanserna 
att det var ett grovt brott att utan lov ha fångat ca 3 kg röding ur en fiskrik sjö. Det är bara att hoppas, att männen 
förmådde göra rätt för sig och att rektorn kände tillfredsställelse och glädje när han efter domen på ett eller annat 
sätt fångade sin röding. Att de dömda och nu sedan länge döda männen nämns vid namn är för att i någon mån ge 
dem upprättelse. Det är känt, att de tog domen mycket hårt och ärade läsare, utan att försvara i sig olovligt fiske, 
hur många av oss har inte någon gång fiskat utan lov eller fiskekort och då mer av nöje än av fattigdom.  

1932 den 12 november. Fiskevårdsförening bildas 
Tälje-Näsets fiskevårdsförening bildas med ifråga om vatten omslutande bland andra hela Torringen. Den första 
styrelsen bestod utav före detta riksdagsmannen Per Jonas Edberg, förvaltare Arvid Hellmen, forstmästare Birger 
Larsson, inspektor Einar Permansson och hemmansägare Per Andersson. En av den nybildade föreningens 
viktigaste uppgifter bestämdes vara att genom inplantering öka tillgången på röding i Torringen. Rörande 
inplantering av fisk gjordes en första sådan i maj 1913. Då betalade nämligen P. J. Edberg i Tälje av allt att döma 
ur egen ficka till Carl Behm, som hade en fiskodling i Magdbyn, Borgsjö, 100 kr för 16 000 rödingsyngel av 
Näktentyp att utsättas i Torringen. Säsongen 1925/26, för att ta ytterligare ett exempel, utsattes i Torringen 8 000 
bäckröding. Denna utsättning och i ett flertal i andra vatten bekostades av Borgsjö kommun  

1950 
Det bestämdes vid fiskevårdsföreningens årsstämma, att Mölnfjorden (notera skrivningen) skulle totalfridlysas för 
allt fiske tiden 1 september-15 maj och i övrigt att förbjuda nätfiske 1 september-1 januari i hela sjön, samt att 
totalförbjuda fiske med utterbräda; allt för att förhoppningsvis förbättra fisktillgången de öppna tiderna. 

1951 den 6 mars. Olaga fiske påtalas och försök att få Sillre bys fiskerätt rättsligt prövad 
Inom fiskevårdsföreningens styrelse hade länge diskuterats hur man på bästa och billigaste sätt skulle kunna få 
klarlagt hur det förhöll sig med Sillre by och deras rätt till fiske eller inte i Torringen. En möjlighet som sägs ha 
nämnts, var att om tillfälle gavs kunna ta ut stämning på någon sillrebo som ertappats med fiske och i samband 
med rättegången få frågan om fiskerätten prövad. När Sillre byamän fick kännedom om tankegångarna i den 
fiskevårdsförening som de inte fick ingå i togs beslut i bystämma, att byalaget skulle gälda (betala) de kostnader 

                                                 
123 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads västra domsagas dombok 1930, mål 587. 
124 Riksarkivet, Stockholm. Svea hovrätts arkiv. 2:a huvudavdelningen. Utslag brottmål 1931:1: B IV:38 
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ett eventuellt åtal kunde medföra för den ertappade. Den 25 mars 1950 trodde fiskevårdsföreningen sig ha fått den 
sökta anledningen driva frågan om Sillres fiskerätt, genom att en man från Sillre Södra ertappats med fiske utan 
att inneha fiskekort. Föreningen instämde mannen till åtal vid Medelpads västra domsagas häradsrätt, som be-
handlade målet den 6 mars 1951125. Nu visade det sig, att den åtalade inte infann sig i rätten utan hade valt att 
skriftligen erkänna den av åklagaren angivna gärningen att han olovligen fiskat ca 1,5 kg röding. Häradsrätten 
godtog det skriftliga erkännandet och dömde mannen till 10 dagsböter á 2 kronor och att till Tälje-Näsets fiske-
vårdsförening betala 6,75 kronor för den fångade fisken. 

Rörande Sillre byamäns fiskerätt då; hur blev det med den frågan? Antiklimax, den åtalade mannen ägde inte 
hemman utan ett torp och därtill godkände han olovligt fiske. Fiskevårdsföreningen  fick inte  fiskerättsfrågan prö-
vad och Sillre byamän behövde inte betala några rättegångspengar! 

1951 den 16 juni. En berättelse om fisket i Torringen 1900-1951 sammanställs126 
På framställan av fiskeriintendenten i Lidingö redovisar löjtnant Arvid Hellmen i Näset, Erikslund, sitt och andras 
fiske i Torringen under rubricerad tidsperiod. Bland annat berättar han: 
* att under åren 1901-1910 kunde han vid ismete med pimpelspö i två till tre hål under lika många fiskedagar ta 
 upp den röding han förmådde bära, eller ca 15 kg; 
* att den svåra matbristen under första världskriget medförde att många familjeförsörjare sökte mattillskott genom 
 fiske i Torringen. Han noterade ända upp till 40 fiskare på isen vissa gånger och därtill kom att yrkesfiskare sta-
 tionerade sig vid sjön och fiskade hela året varigenom de tog hela sin utkomst ur Torringen;  
* att under depressionstiden med åtföljande arbetslöshet på 1930-talet fiskade också många i Torringen. Tillgång-
 en på fisk uppgavs vara mindre i vart fall till storlek. Exempelvis besökte den nybildade fiskevårdsföreningens 
 styrelse sjön och tog av en yrkesfiskare hans fångst i beslag. Den visade sig bestå av 84 rödingar med en sam-
 manlagd vikt av något mer än 6 kg;  
* att beräknat per år i Torringen fångas ca 4 900 kg röding, 1 000 kg öring, 200 kg sik och abborre finns det i 
 sådana mängder att det bara är fråga om hur mycket man kan frakta därifrån;  
* att som exempel på den rikliga tillgången på abborre nämns, att riksdagsmannen P. J. Edberg och hans sällskap 
 en gång tog upp motsvarande tre tunnor på två dagar; 
* att laxöringsbeståndet markant försämrats under de aktuella 50 åren beroende på felaktigt konstruerade och ut-
 förda flottningsbyggnationer. Därigenom har hinder varit för öringens fria passage till och från Getterån och de-
 ras reproduktion har därmed hämmats;  
* att det vissa år funnits gott om stor sik vägande 2-4 kg medan andra år mindre, men dock ingen risk för utfisk-
 ning då endast ett 100 tal fiskar fångas årligen; 
* att vid sikfiske nyttjas endast grova nät om 5-6 varv per fot (50-60 mm maskstorlek) varvid fisk vägande 1-4 kg 
 fås.  

PÅSTÅENDE OM ATT SILLRE EJ HAR FISKERÄTT STARTAR EN 17 ÅR LÅNG, RÄTTSLIG TVIST  
Det är den 21 april 1967. Styrelsen för Tälje-Näsets fiskevårdsförening, till vilken Torringen i sin helhet hörde, 
har kallat till sammanträde. Styrelsen och medlemmarna hade en tid diskuterat på vilket sätt fisket skulle kunna 
förbättras. Härvid hade förslag om att bilda ett eget fiskevårdsområde för Torringen i Borgsjö och Bräcke kommu-
ner väckts och fått stöd av störste markägaren; Svenska Cellulosa AB (SCA). Den 4 oktober 1965 ingick nämnda 
styrelse till länsstyrelsen med anhållan om förordnande av förrättningsman. Den 12 november 1965 utsåg länssty-
relsen biträdande överlantmätaren Nils Bern.   

Sammanträdet öppnas. Representanterna för Sillre by lämnar mötet under protest  Föreningsstyrelsen hade 
nu som de ansåg, kallat berörda parter till förberedande sammanträde. Inställt sig hade byamän från de i fiske-
vårdsföreningen ingående byarna Tälje och Näset samt fem representanter för SCA, en man från Fosfatbolaget i 
Ljungaverk och ävenså en handläggare i fiskefrågor från Jämtlands läns hushållningssällskap. Sillre byamän 
hade inte kallats och ej heller informerats om planerna, men ändock infann sig byåldermannen Erik-Olof Asp-
lund med bisittare . 

Förrättningsmannen inleder med att säga, att han med flera låtit utreda fiskerättsfrågan och därvid funnit, att Sillre 
by förlorade sin en gång styrkta rätt att fiska i Torringen vid 1762-års uthäradssyneförrättning och den året därpå 
verkställda skogstilldelningen till Tälje, Västernäset och Östernäset. Hans påstående föranledde protester från by-
åldermannen Erik-Olof Asplund i Sillre, som ansåg sig kunna styrka byns på urminnes hävd och tidigare under 
århundrandena, allt från år 1501 fällda domar sägande att de ägde fiskerätt i Torringen. Enligt flera meddelares 
samstämmiga uppgifter blev mötestonen något hätsk varför representanterna för Sillre valde att lämna samman-
trädet; dock först efter att ha reserverat sig mot alla kommande beslut rörande bildande av fiskevårdsområde. 

                                                 
125 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads västra domsagas dombok 1951, mål 29. 
126 Vattendomstolen, Östersund. Akt A 8/1954 rörande Torringens reglering. Onumrerad bilaga. 
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Sammanträdet fortsätter och avslutas med beslut om att återigen samlas den 8 maj s.å. med målsättningen att då 
formellt bilda fiskevårdsområde för sjön Torringen. (Så blev det nu inte; det kom att dröja.)  

.Redan vid hemfärden till Sillre beslutade byns representanter att liksom tidigare generationers sillrebor kämpa 
för att bevisa byns rätt till torringsfisket. Med facit i hand kan konstateras, att byn förlorade i de två lägre 
rättsinstanserna tingsrättens i Härnösands fastighetsdomstol 1972 och i hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall 
1976, men vann i Högsta domstolen 1984. Byn lyckades följaktligen få frågan prövad och slutligt avgjord i 
Högsta domstolen, vilket visar att målet var av stort juridiskt intresse, för inte lätt få upp ett mål i HD. Mycket 
intressant förutom HD domen är den i mycket är byggd på 1501-års lagmansdom, som följtligen var laggill; alltså 
gällande 483 år efter sedan den fälldes .  

I det följande berättas i kronologisk ordning i sammanfattande notiser om tvistemålets gång i länsstyrelsen och de 
juridiska enheterna. Tidningarna för området bevakade åren igenom fisketvisten i ofta med mycket berättande 
rubriker och artiklar. För kännedom nu och framgent för den intressserade läsaren och forskaren noteras aktuell 
tidning, rubrik och datum för publiceringen. De aktuella tidningarna är Dagbladet Nya Samhället, noteras (NS), 
Sundsvalls Tidning (ST) och Östersunds-Posten (ÖP). 

Dokumentation 
ST 1967-04-12. Fiskevårdsområde för Torringen nära att ros i land 
ÖP 1967-05-11. Kungabrev från 1501 åberopas i fiskestrid (av Sillre byamän) 
ÖP 1967-06-28. Sillre byamän begär rätt till fiske i sjön Torringen 
NS 1967-08-10. Oenighet om fiskerätt i sjön Torringen 
NS 1968 03-07. Kammarkollegiet i Stockholm yttrar sig om bildande av fiskevårdsområde 
 Länsstyrelsen i Västernorrland hade den 11 augusti 1967 begärt kollegiets  yttrande över de 
 Sillre byamän  framfört  mot bildande av Torringens  fiskevårdsområde. Kollegiet noterar i sitt 14 
 sidor långa yttrande127 att de nogsamt penetrerat de av Sillre byamän åberopade rättsdokumenten 
 och beaktat dess skrivningar mot vissa närmast prejudicerande rättsfall berörande andra orter och 
 fisken. Utifrån det redovisade och gällande lagtexter säger kollegiet, att de i ärendet föreliggande 
 rättsfrågorna i och för sig är av sådan beskaffenhet att de kräver avgörande av domstol. Kollegiet 
 anför, att den ovisshet som råder har betydelse för fiskevårdsområdets bildande och syftar därvid 
 bland annat på den bestämmelse i 6 §, 1:a stycket lagen om fiskevårdsområden (1960-års) vari 
 stadgas, att om fiskvårdsområde skall omfatta ett eller flera vart för sig oskiftade fisken så er-
 fordras samtycke från minst en delägare inom varje sådant fiske. Rörande Torringen syns enligt 
 kollegiet sådant förhållande råda och säger, att om inte förlikning kan nås om Sillre och Näsets 
 byars delaktighet i det tillämnade fiskevårdområdet, syns man i så fall ej kunna undgå en tillämp- 
 ning av 21 § i lagen som säger, att om samstämmighet ej kan uppnås skall frågan hänskjutass 
 till domstol.  

 Av intresse är också, att kollegiet i analysdelen av sitt yttrande angående framhävandet av 1501-
 års lagmansdom och i linje med den Sillre och Västernäsets hävdvunna rätt till fisket säger, att för 
 Västernäsets del kompliceras hävdesituationen därav att byn tillika är strandägare vid sjön. Vad 
 gäller Sillre i detta fallet noteras utan kommentarer byåldermannen Per. H. Asplunds skriftliga 
 upplysning om att fiske i Torringen bedrivits och fortfarande bedrivs av byamännen utan att  
 strandägarna på något sätt beivrat detsamma. 

NS 1968-03-18. Borgsjöbor stöder sig på dom från år 1501 
ÖP 1968-03-19. Kan fiskevårdsområde bildas av Torringen? 
NS 1968-03-22. 467 år gammal dom ”spökar” i strid om fisket i Torringen 

NS 1969-04-01. Torringen måste bli ett fiskevårdsområde 
   Fiskeriintendent  Carl  Puke  anser  i yttrande  till lässtyrelsens fastighetsbildningsenhet att fiske- 
   vårdsområde för Torringen kan bildas utifrån rådande majoritetsförhållanden. 

      1970-06-12. Länsstyrelsen fastställer fiskevårdsområdets bildande 

ÖP 1970-07-24. Sillre byamän stöder sig på dom från 1501 
  Länsstyrelsen hade avvisat överklagande av Sillre byamän och tvenne hemmansägare varav en i   
  Östernäset och den andre i Hermanboda, rörande fiskevårdsområdets bildande.  

ÖP 1970-10-24. Ingen tvist omTorringen menar länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen hade nu meddelat de klagande att  den avvisade deras överklagande. De berörda 
 klagandena överklagar till Kungl. Majt  såväl besutet i sig om bildande avfiskevårdsområde som 
 länsstyrelsens avslag på det till den ställda överklagandet. 

                                                 
127 Riksarkivet, Stockholm. Kammarkollegiets arkiv. Promemoria1287/1967. 
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    1970 12 29. Kungl. Majt. bifaller Sillre byamäns med fleras besvär  
 Kungl.Majt.bifaller besvären och återförvisar frågan om bildande av fiskevårdsområdet till 
 länsstyrelsen för ny handläggning128.  
ÖP 1970-12-30 Sillre byamän fick rätt. 
NS 1970.12.30  Byamännen i Ensillre vann målet om sjöfiskerätt 
 Om samma utslag som skrevs om i ÖP. Ensillre fel. Rätt är Sillre. 

 1972-10-19. Fastighetsbildningsmyndigheten skriver bort Sillres fiskerätt i Torringen 
 Fastighetsbildningsmyndigheten vid länsstyrelsen i Härnösand meddelar Sillre byamän att de inte 
 har fiskerätt i Torringen, enär den fiskerätt som har tillkommit deras by och Västernäsets under 
 äldre tider torde ha fått vika för jordäganderätten. Det fastläggs i anslutning till det sagda, att i 
 den del av Torringen som är belägen inom Medelpad är skifteslagen Badstugunäset, Tälje, Väs-
 ternäset och Östernäset delägare till fisket. Det sägs också i myndighetsbeslutet, att till de nämnda 
 skifteslagen hör fisket inom det egna vattenområdet med gränser skifteslagen emellan enligt 1:a 
 kapitlet 5:e § jordabalken. Beslutet vinner laga kraft en 6 november 1972. Berörda upplyses om 
 rätt att överklaga beslutet intill nämnda dag.  

 Sillre byamän - och Carl Fredrik Westberg i Tälje som ombud för tre hemmansägare i Tälje och 
 Östernäset - anför besvär till fastighetsdomstolen i Härnösand. 

ST 1972-10-21 Lagmansdom från 1501 hjälpte ej borgsjöbor 

 1974- 05- 07. Fastighetsdomstolen håller huvudförhandling i Borgsjöbyn, Erikslund129   
 Parterna var Svenska Cellulosa AB (SCA) företrädd av lantmätare Arvid Bondesson, Sillre bya-
 män, företrädd av advokat Bertil Burmark, Stockholm och mig Ivan Johnson samt Tälje-Näsets 
 fiskevårdsförening och några enskilda hemmansägare genom ombudet Carl Fredrik Westberg i 
 Näset, Erikslund. Presidium var lagman Carl Hamilton, Härnösand, ordf. med fastighetsrådet 
 Torsten Sander i Umeå och rådman Carl Olsgren, Härnösand som bisittare. 

 Förhandlingen började med yrkanden av advokat Burmark och ombudet Westberg sägande att 
 Sillre har rätt till fiske i Torringen enligt urminnes hävd. SCA som enligt utredning utifrån mark-
 innehav vid sjön ansåg sig äga 80 procent av fisket bestred genom sin lantmätare Bondesson helt 
 det framförda yrkandet.          

 Advokat Burmark fortsatte med att ge en historik över sillrebornas fiskerätt och de gränstvister 
 och fisketvister som ägt rum om Torringen och att de utfallit till Sillres fördel byggt på i förstone 
 1501-års lagmansdom, baserad på händelser kanske ned till 1200-talet. Likaså av senare domar 
 under 1600-talet och 1700-talet. 1762-1764 vid uthäradssyn (skogsavvittring och genom tvist 
 mellan jämtar och Sillre och Näsmän klargjordes att Sillre och Västernäset hade rätten till fisket i 
 medelpadsdelen av Torringen.. 

 Agda Nilsson i Näset påvisade ett aktstycke från 1840 sägande att Västernäsets byamän då ville 
 inplantera sik i Torringen och att Sillre noteras ha del i fisket. Jag ingav en vidimerad kopia av 
 inteckning i tingsrättens bok av föderåkontrakt tecknat 2 mars 1846  för avgående ägaren av hem-
 manet Sillre nr 4 med behållen rätt under sin livstid till hemmanets lott i torringsfisket. Kontraktet 
 intecknades sedan i laga ordning vart tionde år under först mannens och därpå änkans livstid. 
 Först 1931 dödades inteckningen. 

 Lantmätare Bondesson anförde att den urminnes hävd som var 1501 hade brutits vid avvittringen 
 1763, då man med stöd av jordabalken hade undanröjt fiskerätten för Sillre byamän. Rörande 
 begreppet urminnes hävd att sådan måste knytas till en viss plats, exempelvis en hamn och inte 
 till som här helt vatten. Mitt framhållande av den lagfarna inteckningen av lotten i torringsfisket 
 som bevis på att Sillre hävdat sin fiskerätt utan problem långt efter avvittringen, ansåg han ej så 
 vara under åberopande av något undantag i 1734-års jordabalk. Bondesson påpekade att Sillre 
 byamän för övrigt inte varit med i den fiskevårdsförening som de senaste 30-40 åren skött fisket i 
 Torringen. Carl Fredrik Westberg ordförande i den aktuella fiskevårdsföreningen Tälje-Näsets 
 anförde att föreningen skötte alla vatten inom Tälje-Näsets marker och inte enbart Torringen. Det 
 var därav inte möjligt för sillre ingå i föreningen, eftersom de inte har del i de andra vattnen.    

ST 1974-05-08  Strid sedan 1500-talet fortsätter om Torringen 
ÖP 1975-05-08  Beståndet värderat till miljonbelopp. Vem äger egentligen fiskerätt i Torringen? 

 1974-06-18.Fastighetsdomstolen fäller dom att Sillre by inte har fiskerätt i Torringen. 

                                                 
128 Regeringskansliet. Jordbruksdepartementet 29 december 1970. Akt under diarienummer 1418/70 och 1510/70. 
129 Landsarkivet, Härnösand. Härnösands tingsrätt. Akt UF 11/F 132/72 
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ST  1974-06-19 SCA vann strid om fisket i Torringen 

ÖP 1974-06-19  Fortsatt strid om Torringen 
  Sillre byamän och Carl Fredrik Westberg överklagar fastighetsdomstolens dom till Hovrätten för 
  Nedre Norrland i Sundsvall. 

  1976-01-21. Hovrätten avvisar överklagandet och fastställer därmed fastighetsdomstolens   
  dom. 
  De förlorande parterna beslutar omdelbart att gå vidare till Högsta domstolen i Stockholm. 
 Sameombudsmannnen Thomas Cramér - känd från det så kallade skattefjällsmålet - vidtalas och 
 åtar sig föra Sillre byamäns och de övrigas talan i Högsta domstolen. 

 1978-01-12. Högsta domstolen ger Sillre byamän m.fl. prövningstillstånd130 
 Beslutet i sig en framgång för de 14 klagandena från Sillre och de sammantaget tre från Tälje och 
 Västernäset. Inte lätt få upp ett mål till prövning i HD. Inriktningen för domstolen är att den dom 
 de fäller skall vara vägledande för likartade mål. I detta fall  kan  rättsprofessorn Gerhard Haf-
 ströms klara ställningstagande för 1501-års lagmansdom och mot underinstansernas domslut ha 
 haft stor betydelse. Han betonar att lagmansdomen aldrig rättsligt förklarats ej längre gälla varav 
 följer, att den allt jämt gäller. Hafström underkände också helt hovrättens skäl för den dom 
 som gav SCA större rätt till fisket än byborna. 

 1984-03-09. Högsta domstolen meddelar dom. Seger för Sillre byamän131 
 Sillre blev vinnande part fast inte byns förstahandsyrkande om att jämte Västernäset och Öster-
 näset, inklusive Tälje som tillhörigt Västernäset måtte tillerkännas ensamrätt på fisket i Medel-
 padsdelen av Torringen, varvid på Sillre byamän skulle belöpa hälften av fisket, vann inte HD:s 
 gillande.   

 I andra hand hade Sillre byamän yrkat, att de skulle förklaras äga rätt fiska jämte ägarna av vat- 
 tenområdena i den ifrågavarande delen av sjön i den omfattning, som bestäms vid lantmäteriför-
 rättning. Det var detta yrkande som HD i princip tog in i sin dom Nämnas bör, att detta yrkande 
 inte biträddes av övervägande antalet byamän i Västernäset, Östernäset och Tälje byar och inte 
 heller av Svenska Cellulosa AB; i textmassan i detta avseende helt korrekt kallade motparter.
 SCA för sin del yrkade avslag i sin helhet på Sillre byamäns yrkanden och likaså på de i mycket 
 med Sillres sammanfallande av Petrus Perssons dödsbo, med stöd av Karl Andreas Öberg, Väs-
 ternäset 4:12 och Sven Edberg, Östernäset 1:8 och 1:9, anförda besvären och yrkandena för Täljes 
 speciella rättigheter genom sin kamerala ställning som för länge sedan egen by och senare som  
 utgods under flera byar. Högsta domstolens domslut kan något förenklat sammanföras i fyra att-
 satser nämligen: 
 * att den talan som förts av dödsboet efter Petrus Persson, biträtt av Edberg och Öberg av-  
          visas;           
 * att Sillre by tillerkänns fiske till husbehov i den del av Torringen som är belägen inom  
          Medelpads rå; 
 * att oavsett den Sillre tilldömda fiskerätten i hela Medelpadsdelen av Torringen äger skif-    
          teslagen Badstugunäset, Tälje,Västernäset ochÖsternäset rätt fiska i det egna vatten-   
          området med gränser skifteslagen emellan enligt  1 kap. 5 §  jordabalken samt 
 att citat 2:a stycket, sida 9 i domen ”På grund av det anförda måste anses, att  för Sillre bya-    
              män alltjämt består en rest af den  på  urminnes  hävd grundade rätt  till fiske, som re- 
              dan i 1501-års dombrev kommit till uttryck. Med beaktande av den hälftendel som en-    
              ligt dombrevet gällde för Sillre by och förhållandena i övrigt kan emellertid Sillre by              
              inte längre anses äga vidsträcktare rätt till fiske än som motsvarar vad som med hän-     
             synstagande till övriga fiskerättsägares intressen skäligen behövs för att tillgodose bya-              
             männens husbehov av sådan fisk, som kan tas upp i sjön. En på så sätt bestämd fiske- 
             rätt måste anses omfatta hela medelpadsdelen av Torringen och gälla vid sidan av den       
             rätt  som enligt fastighetsbestämningsbeslutet tillkommer de strandägande skifteslagen.     
             Den närmare bestämningen av Sillre byamäns fiskerätt bör med beaktande av här an-              
             givna grunder ske vid fortsatt förrättning för fastighetsbestämning.” 

ST 1984-03-10 Byborna vann mot SCA. Äger fisket i Torringen. 

Förrättningar med anledning av HD-domen 
En stor seger för  Sillre by. Den nära 500 år gamla lagmansdomen visade sig vara laggill; alltså gälla. Nu kunde 

                                                 
130 Högsta Domstolen, Stockholm. Mål 189/76 med utslag UÖ 111. 9 marsd 1984. 
131 Samma akt som noterad i fotnot 136 ovan. 
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förrättning för fastighetsbestämning av fisket i Torringen göras och likaså återupptas och avslutas.bildande av 
Torringens fiskevårdsområde efter det den fastighetsbestämning, som det hölls förrättning om den 3 oktober 1988 
blev lagakraftvunnen giltig den 31 oktober samma år132. Fiskevårdsområdet bildades den 8 april 1991133. 

Det fastslogs i nämnda fastighetsbestämning att fisket i Torringen tillhör fastigheter inom skifteslagen Tälje 61 ha, 
Västernäset 48 ha, Östernäset 31 ha, Sillre 0 ha och Badstugunäset 241 ha i Ånge kommun i Medelpad samt Hem-
sjö 112 ha och Räggmarken 158 ha i Bräcke kommun i Jämtland. Styrande för framräknandet var bland annat och 
inte minst HD-domen och lagen 1960:130 om bildande av fiskevårdsområde. 

Åtta fiskelotter hade 1988 blivit 163 inom den del av Torringen som ligger inom Borgsjö! Genom hemmansklyv-
ningar har antalet delägare i fisket med tiden följaktligen blivit allt fler. Den första utredningen efter ovan noterad 
dom var att räkna fram utifrån respektive hemmans skattetal (storlek) dess procentuella andel i sin bys fiske. To-
talt har var by 100 procent inom sin del av sjön rörande de skifteslag som stöter mot Torringens borgsjödel. Utred-
ningsmannen redovisar alla hemman per byalag. En mycket intressant textmassa, som är allt för omfattande att ta 
med här varför endast en  övergripande redovisning så lydande:  
   Östernäset………..32 lotter/andelar.Lägsta %tal: 0,04. Högsta:  8,99 
   Västernäset……....29         -”-                    -”-       0,95     -”-      4,73 
   Tälje…………….. 17         -”-                    -”-       0,05     -”-    14,35 
    Sillre …………… 84         -”- 
   Badstugunäset 1.. 100         -”-   
 
 

                                                 
132 Länsstyrelsen/lantmäteriverkets arkiv , Härnösand. Fastighetsbildningsenheten akt 2260-88/82. 
133 Efter 24 års utredande tvistemål och rättegångar fastläggs nu i fastighetsbildningsenhetens resolution 2260-91/4 att i fiske- 
      vårdsområdet Torringen ingår skifteslagen Tälje, Västernäset, Östernäset, Badstugunäset, Hemsjö och Räggen samt Sillre 
      med för dem servitutsrätt för fiske i den del av Torringen, som ligger inom Medlpads rå. 
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KAPITEL XVIII 
TORRINGENS REGLERING  
1954 den 17 februai. Ansökan om reglering av sjöns vattenmängd 
Denna dag inlämnade Roggåns Elektriska AB i Fränsta en ansökan till Vattendomstolen i Östersund ( A 8/1954) 
om reglering av Torringen. Planerna på en reglering var tidigt känd och motståndet mot det hela stort. Genom den 
nu formellt gjorda ansökningen om tillstånd till reglering fick såväl enskild person som organisation möjlighet fö-
ra fram synpunkter. 

Sökandebolaget, som sedan 1918 producerat elkraft för innevånarna i främst Torps socken134, hade åren 1951-
1952 lyckas köpa de sammantaget 93 meterna fallhöjd i Getterån och var nu i färd med att bygga vattentub och 
kraft-station nedströms Skinnsjön i Torp. För att få jämn vattentillförsel ansökte man rubricerad dag om reglering 
av förutom Torringen även av Skinnsjön och Hällsjön. 

I en utredningen rörande fisket i Torringen och i bilagd ansökningsakten sägs att det i sjön finns abborre, sik, gäd-
da, lake, mört och inplanterad röding. Inte mycket som var riktigt i den fiskeutredningen, för vem har exempelvis 
sett gädda och mört i Torringen och varför nämndes inte det relikta (= ursprungliga från istiden) rödings- och 
öringsbeståndet? Nåväl, övergripande sett var motståndet mot regleringen av denna ur flera aspekter unika sjö 
samstämmiga, varför här enbart noteras vilka som anförde klagomål: 
 Borgsjö Hembygdsförening Medelpads Hembygdsförbund  
 Borgsjö kommunalfullmäktige Jämtlands läns naturskyddsråd  
 Svenska Cellulosa AB (SCA) Bo Callans i Öh   
 Lennart, Bengt och Olof Åhlund          Sillre byamän 
 Kassör Herman Sandberg                     Öh byamän 
 Rektor Ragnar Arbman 
 Johan Öhling i Sillre   
För Skinnsjön och Hällsjön erhöll Roggåns Elektriska AB snart tillstånd, men ifråga om Torringen visade det sig 
vara svårare. I det följande en kortfattad redovisning av turerna. 
1957 den 31 januari 
Vattendomstolen i Östersund avslår ansökningen med motivering, att en reglering av sjön Torringen ej kan anses 
vara av sådan betydelse för näringslivet på orten, eller eljest ur allmän synpunkt, att tillstånd kan lämnas. Sökan-
debolaget överklagar till Vattenöverdomstolen i Stockholm. 

1959 den 25 mars 
Vattenöverdomstolen i Stockholm undanröjer vattendomstolens i Östersund dom av den 31 januari 1957 och läm-
nar sökanden tillstånd reglera sjön Torringen. Det sägs i beslutet, att dämningen skall vara mellan + 97,30 som 
högst och + 96,50 som lägst eller, med andra ord, en högsta nivåskillnad på 0,8 meter. I övrigt återvisades ärendet 
till första instans för beslut om volymen vattenavrinning och vissa tekniska detaljer. 

1961 den 28 januari 
Besvär har anförts mot tillståndet till reglering, men nämnd dag säger Kungl. Majt. att de ej finner skäl låta pröva 
Vattenöverdomstolens den 25 mars 1959 lämnade dom vilket innebar, att de som anfört besvär mot regleringsfö-
retaget förlorade. Att Torringen skulle regleras var nu ett faktum. 

1962 den 18 maj  
Vattendomstolen i Östersund lämnar sökandebolaget tillstånd begagna och bygga till den vid Torringens utlopp 
befintliga flottningsdammen. Därtill fastställer domstolen regelverk för vattenföringens omfattning och teknik 
samt formerna för skadeförebyggande åtgärder. Den fastlägger också hur lämpligen eventuella krav om ekono-
miska ersättning för skador skall handläggas såvida, skriver domstolen, inte prövningen av eventuella skade-
ståndsnspråk uppskjuts tills erfarenhet om de tillskapade förhållandena uppnåtts. Rörande vattenföringen sägs i 
särskild ordning, att genom dammen i sjöns utlopp skall ständigt framsläppas minst 43 liter vatten per sekund. Un-
der veckohelgerna från den 1 juni till den 1 oktober skall genom fiskvägen vid dammen framsläppas 100 liter per 
sekund från kl. 12.00 på lördag till kl. 09.00 på måndag. Då ifrågavarande vatten framsläppes genom fiskvägen, 
må dammen i övrigt hållas helt stängd.  Det citerade gällde intill den 1 november 1981 då helgtariffen togs bort 
och nya, högre genomsläppningstal fastställdes och med påtalande om att då sänkningsgränsen + 96,50  nåtts det 
ej får tappas större vattenmängd än vad som motsvarar tillrinningen till sjön. En fråga: Har någon intill 1981 sett 
vattengenomsläppet genom dammen och fiskgången justeras varje lördagmiddag och måndagmorgon sommartid? 

1964 den 7 februari 
Vattendomstolen meddelar i dom att de godkänt visst ändrat utförande av dammen och dess fiskväg. Reglerings-
dammen färdig. Dämning och tappning börjar våren 1964. 

                                                 
134 Torps Hembygdsförenings årsbok 1965, sidorna 64-72. Uppsatsen ”Hur Torp elektrifierades”. 
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1972 juni-juli 
Under tre veckor i juni och juli månader 1972 gjordes en limnologisk135 undersökning av Torringen av Anna Sjörs 
och Ulf Bengtsson från Uppsala. De bodde i Gustaf Skäggs då nyligen uppförda stuga. Deras mycket intressanta  
rapport till länsstyrelsen i Härnösand  har beteckningen ”Publikation 1973:2”  

1973 den 17 april. ”Märkligt att tillstånd gavs till reglering”   
.I samband med att deras rapport publicerades i början av 1973 hade tidningen Östersunds-Posten en intervju med 
dem i rubriken ovan noterad dag. De yttrade då det som citeras i rubriken. Som särskilt anmärkningsvärt påtalar 
de det negativa utfallet för öringsreproduktionen genom vandringshinder liksom att rödingen kan bli småvuxen 
och menar, att regleringen av sjön måste upphöra för att rädda fisket till kommande generationers människor. Allt 
annat sagt här utelämnat av utrymmesskäl. 

1975 i april månad. Ånge Elverk AB blir kraftverksägare 
Ånge kommun blir genom ovan nämnt bolag ägare av tidigare Roggåns Elektriska AB och därigenom bland annat 
ansvarig för regleringsföretaget Torringen. 

1981 den 8 maj 
Vattendomstolen i Östersund ger dom rörande åtgärder till främjandet av fisket i Torringen enligt 2 kapitlet 8 pa-
ragrafen vattenlagen jämte andra avtappningsregler, som redovisades under notisen för 18 maj 1962  här ovan. 
Kraftverksbolaget åläggs att under sex års tid årligen utsätta i genomsnitt 150 kg öring med minsta vikt om 75 
gram i ån nedströms Torringen efter att först ha märkt dem enligt fiskeriintendentens direktiv. Bolaget åläggs ock-
så att under försökstiden göra fyra provfisken med el. 

1990 den 25 oktober 
Fiskeriverkets utredningskontor i Härnösand redovisar utvärderingen av återrapportering och allmänt sett utfallet 
av öringsutsättningen i det ovan nämnda sexårsförsöket. Efter att ha redovisat rapporterade återfångster av märkta 
fiskar konstaterar fiskeriverket att resultatet var dåligt. I sitt förslag till åtgärder för framtiden säger verket, att des-
sa bör inriktas mera direkt på att förbättra tillgången på nedströmslekande öring i Torringen. I handlingen, som 
finns i tidigare nämnd aktsamling A 8/1954 rörande Torringens reglering, är också intaget vissa ekonomiska kal-
kyler. Den som förordas slutar på 125 000 kronor inklusive fisk, arbetsinsatser och mervärdesskatt. 

Sökanden -Torringens vattenregleringsföretag - anförde att de utfört vad som ålagts dem ifråga om fiskväg genom 
dammen, utsättning av fisk, utbetalning av ekonomisk gottgörelse för skador på det enskilda fisket grundat på det 
totalskadade fisket i Torringen och därtill utanordnat ett särskilt ersättningsbelopp till Tälje-Näsets fiskevårdsför-
ening. Mot bakgrund av det anförda borde det enligt deras förmenande, inte utgå någon ytterligare ersätttning. 

1992 den 3 juli. Frågan om Torringens reglering slutligt avgjord 
Så säger Vattendomstolen efter att som de ser det ha meddelat sitt sista domslut rörande Torringens reglering. Då 
såväl domskälen som domslutet är intressanta och inte så omfattande införs de ord för ord här nedan. 

VATTENDOMSTOLENS  DOMSKÄL OCH DOM 
Vattendomstolen anser att det inte är meningsfullt att efter så lång tid göra nya försök med utsättning av fisk på 
sätt som föreslagits i fiskeriverkets förslag 1990-10-25. Fiskeriverket har också sedan yttrandet avgavs ändrat upp-
fattning därvidlag. Fiskeriverket anser nu, liksom Tälje-Näsets fiskevårdsförening att en avgift enligt 2 kap 8 § 
ÄVL (äldre vattenlagen) skall fastställas. Med hänsyn tagen till de åtgärder sökanden redan förpliktigats utföra 
med stöd av 2 kap 8 § ÄVL finner vattendomstolen det skäligt, att en engångsavgift om 100 000 kronor skall utgå 
till fiskevårdande åtgärder. 

Vattendomstolen förpliktar sökanden jämlikt 2 kap 8 § i äldre vattenlagen (1918:523) att till fiskeriverket inbetala 
en engångsavgift om etthundratusen (100 000) kr. Beloppet skall erläggas inom tre månader efter det att domen 
vunnit laga kraft. 

Frågan om åtgärder till skydd för allmänt fiske på grund av Torringens reglering är därmed slutligt avgjord. 
Framtiden får visa om rätt beslut tagits för att fisket i sjön och utloppsån Getterån kan bibehållas i minst 
det fångsttal som var före regleringen. 

                                                 
135 Limnologi = vetenskapen om sötvatten och särskilt då dess växt- och djurliv. 
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KAPITEL XIX 
FISKE AV FLODPÄRLMUSSLOR 
Genom en 1762 publicerad uppsats är känt, att det i vart fram till i början av 1740-talet fiskades flodpärlmusslor i 
Torringsån, numera Getterån. Givetvis hoppades pärlfiskaren att finna en eller flera pärlor för att efter försäljning 
bli ekonomiskt oberoende. Inga pärlfynd i Borgsjö är dock kända och de meddelare som berättat om hur de i ung-
domen med hjälp av ett vekt spröt, om vilket musslan bet fast och kunde lyftas upp, fiskat musslor har med bekla-
gande noterat, att de fångade musslorna inte hade pärla i sig. Även om så varit är det inte säkert att pärlan varit 
säljbar. Den kunde exempelvis genom dåliga vattenbetingelser vara gråtonad och allmänt sett oren och om så gav 
den ingenting i börsen. Rörande hur många musslor som måste fångas och öppnas innan man, övergripande sett, 
fann en pärla finns uppgifter allt ifrån 300 till 2000 stycken. Flodpärlmusslans levnadsbetingelser och levnadssätt 
är mycket speciella varför här till en början något därom. 

Lokaler och vad krävs för att ett bestånd skall bildas och fortleva?   
Inom Jämtgaveln är två lokaler för närvarande kända, nämligen Getterån och Värsjöbäcken. Dessa två vatten in-
venterades sommaren 1995 av experter från länsstyrelsens naturvårdsenhet. Sommaren 1996 planeras att undersö-
ka Ovån, Korssjöbäcken hela sträckan ned till Nybyggesjön, Avabäcken, Baktjärnsbäcken och Laxbäcken, idag 
benämnd Raskbodbäcken, i första hand och inte obetaget tro att flera mussloställen (lokaler) kan hittas. 

Svaret är rent, strömmande vatten, ett öringsbestånd och en stening botten att sätta sig fast i när den tiden i lev-
nadsförloppet är inne. Sin första tid tillbringar den blivande musslan i modermusslans gälar. Efter en tid gör den 
sig av med den lilla, men ändock musselliknande va- relsen som en tid förs omkring i och av det ström-mande 
vattnet. Under den tiden bildas en liten tagg och när 
den är lagomt utvecklad kommer öringen med i 
bilden. Mussellembryot söker sig så med vatt-nets 
hjälp till en örings gäle i vilken det med hjälp av den 
nämnda taggen sätter sig fast. Nu har em-bryot blivit 
en parasit som lever gott och utvecklas på detta sätt. 
När det i sinom tid fått sin form släpper sig den då 
mycket lilla musslan lös, faller till botten av 
vattendraget och med naturens hjälp  söker den sig 
och får stöd mot och mellan  stenar. 

En flodpärlmussla kan bli 10-15 cm stor och upp emot  
150 år gammal. Förr fiskades musslor för att finna pär- 
lor. I dag får fiske av musslor endast göras för veten- 
skapliga ändamål. Vetenskapsmännen kan nämligen  
genom analys av mussleskalets skiktbildningar utläsa miljöförändringar i landskapet. 

Något ur en vetenskaplig uppsats 
Den inledningsvis nämnda uppsatsen ingår i ett vetenskapligt arbete med titeln ”Kongl.Vetenskapsacademiens 
handlingar för år 1762.Volym XXIII”. På sidorna 65-81 skriver medicine doktor Nils Gissler, född i Gissjö by, 
Torps församling, om pärlmusslor. Titeln på uppsatsen är ”Rön om PerleMusslors bästa öpningssätt samt om 
Perlefiskeriernas beskaffenhet i Ångermanland, Medelpad och Jämtland”.  

Uppsatsen är uppdelad i 10 paragrafer av vilka delar av den  första  är  av  intresse  för detta arbete. Geografiskt är  
Gissler ibland något  felorienterad vilket, om  än perifert i sak, noteras innan aktuella avsnitt med bibehållen stav-
ning, interpunktion och satsbildning vidareförs som avslutning på  detta kapitel. Förklaringar inom parentes.  

”PerleMusslor finnas ej dugelige på fjällen, förr än närmare nedtill Hifvudådalarna, der climatet är bättre,      
 hälst i medelmåttiga tvärälfvar och små bäckar nära ådalen. Ymnigare Musslor gifvas i de älfvar, som gå 
 från W. (väster) till Ö. (öster), men snarare fås fina och klara Perlor i de vatten som gå från N. (norr) till S. 
 (söder), eller tvärtom, samt i höljor, der solskenet ofta bestrålar botnen. De ligga och hälst vid södra landet 
 under svalkan och skuggan, samt vid stenar, nedfallna träd, och mäst i djupa höljor; för denna orsak äro ock 
 älfvar, som gå från Ö. till W. mera Skaldrägtige, än de, som rinna i N. och S. och ej kunna få skugga af 
 skogen vid åbräddarna. 

Pärlinspektör besiktigar pärlvattnen i Borgsjö 
En ”perleinspector” vid namn Bergström befinner sig somrarna 1741 och 1742 i Borgsjö för att besiktiga pärl-
vattnen, vilket visar oss den betydelse av allt att döma fisket av pärlor hade. I den rapport Gissler vidareför heter 
det: ”I Medelpad finnas äfven flera Perl-älfvar, mäst i hvar Sokn; ”men de förnämnsta hafva varit i Borgsjö 
Sokn; Dyrsjåen, som faller in i Vattenån, går från Jämtskogen i Öster, och faller ned i Ångesjön vid Ofvansjö; 
Töringsåen (Torringsån) som går från Jämtskogen norr om Borgsjö, och rinner til Geterån, som går in i Gis-
sjösjön i Torps Sokn. Alla dessa älfvar i Borgsjö Sokn blefvo i grund rensade från alla skal, af PerleInspecto-
tren Bergström 1741 och 1742, då älfvarna fördämdes, och han med sitt manskap uppöste alla Skalen på 

Fig. 68. Flodpärlmusslorna sitter nedgrävda i botten av vattendra- 
             get. I vissa fall så tätt att de berör varandra. 
             Okänd tecknare. 
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landet, så att flera lass lågo tillsammans. De få öfverlefvor, som kunnat finnas, äro på de många torra som-
rarna sedermera nog förminskade, under det bäckarne varit vattenlöse”. 
”Perleinspectoren” - vilken vacker titel - syns om Gissler med skal avsåg levande musslor mera ha rovfiskat än 
vad man av titeln förleds tro, ha inspekterat befolkningens fiskesätt etc. Tyvärr säger Gissler inget om det 
öppnande av musslorna som isåfall borde ha gjorts, gav några pärlor. En annan möjlig tolkning av skrivningen 
”uppöste alla skal” är att de lokala pärlmusslofiskarna efter öppnandet kastat tillbaka skalen i berört vatten, men 
föga troligt att man gjorde sig det omaket. Det må vara hur som helst med de praktiska detaljerna vid de aktiviteter 
Gissler berättar om, så får vi genom hans uppsats vetskap om pärlfiske i bland annat Getterån. 

I uppsatsen berättar Gissler också om musslornas krav på goda lokaler, hur de skapas och utvecklas från det 
modermusslan stöter bort dem tills de efter ungefär 20 år nått sin slutliga storlek, hur de bäst fångas och öppnas 
och om hur det kan gå att urskilja en pärlbärande mussla från en tom och mycket annat därtill som exempelvis ett 
visst miljötänkande redan vid mitten av 1700-talet.  

I här aktuellt sammanhang sätts dock i och med här sagt punkt för berättelsen om pärlmusslor i Jämtgaveln och 
Borgsjö i övrigt. 
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                Bilaga I 
NÅGOT OM HUR ÄLVEN LJUNGAN FÅTT SITT NAMN 
Skrivningen Ljungan, liksom uttalet, är av rätt sent datum och en språklig förändring av det äldre ”i Oghn”, 
Jångnan och ”Jångna”. Så skrevs älven på 1400- och 1500-talet och ännu 1777 och 1802 skrevs de två sist-
nämnda namnen. 1678 benämnde den kända kartografen, tecknaren och fästningsbyggaren Erik Dahlbergh dagens 
Ljung-an för Njurunda älv utifrån att den har sitt utlopp där. Den som det syns mest tillförlitliga berättelsen om 
hur älven fick sitt namn finns i aktsamlingen ”Strödda kamerala handlingar 1500-talet i Riksarkivet, Stockholm. 
Det är en Stigson som noterar att han nedskrivit det några äldre män berättat för honom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ingressen och första stycket visas här nedan som exempel på 1500-talets rätt lättlästa skrivstil. 
    In extenso rad för rad lyder texten ovan:  
               ”En underwisningh och Berättelse på Twåå 
                      Elffwer som löpa aff fiellett in utij 
                                  Österhaffwett 
     Uppå skårsfiellet som ligger Emillan Norge och herredaler: 
     nar, är en kiella, aff henne fliter tre Elffwer eller ådrer. 
     Twå löpa i gionum Medelpa Lands, och in utij Österha: 
      ffwet, och en elff löper uti i gionum Helsing Land 
     och så i Östersiön” 
 Därefter fortsätter berättelsen med att säga, att den ena av älvarna som löper genom Medelpad fått sitt namn Jång-
nan därav att den, sedan den lämnat sin källa på fjället, först flyter genom en by som heter Jångdalen.Denna 
skrivning och uttalet har med tiden blivit Ljungdalen och i linje därmed har Jångan i både tal och skriftspråket 
blivit Ljungan. 

En annan tolkning av namnbildningen finns i en 1931 utkommen publikation betitlad ”Minnesskrift till Medelpads 
Fornminnesförenings 25 årsdag den 29 september 1931”. I den berättas om att Ljungans namn förr var Oghn. 
Exempelvi att år 1412 skrevs ett fiske i Haverö socken Oghnaroos, som författaren till minnesskriften översätter 
till mynningen av Oghn. Likhetstecken sätts mellan det norska ånamnet Oghn och Ljungan i betydelsen den för-
skräckliga, den skrämmande. Den syftningen skulle i så fall ha avsett de många forssträckor som uppstod allt ef-
tersom havet drog sig tillbaka men å andra sidan, vilken älv har inte varit forsrik. Avslutningsvis sägs i minnes-
skriften, att j-ljudet i vårt uttal torde ha uppkommit på så sätt, att prepositionen i i den vanliga sammansättningen i 
Oghn vid uttal flutit ihop till Ljungan. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Indalsälven sägs:”Then Andre Elffwen som löper utaff fiellet iffrån förenämnde  kiella, hon löper igenom Jemptelandh   
och så in i medelpa Landh, hon haffwer högberg  och skog omkring sigh på både sidor, och er en förferligh elff så hon giör 
skada påå folk hwart år; löper och så ått Nordest i medelpa Landzenda, sochn ifrån sochn, så länge hon komer in uti en 
haffzfierd som heter klingerfierden, är en god fiskelff och sama elff haffwer sitt nampn utaff te sochner hon löper inom. I 
Jemptelandh  heter hon Litzånn; i medelpa landh heter hon Indalselffwen.  
           Detta haffwer en gammall wist (?) mandh berettat för länge f: N:  sägde utÿ medelpa --/Stigson wid nampn.” 
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                                                                                                                                                                     Bilaga II 
TÄLJE BY I ÄLDRE TIDER 
Förutom att ha varit en betydelsefull ort under den tid Ljungaleden var aktuell och grenade sig där, så har Täljes 
marker från i vart fall 1543136 till omkring 1918137 varit ett så kallat utgods under ett flertal etablerade byar i Borg-
sjö. Tälje var också under större delen av 1600-talets andra hälft av kronan anslaget till ett av jordagodsen i ett fri-
herreskap. I byn syns det också ha varit marknadsplats, eller i vart fall bedrivits någon form av köpenskap. Det 
skall också funnits en avrättningsplats i bergssluttningen utefter den gamla vägsträckningen. 

Namnet Tälje 
I tidiga arkivalier, redovisade i ”Svenskt Diplomatarium” och i Algot Hellboms ”Medelpads äldre urkunder”, mö-
ter olika skrivningar av namnet Tälje. Några exempel: I den äldsta akten - som är daterad 26 september 1416 - är 
skrivningen Taelgom, 1417 heter det Talgawik (Täljeviken) och 1553  Telgum, 1665 Telium och Tälium, 1890 
Telge och i vårt århundrande Telje och Tälje. 

Rörande vad namnet Tälje vill säga oss redovisas här två teorier om namnets tillkomst. Den norske professorn 
Alexander Bugge (1870-1929) anför i sitt 1918 publicerade arbete ”En Björkö i Sydrusland” som sin mening, att 
namnsättningen Tälje visar på handelsförbindelser längs Ljungan och vidare mot städerna kring Mälaren. I första 
hand då med det sedan vikingatiden före år 1000 kända Tälje; numera Södertälje. Bugges koppling av vårt Tälje 
till bebyggelsecentra vid Mälaren är både intressant och något djärvt vad gäller åtminstone namngivningen. Propå-
erna om handelsförbindelser är dock mera troliga. En mer så att säga jordnära tolkning av namnet Tälje gör språk-
forskaren och tillika rektorn vid Ålsta folkhögskola i Fränsta, David Palm. Han klassar nämligen i uppsatsen ”Na-
tur och kultur i Borgsjös byanamn”138 Tälje som varande ett så kallat naturnamn syftande på klyftor i bergen; al-
ternativt trång dalsänka. 

Handelsförbindelser och marknader 
Att handelsmän söderifrån, liksom från Sundsvall efter det staden bildats 1624, och i viss utsträckning även i 
Borgsjö boende, idgade handel med jämtar, norrmän och  den lokala befolkningen är ställt utom allt tvivel. Borg-
sjö hade troligen egen marknad innan Sundsvalls stad tillkom. Det framgår av arkivmaterial att de nyblivna bor-
garna i Sundsvall sökte stoppa marknaden i Borgsjö - som var en vintermarknad - och låg först vid Borgsjö kyrka 
och från 1732 i Västanå. Den är omnämnd som en flerdagarsmarknad fram till i vart fall 1853 års almanacka, men 
däremot inte i 1857 års som är nästa i min samling. Endera upphörde den under mellanliggande år, eller blev den 
en endagsmarknad och om så inte införd i den officiella almanackan. Almanackorna säger att den hölls i början av 
januari månad, men den skall enligt traditionsbundna berättelser till en början ha varit en decembermarknad. Fråga 
är om den allra först hölls i Tälje. Marknader fanns också på den norska sidan om gränslinjen och det är känt att 
inte minst Gustav Vasa med gillande stödde handelsförbindelserna. Men ordning och reda skulle det vara på verk-
samheten. Gustav Vasa var en flitig brevskrivare. I Riksarkivet, Stockholm, finns brev att läsa i vilka han fastläg-
ger riktlinjer för gränshandeln139. Något förenklat uttryckt strävade Gustav Vasa och hans efterföljare att få all 
han-del till städerna med undantag för de officiella marknaderna av vilka som sagt Borgsjö var platsen för en så-
dan. Reglerna för handel utanför städerna mildrades allt eftersom för att 1864 utmynna i full näringsfrihet. Röran-
de Tälje som marknadsplats eller handelsplats av lägre dignitet, finns det en del av värde att notera. I samman-
hanget kan vi spåra de tidigaste så kallade sörkörarna. Einar Forsberg exempelvis, berättar i uppsatsen ”Jämtarnas 
handelsfärder till Stockholm”140 att deras handelsfärder sträckte sig ända till Distingsmarknaden i Uppsala. Un-
der dessa färder, säger Forsberg, passerade de andra handelsplatser på svensk mark och bland annat då Tälje 
i Borgsjö. 

Att handelsmän tidigt var verksamma i Tälje framgår av ett protokoll över  tinget i Borgsjö den 30 mars 1665141.  
Två paragrafer är av intresse. I den första heter det, citat: ”Egensmännen i Telium blefvo alfvarligen tilsagde att giöra 
god skilhägnad kring hela godset till nästkommande vår. Om annorlunda sker och blifver klagat, skola de plikta 40 mark”. 
Tolkningen av orden skilhägnad och godset kopplade som här till varandra möter svårigheter. Att det torde avse 
någon sorts hage eller plank är nog otvetydigt, men vad avsågs med godset? Rörde det sig om handelsgods, den 
eventuelle marknads- eller handelsplatsen eller helt enkelt utgodset som sådant? Det senast anförda syns dock vara 
orealistiskt ty varför tingsdom på en hagabyggnation som vanigtvis de boende av eget intresse ordnade inom 
byalagets ram. Kanske pekar skrivningen i den andra paragrafen i samma protokoll på att det trots allt rörde sig 
om skydd för handelsgods och handelsplats. Det sägs nämligen, citat:”... att Anders Ericsson i Tälium som i tre år rest 
till Norge och köpt torrfisk uppmanas att skaffa sig hemman, eller gifva sig uti staden”.  
                                                 
136 Lantmäterivekets arkiv, Härnösasnd. Akt Borgsjö nr 691. 
137 Riksarkivet, Stockholm. Kammarkollegiets arkiv. Akt Borgsjö nr 5337. 
138 Ålsta folkhögskolas årsskrift 1929. 
139 Riksarkivet, Stockholm. Gustaf 1:s registratur 
140 Tidskriften JÄMTEN 1963. 
141 Landsarkivet, Härnösand. Medelpads domsagas häradsrättsarkiv. Dombok A1:2, 1640-1665, pag 527. 
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Tälje som vägknut  
En frågeställning som osökt uppkommer är vilka leder och senare mer eller mindre utbyggda vägar som berörde 
Tälje och då i förstone över Jämtskogen till Jämtland och Norge. Att den medeltida vinterleden till och över Tor-
ringen vek av från Ljungans ådal i höjd med Tälje är allmänt omvittnat. Den vägen bör de tidigaste sörkörarna ha 
använt sig av vintertid, men när den nyss nämnde Anders Ericsson och andra handelsmän skulle till och från Jämt-
land och Norge var med säkerhet den äldsta landsvägen över den plats som senare blev Jämtkrogen och vidare 
över Lillkrog och till Bräcke i bruk. Den vägsträckningen antas ha iordningställts i början av 1500-talet. Att det 
fanns vägar nere i borgsjöbygden vid den tiden framgår av protokoll och böteslängder över domar och belopp för 
ogill väghållning. Efter det Jämtland införlivats med Sverige 1645 behövde statsmakten bra vägar till sina nya do-
mäner och den äldre vägen förbättrades. Order gavs också om inrättande av gästgiverier. Den 25 februari 1651 
beslutades på landsting i Tuna (landstingsprotokoll Norrland, Riksarkivet, Stockholm) om att bygga Jämtkrogen 
på Ensillre byaskog. Krogen kallades till en början enbart Krogen och Krogen på Jamtieskogen för att efter det 
Lillkrogens nybygge anlagts 1729 benämnas Storkrogen. Den förste krögaren var Anders Bertilsson, bonde på 
Ensillre nr 4. Något senare möter skrivningen Jeamtekrogen i en handling i Sillre bykista i form av en dom i Torps 
tingsrätt den 10 april 1738 mot krögaren Pål Jonsson för olaga fiske i Torringen. Den gamla och i långa stycken 
ännu befintliga vägen från Tälje och över Jämtkrogen är känd som Kungsvägen efter det Karl XI på sin jämtländ-
ska resa vid ditfärden den 1 juni 1686 åkte i vagn på vägen. Den hade under maj månad förbättrats under tillsyn av 
den kände fästningsbyggaren Erik Dahlbergh. Dessa i vår svenska historia kända herrar passerade Tälje och likaså 
krigsmän från och till Borgsjö skans liksom, inte att förglömma, alla till namn okända vägfarande såsom exempel-
vis sörkörarna. För den resande västerut med kanske viss olust inför den långa och besvärliga vägen genom Jämt-
skogen, på färden österut med glädje över att de nu komna till Tälje  nått tryggare trakter igen.  

I äldsta tid var det inte en åretruntväg genom Jämtskogen utan en sommarled och en vinterled. De förstnämnda var 
länge enkla ridstigar. Det berättas, att så sent som på 1930-talet kunde en sådan ridstig skönjas i bergsluttningen 
norr om Täljeviken och den skall fortsättningsvis ha gått där den tidigaste kärr- och åretruntvägen byggdes, enligt 
ovan berättat. En sommarled vek i Tälje också av mot sydväst till Ovansjö och Haverö i första hand. Därifrån 
fanns leder till Jämtland och Härjedalen och det egentliga Norge. De dåtida resenärerna stod följaktligen i Tälje 
inför ett vägväl och med konstaterande om att vinterleden över Torringen nämnts tidigare, lämnar vi vägar och 
handelsförbindelser för att vandra in i några arkivaliers berättelser om Tälje. 

”Skoparn i Taelgom” 
Rubriken är hämtad ur den inledningsvis noterade, äldsta kända akten om Tälje från 1416. Skoparn nämns i akten 
som en av åtta fastemän142 vid en försäljning av en jordegendom i Östby. Den förste i raden av fastemännen var 
dåvarande kyrkoherden i Torp, herr Olov, så Skoparn var säkert som det hette besutten; alltså en man med ägor, 
god ekonomi och förtroende i bygden eftersom han var med i sammanhanget. 

Av det som sägs i protokollet över tinget i Ålsta den 10 januari 1417 får vi vetskap om att det vid den tiden fiska-
des det med not i Täljeviken. Det är en Kristman som stämt herr Botolf i Borgsjö143 för att olagligen av ”Enar i 
Taelgom ha köpt en notadret i Talghawik och en humblagardh144 i Borghasio by.” Underlagmannen Lars Karlsson i 
Medelpad och hans tolvmannanämnd avvisade åtalet och lät Botolf kyrkherren behålla det köpta. 

Fisket i Täljeviken var tydligen betydelsefullt såväl på 1400-talet som långt senare som framgår av protokollet 
över tinget i Borgsjö tingslag den 28 mars 1682. Då besvärade sig samtliga bönder i Näset och Tälje över att Sild-
reman har ett fiske i Täljeviken under deras skatt och begär att de skall visa hur de kommit över fiskerätten. Läns-
man Jöns Månsson i Sillre svarar att han inte vet på vilket sätt eller varifrån Sillre byalag fått rätten till fisket. 
Tingsrätten avvisade yrkandet med motiveringen att då kärandena ej heller kunnat lämna någon underrättelse 
därom blir rättens dom, citat:   
”att alldenstund Sildreman oppå Talgwijkes Fiskie hafwer Uhrminnes Häfd wunnit, ty kan Rätten den icke brytha eller op-   
 häfwa, medan sådant sträfwer emott dett 1. Cap: i Jord: B:11 och Kongl: Maij:tz allernådigste placat emot skatt- 
 ehemmandes delande af Åhr 1677”.145 
En logisk frågeställning: Då hävd 1682, innebärande lång tids nyttjande, när och på vilka grunder fick Sillre rätten 
till fiske i Täljeviken? Hade de en gång köpt rättigheten liksom prästen Botolf gjorde 1417; kan den samman-
kopplas med Sillres fiskerätt i Torringen och har denna fiskerätt i Täljeviken överhuvudtaget upphört? Frågor nära 
till att ställa, men närmast omöjliga att besvara. En idag dock sekundär frågeställning som kanske en framtida 
forskning än dock kan finna svaret på. 
                                                 
142 Fasteman = en man som går i god för en person eller en handel. Ej direkt detsamma  somdagens 
143 När sockennamn efter personnamn säger det att mannen ifråga var präst. det sagda styrks av att Botolf här ovan längre fram 
      i texten titulerass ”kyrkherren” och likaså 1420. Rörde det sig om en bonde eller annan man sattes ofta bynamnet ut. 
144 Humle användes vid tillverkning av öl. Skyldighet hålla humlegård ålåg den som ägde ”i mantal satt jord”, alltså bönder 
      fram 1860-talet. Hemmanets storlek styrde hur många ”stänger” som skulle odlas. 
145 Riksarkivet, Stockholm. Gävleborgs läns dombok nr 30. 
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Utgodset 
Tälje nämns 1543 som en utby om 8 mål. I 1553-års jordebok146 står Tälje för 24 mål och som egen by. I slutet av 
1500-talet omsluter Talgum 26 mål, men vid den 1602 gjorda allmänna skattläggningen av de norrländska pro-
vinserna syns Tälje ej ha berörts. Byn var troligen då öde och det antagande stöds av en så kallad rannsakning av 
ödeshemman i Norrland som gjordes 1620. Undersökningen berörande Borgsjö gjordes av en Johan Skytte och en 
Johan Ottesen147 vilka noterade, att det fanns tre ödeshemman, eller ödesgods, nämligen Talium, Granboda och 
Hermanboda. Det fastläggs i redogörelsen, att dessa ödeshemman inte varit bebodda på många mansåldrar utan 
brukats av bönderna till fäbodställen och till mulbete. De berörda bönderna betalade skatt årligen fast de, enligt 
egna uppgifter, ansåg ödeshemmanen inte vara mer värda än en fjärdedel av skatteuttaget ty skogen som tå war 
mäst lagt skaten på för de herlige Skinwaror då finges; then bruka nu Finnarne och wij hafwe ännu skaten qwar... 
Syningsmännen fortsätter med att redovisa godsens ringa värde varefter bland annat Taliums ödeshemman speci-
ficeras. Då 1620 uppges Tälje vara på 291/4 mål som brukas av Per Grelsson i Ensillre 41/2 mål, Brita Enkia där-
städes 4 mål, Måns i Gudbyn (Gubbyn) 41/2 mål, Johan Erichsson i Borgesiöbyn 41/2 mål, Per Esbiönsson i Sillre 
51/2 mål och Olof Persson i Sillre 61/4  mål.                                                                          

Täljes måltal = byns storlek var till en början något olika, men från mitten av 1600-talet och framgent var det 27 
mål. De byar som ägde del i byn (utgodset) skiftade till en början. Exempelvis försvann Ensillre omkring 1695 
och istället kom Västernäset. Västanå nämns 1663. Borgsjöbyn och Sillre var med hela tiden fram till omkring se-
kelskiftet då deras andelar liksom övrigas byars var inköpta av åbor i Tälje och av ett skogsbolag. Köpen syns ha 
börjat i samband med, eller något före laga skiftet av hemskogen 1879-1881 för att när laga skiftet av utskogen 
gjordes 1900-1909 hade ägarstrukturen förändrats ytterligare. Det framgår av en förteckning i en överklagandeakt 
mot skogstilldelningen. De som klagade var trävarubolaget Carlsvik samt J. Mårtensson, C. E. Westberg och Jo-
han Permansson som alla hade synpunkter mot hur skogstilldelningen beräknades vid det den 23 juli 1900 påbör-
jade laga skifte å klagandena tillhörig utskog till Tälje utgods, hvilket angifvits lyda under byarna Borgsjöbyn, 
Västanå, Västernäset, Sillre och Gubbyn. Att notera är, att markerna fortfarande sorterade under de nämnda byar-
na fast det tidigare noterade skiftet 1879-1881 och ävenså någon tidigare hemmansklyvning och en delning av in-
ägojorden pekar mot egen bybildning. Överklagandet hamnade till slut i Högsta domstolen som den 30 september 
1908 avfärdar klagomålen och stadfäster Ägodelningsrättens utslag. När i tiden Tälje inte till någon del längre var 
förd under andra byar är inte utrett. 1918 är ett år som nämns.   

Tälje och friherreskapet Lindeborg148 
Tälje har även varit involverad i den svenska rikspolitiken genom att utgodset av drottning Kristina 1653149 såsom 
ödeshemman och därmed tillhörigt kronan fick ingå i ett det året bildat friherreskap. Under 1600- talet fram till 
Karl XI:s reduktionsbeslut 1680 hände det ofta att adelsmän för gjorda tjänster och goda förbindelser med regen-
ten erhöll förläningar. Inte minst drottning Kristina var generös i det avseendet och i tur var nu generalmajoren, 
krigs- och riksrådet Lorenz van der Linde. På honom överförde drottningen förutom Tälje ödeshemman, ett stort 
antal hemman i socknarna Tynderö, Hässjö, Ljustorp, Liden, Torp och Haverö. Friherreskapet fick namnet Linde-
borg. De vid mitten av 1700- talet nämnda Lindevallarna under Tälje kan ha fått sitt namn efter friherren. Lorenz 
van der Linde, som för övrigt 1655 utnämndes till fältmarskalk. Han brukade formellt inte sina hemman utan upp-
bar räntan (=skatten) som inkomst. Efter hans död 1670 övergick förläningen till hans broder Erik, som avled före 
reduktionsbeslutet 1680. Friherreskapet jämte en del andra gårdar utarrenderades därefter till en herr Gyllenhoff. 
1682 införde Karl XI det så kallade yngre indelningsverket150 och till dess ekonomisering liksom till annan 
verksam-het behövde kronan inkomster. Därför blev räntan för Tälje utgods från 1690 anslaget till lön för vissa ej 
namngiv-na officerare i Jämtland och till skattebefrielse för länsmannen i Sillre och gästgivaren i Borgsjöbyn. 
Utgodset låg då, med utelämnande här av måltalen, under följande byar och brukare: Borgsjöbyn: Carl Jönsson, 
Gullik Jöns-son och Pehr Pehrsson, Ensillre: Måns Ersson och Per Matzon,Gubbyn: Gullik Ersson, Sillre: Olof 
Olofsson; Västanå: Olof Ersson, Rolf Grelson  och Olof Pehrsson. 

Avrättningsplatsen  
Invid den gamla vägen ovanför gårdarna i Löke fanns en avrättningsplats. Där avrättades genom halshuggning och 
därpå följande stegling den 22 maj 1822 den 17 år gamla lappynglingen Jacob Nilsson från Fränsta. Hans brott var 
att i Västanå ha slagit ihäl sin moster med ett grävjärn.    
                                                                 

                                                 
146 Riksarkivet, Stockholm. Underarkiv Kammararkivet. 
147 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand. Akt Borgsjö nr 691. 
148 Lantmäteriverkets arkiv, Härnösand.Akt  Borgsjö nr 691. Uppsatsen ”När Medelpad var friherreskap och Lorenz van der 
     Linde friherre” av Pehr Jonsson i Medelpads Hembygdsförbunds årsbok 1944. 
149 Riksarkivet, Stockholm. Riksregistraturet 14 maj 1653. 
150 Det berörde i princip infanteriet och knekthållet genom att ett antal hemman sammanslogs till en rote. Var rote hade att 
      leverera en knekt eller båtsman. (i svåra krigstider ofta flera) och att hålla honom med ett torp och viss avlöning.  
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                                                                                                                                                                  Bilaga III. 
POSTHEMMAN OCH POSTBÖNDER 
Det svenska postväsendet infördes 1636 av rikskanslern Axel Oxenstierna. Förordningen föreskrev, att vid de 
stora stråkvägarna genom landet skulle edsvurna så kallade postbönder vara bosatta på två till tre mils avstånd151 
från varandra och svara för postens förande. I verkligheten blev det inte så med avstånden för så jämnt fördelad 
var ingen bebyggelse. Det fastställdes också, att till postbonde skulle anställas åbor på sådana kronohemmen som 
ge-nom sin belägenhet var tjänligast till posthemman. Det blev inte heller alltid på det sättet, utan talet om krono-
hemman kan ha uppstått därav att postbondehemman åtnjöt vissa privilgeier. Hemmanet skulle bära grundskatten 
men var befriat från all annan skjutsning för kronan och behövde inte delta i åliggandet att hålla knekt eller båts-
man. Postbonden kunde ej heller uttagas till krigstjänst152. Exempel finns dock på att så gjordes när behovet av 
krigs-folk var stort. 

Först bestämdes, att posten skulle föras av gående bud. Postbonden skulle helst vara läsoch skrivkunnig och han 
skulle bära spjut och i viss bestämd ordning blåsa i posthornet för att ge sig tillkänna. Den edsvurne postbonden 
var i förstone skyldig hålla två drängar till hjälp. Redan 1646 ändrades förordningen till hästburet postförande och 
spjutet mot av allt att döma pistol. Hästburet betydde inte enbart ridande postiljon utan förmer postskjuts med för 
årstiden avpassat fordon. I de under fotnot 155 nedan nämnda arkiven finns mängder av arkivalier som visar, att 
postverkets ledning var flitiga med inspektioner och påpekanden Problemen var oftast obefintlig läs och skrivkun-
nighet, svårigheter hålla tider och för liten och undermålig utrustning etc. Ett exempel rörande Jämtkrogen från en 
visitation den 10 februari 1718 visar, att då stod den nyligen avlidne gästgivaren Anders Johanssons änka som an-
svarig för postförandet. Hon skulle enligt regelverket ha sex postiljoner, hade två; skulle ha tolv hästar, hade två; 
skulle ha sex slädar och hade en o.s.v. Den 22 juli 1752 inspekterades åter Jämtkrogen och då även Borgsjöbyns 
posthemman. På krogen är det den Jon Eskilsson vi mött i fisketvisterna som har fullmakten;  i Borgsjöbyn Erich 
Olsson. Båda klagar på mycket författningstryck till förvaltningarna till men för övrig postföring.  

Den för detta arbete aktuella sträckan Sundsvall-Frösön (från omkring 1786 Östersund) hade hela tiden 11 post-
gårdar. I Borgsjö var det länge Borgsjöbyn nr 3 förutom Jämtkrogens gästgiveri. Gästgivaren Anders Bertilsson 
fick sin fullmakt den 11 maj 1658 och samtidigt till underhåll för postförarskapet och gästgiveriverksamheten 
frihetsbrev på Hemsjö kronohemman, men inget är hittat som stöder berättelserna om att Hemsjö gård var post-
gård mellan 1646 till 1658. Ännu vid mitten av 1700-talet var det en tur per vecka i vardera riktningen. Senare 
blev det två turer och så var det ännu när postförarorganisationen formellt upphörde 1870. Exempelvis 1850 för-
des posten från Östersund till Sundsvall torsdagar och måndagar. Efter det järnvägen Sundsvall-Torpshammar 
togs i bruk 1875 utgick postskjutsarna från Torpshammar. När järnvägen fram till Ånge öppnades hösten 1878 
upphörde postgången över Jämtkrogen per den 30 september 1878. 

                                                 
151 Notera att vid denna tid och för övrigt  ända fram till 1855 gällde den gamla milen om 36 000 fot = 10 688,5 meter. 
152 Landsarkivet, Härnösand. 1830-års specialjordebok. I den redovisas mycket om Jämtkrogens historia. Så även i ”Holms 
     Excerpter” i Postarkivet, Riksarkivet, Stockholm. 
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             Bilaga IV 
RYTTARVÄGEN GENOM HAVERÖ 
Den lokalt till Haverö i västra Medelpad knutne Carl Viksten hävdar i en artikel betitlad ”Ryttarvägen i Haverö en 
forntida samfärdsled”153 att denna väg från kustlandet och genom Haverö var en av stenålderstidens154 viktigaste 
infartsvägar till Jämtlands och Härjedalens huvudbygder. En andra storhetstid säger Viksten att denna ridväg hade 
under folkvandringstiden155 från vilken tid de första förbindelserna mellan Norrland och Tröndelagen kan spåras. 
Margaretha Björnstad redovisar i bokverket ”Jämtlands och Härjedalens historia”, att de arkeologiska utvärde-
ringarna visar på en livlig samfärdsel mellan Medelpads kustbygd och fylkena Sondhårdaland, Rogaland och Ag-
der i Norges sydvästra kustland. Viksten säger i linje därmed att de så kallade Västlandskittlarna funna i Skön och 
Njurunda båtledes förts från den belgiska provinsen Namur till sydvästra Norge och därifrån via Ryttarvägen till 
Medelpads centrala bygder i kustlandet.  

Han anför vidare, att den genaste förbindelseleden med de nämnda fylkena var just Ryttarvägen genom Haverö 
och Härjedalen. Leden benämndes också enligt Viksten Riddarvägen. Den vek av från huvudleden mot Jämtland 
och Nidaros i Tälje. Därifrån gick en gren, enligt noteringar av Per Persson i Bräcke och Arvid Enqvist i Sund-
svall, till Ånge och Ovansjö och vidare över Kyrkberget (Kyrksvedsberget?) till By i Haverö och därifrån söder 
om Felåsen till Spångberget och över Hornmyrknölen (Stormyrberget?) till Länstersjön och Rätan. Vidare till 
Klövsjö och över fjällen för att sammanstråla med vägen från Borgsjö och så över Skardörsfjället in i Tröndelagen 
och till Nidaros. Ett sydligare stråk med målet de inledningsvis nämnda fylkena tros ha vikit av mot i förstone 
Härjedalen i höjd med Länstersjön i Haverö. Viksten säger inget i sin artikel om Ryttarvägens (Riddarvägens) 
sträckning från Haverö mot kusten annat än att han har Alby som utgångsort.  Gustaf Hallström däremot anför i 
sin uppsats 1926 ”Några funderingar rörande Norrlands äldsta bebyggelsehistoria”, att flera vägar nyttjades som 
infartsleder åt det ena eller andra hållet. Han nämner Indalsleden, Gimåleden och leden Borgsjö-Haverö-Åsarna-
Storsjöns sydspets och därifrån vidare mot Jämtlands centrala bygder och Norge. Det måste vara i denna Ljunga-
led som Ryttarvägen/Riddarvägen kan placeras och då från där Alby nu är från början av 1900-talet gå via 
Ovansjö-Ånge-Näset-Tälje och Ljungans ådal till Medelpads kustland och därvarande bygder. 

Slutligen noteras, att enligt mitt förmenande gör Viksten en väl djärv och mot Haverö subjektiv tolkning när han 
kopplar samman fynden i Högomsgraven med Ryttarvägen. Han menar, att den utrustning för ridning som den i 
gravhögen liggande hövdingen bär talar för att han kommit ridande Ryttarvägen. Min motfråga: Vilken herreman 
var inte under den aktuella tiden under 500- talet e.Kr. klädd för ridning om än kanske inte alltid lika praktfullt 
som mannen i Högomshögen?  
                                     

                                                 
153 Sundsvalls Tidning 13 juni 1964, 
154 Stenåldern ca 6 000 –1 500 före Kristus. 
155 Folkvandringstiden ca 400-600 efter Kristus. 
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                                  Bilaga V 
           ETT GRÄNSDOKUMENT BERÄTTAR 
                                                                                                                  Avskrift med bibehållen stavning och inter- 
                                                                                                                  punktion  av  akt Jämtland nr 14 i Lantmä-  
                                                                                                                  teriverkets arkiv i Östersund.   
                                   En del af 
                         LANDSSKILLNADEN  
                                    emillan  
                        Jemteland och Medelpad  
         affattad åren 1759 och 1760 af undertecknad 

Til ödmiukest följe af Wälförnäma Landshöfdinge Embetets Respective Ordres af den 20 febr. 1759, företogs af 
undertecknad v. Landtmätaren den 3 och följande dagar uti Julii månad 1759, Gräntzelinjens upgående från Wik-
marubäck til Torologs äjde, såsom til en början nu förr andetiden af Landsskildnaden emillan Medelpad och Jem-
teland. Närvarande at här vid lämna uplysning och handräckning efter befallning utgifven af Krono Befallnings-
mannen i Jemteland, ädel och Wälbetrodde H:r Olof Rehnström, den 21 Junii detta år Krono  Länsmannen i Räf-
sund Wälactad Jonas Åkerdahl, samt Nämndemännen Pål Persson i Bensiö och Bräcke Sockn i Jemteland jemte 
Hindrick Jonsson ifrån Hångsta och Torps Sockn i Medelpad, såsom ock de angränsande åboerne från Ensillre, 
Gubby och Näs i Borgsiö Sockn och Medelpad, samt Jemtkrogen, Hemsiö och Bröcklinge i  Bräcke Sockn och 
Jemteland. Dessa tilspordes före förrättningens början hvad de här vid kunde hafva at påminna då de samtelige 
sade sig eij annat kunna än erkjänna Rågångs Brefvet af år 1482, som bland Landsskilnads Märken anförer Wik-
marubäck och Torologs Äjde. De voro ock ense om stället hvarest Wikmärubäck den derest befinteliga Råsten, 
Altarsten kallad vore belägne; men angående Torologs Äjde sade Gulik Nilsson i Näs sig icke vetta hvarest det 
derpå befintlige Råmärket vore at finna, förmente dock, at dess egenteliga ställe vore väster om Siön Toringen, 
emedan han och hans Grannar från urminnes Tider varit innehafvare af fisket i samma siö. Härtil svarade Läns-
man Åkerdahl samt Gästgifvaren Jon Eskillsson på Jemtkrogen at det vore ingen tvifvel, det ju Torologs äjde vore 
den vid östra stranden af förenemnde Siö varande udden hvarpå Näs åbor nu hafva ett Fiskarehus som förr skall 
stådt på annat ställe af ordsak, at en af framledne Landtmätaren J. Christ. Stenklyft år 1646 författad Charta öfver 
Medelpad, sätter Landsskildnaden öfver Siön Toringen åt denna udde. I anseende härtil Pröfvades til fölgd af 
Wälbemälde Landshöfdinge Embetets Mandatorial nödigt, at åtminstone såsom en Prätentions Linea upgå Råli-
neen emellan den vid Vikmärubäck befinteliga Råstenen och den östra udden af Siön Toringen såsom hvilken vid 
förr skedd Rågång blifvit akt tagen såsom Råmärke. Warandes icke desto mindre Näs åboer obetaget at så framt 
de gitta visa det Torologs äjde med dess Råsten är annorstädes belägen deråt äska Prätentions Linia till vederbö-
rande Domares bepröfvande. Således vare talt och affattadt Betygar i Ordinarie Herr Landtmätaren Espings ställe 

                                         Pål Pehrsson i Bensjö,                               Bengt Ågren 
                                         Hindrick Jonsson i Hångsta                       Jonas Åkerdahl  

År 1760 den 3:e och följande dagar uti September månad continuerades efter förut åberopade höga Ordres af un-
dertecknad Gräntse skildnadens upgående emellan Jemteland och Medelpad. Närvarande härvid såsom kronofull-
mägtig Länsmannen Wälacktad Jonas Åkerdahl samt nämndemännen Pål Pehrsson från Bensjön och Bräcke Soc-
ken i Jemteland och Pehr Jonsson ifrån Ånge och Borgsjö Soken, tillika inställde sig och följande angränsande 
Byamän ifrån Hemsjö, Bröcklinge och Sjösjö Byar uti Bräcke Socken och Jemteland, samt Guby, Tälje och Borg-
sjö Byar i Borgsjö Socken och Medelpad förutan Eric Jönsson i Gubbyn, ifrån Näs by i samma Socken allenast 
Nämndemannen Pehr Andersson närvarande, dess öfrige ByGrannar förklarade sig skriftligen genom ett memorial 
hvarföre de ej kunde sig inställa Nembl. 1:a Emedan de ej uti så tilräcklig tid blifvit förut tilsagde om termin här-
til, som Kongl. Förordningen af den 1:ste Martii (mars) 1749 utsätter, hvarigenom skal händt at de ej hunnit förse 
sig med nödige Documenter som til denna sak höra. 2:re förmena de nu få mycket mindre denna förrättning kunna 
företagas som den angår både Läns- och Sockneskildnad hvarföre efter deras tanke samtelige Borgsjö Socknemän 
härom bort blifva inom Laga tid underrättade, men som dessa invänningar synes endast vara giorda till tidenes 
ärest Längre utdräkt emedan de så mycket mindre kunna förebära någon okunnoghet om detta ärende som de re-
dan förledne sommar tå början härmed skedde, voro närvarande uppå tå undfången  laga  stämning och således 
skulle synes ägt tillräcklig tid sig Documenter till saken hörande förskaffa; hvarföre ej heller nu i afseende therpå 
hela förrättningen  endast för deras oginhet uppskjuta kunde tå mycket folk til fåfäng kostnad och tid spillan utan 
kunde de vid Lofl.: Härads Syne Rätten som denna förrättning kommer at Sjärskåda sine påminnelser föredraga. 
Imedlertid continuerades nu med landsskilnadens uppgående i anledning af förr omrörde Rågångs Brefvet och 
Landzskrå af år 1482 samme Linea ifrån Snöskalle fjället öfwer yttersta änden af så kallade Torologs äide eller 
Torrings udde 1 och 1/12 mil emot öster åt Oxsjö skalle neder till Korskärn kallad hitanföre hvarest Ragunda 
Tingelags Skog på norra sidan om samma kärn skal möta. Härifrån hade väl samma Project Linea bort continueras 
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fram till ände märket Oxsjö skalle, men så vida i Ragunda Tingslag ej någon angräntsande delägare ijenom 
vederbörande KronoBetjente fådt kundskap härom, medföljande Manskap eij heller ville åtaga sig ensamne 
arbetet öfwer den Skog Ragunda Sockenmän tilgräntza och thes utan Gästgifv.: Jon Eskildsson upå Jemtkrogen 
förmente det sin och Bröcklinge mäns tvist med Näs Byamän kunde af Lofl.:Härads Syne Rätten nu slitas i anled-
ning af det redan tilgiordt var, emedan  klart skulle synas det upgångne Lineen emellan ofvan vorda märken skulle 
träffa på västra sidan af Oxsjö skalle; så undandrog han sig jemväl derföre nu all vidare kostnad både med arbetet 
och underhållt för denne Rågång, hälst alla närvarande Skogs delägare både ifrån Jemteland och Medelpad förkla-
rade sig flere gånger aldeles nöjde med dess nu upstakade Lineen emedan den syntes träffa så in at ingenthera si-
dan för när skedde, efter å båda sidor Lineen hela Tracten bestod af  ganska stenigt och sterilt  land efter de gruf-
veliga Skogs Eldar som år 1695 sägas ther hafva grasseradt.  Altså kunde ingen ägna uti en Ödemark utan arbets-
folk och underhålld af mig intet vidare härtil gjöras. Således vore rigtigt affattat och förlupit Betygar 

                        Jonas Åkerdahl                Pål Pehrsson i Bensjö, Per Jonsson i Ånge               Lars Abr.: Burman  
                        kronofullmägtig                                         nämndemän                       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


