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Öfvertro om de döde i Herjedalen.
Af

Erik Modin.

I det 30:de häftet af »Svenska Fornminnesföreningens tidskrift» 
förekommer en uppsats »Ur Herjeådalens folktro», däri ett drag af 
nutida folklig öfvertro örn de döde ställes i en intressant belysning 
af den odinska gudaläran och våra hedniska förfäders föreställningar 
örn lifvet efter detta.

Flera sådana drag kunna påvisas, som ådagalägga med hvilken 
seghet uråldriga föreställningssätt bibehållit sig i denna landsände. 
Och då kännedomen om vårt nuvarande folklif likaväl som forntidens 
blir grundligare och mångsidigare i samma mån som allt flera 
exempel på dess egendomligheter göras tillgängliga för den veten
skaplige forskaren, har det synts mig af intresse att meddela ännu 
några hithörande drag ur inbyggarnes i Herjedalen lif och tänkesätt 
nu och fordomdags.

Författaren till nyss nämnda uppsats anför, hurusom en vid 
midten af detta århundrade afliden rik bonde i Funäsdalen troddes 
i enlighet med ett gammalt vidskepligt bruk hafva i jorden nedgräft 
åtskilliga redbarheter för att göra sig gagn däraf vid uppståndelsen. 
Detsamma är ock berättadt örn en af hans förfäder, Ganimel-Busken 
kallad, hvilken skall hafva lefva! någon gång på 1600-talet och örn 
hvilken förtäljes följande.

Gammel-Buskens girighet ledde honom till ett rysligt dåd. Med 
en norrman Esten Kojan öfverenskom han att de en viss söndag på 
vårsidan skulle mötas vid det gamla riksgränsmärket sjön Glen 
(el. Glädjan) och utväxla penningar. Där mördade Busken den intet 
ondt anande Esten och nedstoppade liket i ett vattenfyldt kärrhål,
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hvarpå han tog hans penningar och begat' sig hein. Då han på 
aftonen kom åter till byn, hade där, såsom fordom vackra hälgdags- 
kvällar under våren var brukligt, en flock ungdom samlats tor att 
»leka boll» och »kasta kil». Där var ock en flicka känd för att 
vara något tullut eller mindre vetande. När hon fick ögonen på 
Busken, skall hon hafva utropat: »Du ser rätt ut som du gjort gär
ningen till att nu.» Detta grep den gamle ogärningsmannen, så att 
han aldrig hade någon glädje af syndapengarna, och för hans öron 
ljödo åter och åter den mindre vetandes ord: »Du ser rätt ut som 
du gjort gärningen till att nu.»

När Esten Kojan förblef borta, företogo hans hemmavarande 
hustru och söner ifriga efterforskningar efter honom, men utan re
sultat. Då gick man till »vismanden i Gudbrandsdalen», och denne 
sade dem, att Esten var mördad och nedstoppad i ett hål mellan 
tvänne sjöar. För öfrigt beskref han trakten så noga, att de kunde 
finna den. Men innan man hunnit söka där, hade Busken, som fått 
nys örn besöket hos vismannen, skyndat upp till Glen, dragit upp 
liket och sänkt ned det i sjön där han trodde denna var djupast. 
Detta visste vismannen att säga, när han söktes för andra gången. 
De borde icke söka mer, melite han, förr än den döde flöt upp af 
sig själf, och det gjorde han fram på sommaren.

Men gamle Busken, ehuru plågad af samvetskval och ängslan, 
förnekade sitt dåd ända till dess han låg på sitt yttersta. Då skall 
han hafva för att få ro bekänt det för prästen. Men alla sina pen
ningar, både dem han redligt och oredligt kommit åt, skall han där
förinnan hafva gräft ned i jorden för att icke vara så bar skräpen 
då han stod upp igen, och hvar han gömt dem klef ingen under
kunnig örn. Hail säges ock hafva klädt det skrin, hvari skatten 
var lagd, invändigt med bibelblad, att icke onda makter skulle rå 
med att taga den.

Den hedniska öfvertro om det kommande lifvet, som uppenbarar 
sig i de nu anförda fällen, skall enligt trovärdiga personers utsago 
ännu icke vara utdöd eller åtminstone fortlefvat ända till på sista tiden.

Likasom det är kändt från våra nordiska förfäder äfvensom 
lapparne och grönländarne (se Nansen: Eskimålif, sid. 220) att den 
aflidne af omtänksamme anhöriga vid jordandet försågs med hvarje
handa redskap och förnödenheter, dem han troddes komma att be
höfva i den andra världen och som här varit honom af nöden, så 
vet man än i dag att berätta örn ett dylikt bruk i Herjedalen. För
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icke länge sedan skola i Lillhärdals kyrkogård hafva funnits kok
kari! m. m., som nedgräfts af personer, hvilka på detta sätt velat 
försäkra sig om att »hafva något till hands på uppståndelsedagen». 
Här framträder sålunda den gamla hedniska seden endast så till 
vida modifierad, att den lefvande sjelf verkställt nedgräfningen af 
hvad han trodde sig komma att behöfva, då han icke kunde vara 
förvissad örn att någon af hans efterlefvande ville eller vågade visa 
honom denna tjänst.

Att döda på detta sätt utrustats har icke blott här utan också 
i andra landsorter ansetts vara nödigt för att de skulle få ro i sina 
grafvar och ej gå igen eller efter döden ånyo uppenbara sig i synlig 
gestalt. »Gengångare» förmenas företrädesvis sådana, personer blifvit, 
hvilka i hög grad varit fästa vid sina egodelar, dem de efter döden 
kommit igen för att söka.

Belysande för de herjedalska lapparnes tro och sedvänjor i 
afseende på sina döda äfvensom i flera hänseenden är ett härads- 
rättsprotokoll, som finnes förvaradt i Svegs kyrka och som här må 
återgifvas.

»Anno 1699 den 26 Augusti wijd extra 
ordinarie tinget i Wämdalen inför H. Baronen, 
Generalmajorn och Landshöfdingen högvälborne 
H. Axel von Schaar.

§ 2. Såsom ett spurgiment war uthkommit örn Lappen vid Funs- 
dals fjällen Jonas Torkelsson, det skall han haft misstänka örn sin 
Son Olof, som skulle han förb wåhr ihieltagit Modren, och att Jonas 
Torkelsson sådant att hämna skall Sonen ihehlskutit och under fiället 
Flaatruen nedgrafit, altså är dher öfr Extraord. Ting anstalt, då 
Jonas Torkelsson för Rätta ståltes och tillhöltz först att bekienna 
sanningen örn Sonen Oloff warit wållande till Modrens död; hwartill 
han på det högsta enständigt nekade, utan skall hon af ålderdom 
och siukdom död blifit. Länsman och Nämden frågades då, hwadan 
det talet då härkommit? Sv. att effter Oloff så förfärligen sörgdt 
Modren och en och annorstädes sagdt att han icke hade lust mehr 
att lefva, hade folket up i fiälbygden gissat till det han möjl. giort 
henne något ondt. Närvarande almoge så wäl som Lapphustrun 
Gunnil hördes ock här efter, då de förre sade sig wäl hördt talet, 
men ingen wiste hwadan det kommit, men Gunnil förklarade sig 
inte häraf werta eller något hördt. Ytterligare blef lappen inkallad
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och examinerad om Sonen Olofs död, då han äfwen på sitt wijs 
som för contesterade, att han af sot och sinkdom wore död blifwen 
Ersmessotiden. Hwarför han icke honom äfwen som Modren lät 
föra och begrafwa i Tännäs kyrkogård? Sv. Att den tiden war 
wärsta förfallet [föresfallet, sämsta väglaget] och floden i fiellet, så 
att honom omöjeligit war med liket komma nedher, och thy hegrof 
han honom i fiellet som elliest hos lappmän plägar brnkeligit wara. 
Att dhen tijdhen warit svårt oföre det wittnade nämden så ock att 
lapparne aldrig hafwa för sed deras lik i kyrkegården begrafwa, 
utan som de boo mycket afsides till fiälls grafwa de sielfwa dem 
neder wid stora fidi och högder eftersom och kyrkoherden herr 
Hendrik Drake intygade att Öfwer tjugo år han här warit pastor 
och Jonas Torkilson hustru warit det första lapplik, som i kyrko
gården blifwit begrafwit. Att örn denna gissning så mycket större 
wissliet erhåll^ är den döde Olofs lik af Tolfman Ingebrect Hansson 
i Funäsdalen och Olof Knutson uthur dess graf upptagit och noga 
besigtigat, hwilka hwar för sig derom föliande relation giorde.

Först Ingebrect Hansson, som berättade, att de stort beswär haft 
innan de fått werta grafwen, hwilken warit strax nedan Flaatrun 
på en hög hacke derest Olofs lik war lagdt i en hwit skiorta och 
dherutom ett randigt wästgiötatäcke, hwaruti setadt en synåhl och 
tråd, emellan den venstra armen och kroppen hade de funnit ett 
Eldföre, fnöske och brännsten [svafvel], vid dhen wenstra sijdau 
hade legadt en påsse med tobak och maat uti, så och lijtet tråd 
jemte åtskilliga slag lappar af kläde och walmar, hans rock hade 
warit lindad örn fotterna med synål och tråd uti men ingen kista 
hade han haft, dock uti jorden hade hans yxa legadt, grafwen hade 
varit lagom diup, och eliest hade de på hans döda kropp intet kun
nat förmärkia något såår eller tekn till våldsampt handhafwande, 
utan hade kroppen warit eljest lijtet blåå utan, som andra lik, eme
dan detta hade skedt 8 veckor [sedan] han war död blifwen, derpå 
hade de kastat igen grafwen. Jon tog afträde och in kom Olof 
Knutson, hwars berättelse uti allt instämde med Ingebrect Hanssons.

Lappen biet förehållet hwad eldföret, snöske [fnösket], tobaken 
etc. skulle giöra hoos liket i grafwen? Då Jonas i förstone nekade 
sig det af wettat, men när lapphustrun Gunnil honom det påtygade, 
måste han wederkiennas sig warit med, när det dijt lades, och Gunnil, 
som liket swepte i grafwen, hvarför tillhöltz Gunil att utsäga hvad 
sådant skulle betyda, då man äntå!, effter långdt beswär tick det
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swarat att Lappman så bruka att begrafva sina döda; men på till
frågan till hwad ända de sådant läggia hos liken sv. hon, att dhe 
måtte hafwa något med sig till Gudz rijke. Henne remonstrerades 
utförligen att i Gudz rijke behöfwes inga sådana timmeliga saker 
och att effter döden en menniska sådant inte betarfvar, för hwilket 
hon derefter måtte sig wachta. Till hvad ände hon lade på liket 
lapparne och tråden? Sv. att bota kiortelen med örn han skulle gåå 
sönder. Yxan angående så sade Gunnil att de med den hade hac- 
kadt upp grafwen den de qvar lembuat. På tillfrågan hwad cere
monier de wijd begrafningen brukat sade Jonas Torkilsson att på 
sitt wijs de sungit en psalm och läsit en böön, hwilken när han 
befaltes nämna läste han instiktelse ordhen till dhen Heliga natt- 
warden.

Förutan detta refererade länsman att Jonas Torkilssons dräng 
Tobias, som för 3 weckor sedan rymt Öfwer til Norrie, hade berät- 
tadt att Jonas skull bruka afguderi och till Stoor Junkaren wissa 
tijder om åhret ofra rens diur, hwilket hlef Jons Torkelsson allvar
ligen förehållet at bekienna sanningen; men det nekade han alldeles 
till, ej heller wore någre andra omständigheter honom dertill att 
binda effter som både kyrkoherden såväl, som almogen hwilka med 
honom pläga umgås, betygade sig aldrig något sådant af honom 
hafwa förnummit.1 Så war och det tahlet örn honom att hwar jul
morgon han skall ofra en Ren uti en mindre kiälla. Det nekade 
han äfvenledes, men tillstod dock att efter hallmans wis han en 
gång örn året lagger flinta och stål i en kiälla, hwilket skall för
drifva allt ondt utur watnet från Renarne.

1 Storjunkaren var således känd och såsom man får antaga föremål för 
dyrkan äfven hos Herjedalslapparne. Högström (Beskrifning öfver de 
till Sveriges krona lydande lappmarker. Tr. 1747) nämner bland 
Kaitumlapparnes gudomligheter också denna, af hvilken han såg ett 
beläte i Jockmocks prästgård, tillhugget med yxa af en trädrot med 
liknelse af en menniska. Sedermera såg han annorstädes i denna lapp
mark dylika beläten. Men — tillägger han (sid. 181) — sorn alla före- 
nämda trägudar heta Storjunkare, kau jag ej försäkra».

Om en afgud, som dyrkades på det enligt Dr Y. Nielsens upp
gift sydligaste lapska offerstället i Norge, vid Tunsjön c:a 31/2 nili 
från Frostvikens kyrkby i norra Jämtland, må följande sägen här 
finna plats. Den upptecknades af förf. där i trakten år 1883. För
modligen var också denna guddomlighet en Storjunkare, enär den 
dyrkan, som säges hafva egnats honom, i mycket erinrar om den af 
Högström beskrifna.
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Widare tillspordes Jonas hvvad Ceremonier han brukade wijd 
de så kallade biörnebegrafningar? Sv. att när lapparne få skiuta 
någon biörn göra de strax på det stället en koija af rijs derest inga 
qvinfolk fåå komma in, utan manfolken alena, de flåå och koka 
biörn, gifwandes q vinfolket något af kiöttet med, när de ätit upp 
allt kiöttet sättia de benen, som inte få kråssas eller sönderhuggas 
uti en näfwer skräppa, läggiandes dher öfver på en stoor stock och 
siunga så derefter biörnwijsan, hvvilken han med Gunnil inför Rätten 
siöng, men den bestod icke af några ord utan war mera ett Sorl 
eller tiutande. Den samma begrafning sade Jonas att fiellmän till 
den ändan bruka att Biörn intet skall giöra dem eller deras diur 
någon skada. Eliest hade denna lappen ett godt loford och att så 
ofta före är han kommer till kyrkia låter sig i sin christendom 
underwijsa och begåår Herrans H. Nattward, och att för än nu H.
Kyrkioherden aldrig sådant örn honom hört.-----------------------------

Förutan detta refererade Inspectoren [Phalléen vid Lussnedals 
kopparverk] med Tullnärn Hammar att ock ett tahl skall vara det 
Jonas Torkelsson vid Mito Kläpp skall hafva en afgudalund, hvarom i

Tunsjögun, såsom han af min svenske sagesman kallades, erhöll 
offer af de gamla lapparne, hvilka därinvid fastbundo renar lefvande, 
som sålunda Ängö svälta till döds.

För o. 2 mansåldrar tillbaka kom en rik lapp och slog sig ned
i Tunsjöns nejd. Det gällde nu för honom att göra sig Tunsjöguden 
bevågen genom ett präktigt offer. Och förmenande att denne vore 
utledsen på renoffer, köpte han af en i närheten boende nybyggare 
en stor och fet oxe, som han ledde bort och fästband på offerstället, 
en brant och hög klippvägg eller s. k. hällsköle invid sjön. Nybyg
garen, som väl kände, hur med offringen plägade tillgå, smög sig 
efter lappen, och då denne lemnat platsen, löste han oxen, hvarpå 
han ledde honom hem och slaktade honom för egen räkning. Örn 
våren, då lappen kom flyttande från det nedre landet, skyndade han 
bort för att se efter, om offret varit guden behagligt. När han nu 
ej en gång fann benen kvar af den offrade oxen, begaf han sig glad 
ned till nybyggaren för att omtala detta för honom. Denne förekom 
honom med att fråga, huru guden tyckt om offret. Hå, far! — sva
rade den lycklige offraren — si, dä ha behaga n rätt val. Tejje (tagit) 
bena, klöven å allt ihop.

Att lapska afgudaoffer i denna trakt skett så sent sora denna 
sägen anger eller mot slutet af förra århundradet kan icke anses otro
ligt. Friis (En sommar i Finnmarken etc.) omtalar 1872 att omkring 
20 år tillbaka en lapp Rastus i Finnmarken troligen varit den siste, 
som offrat åt afgud.
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de dock ingen visshet hade. Jonas inkallades och med lämpa söktes 
att dheruti förmås till bekiännelse; men bad han Gud sig bewara från 
en sådan Synd, han visste af ingen annan än den Store Guden i 
Himmelen. Mito Kläpp är eljest ett stort och vida begripit hell 
vidt aflägsit, dit nu ingen i hast kunde komma derom att ransaka 
och undersöka.»

Den slutliga utgången af detta inkvisitionsmål är icke känd, 
men häradsrättens i målet gifna utslag löd sålunda:

.... »elfter som eij wijdare upplysning för dhenna gången 
stod att bekomma; thy sedan saken med alla omständigheter war 
nämden föreställt, resolverades.

Att såsom hwad det angår att Jonas Torkilsson skall Sonen 
Olof ihehl slagit, han dertill enständigt nekar, warande inga skiäl 
el. omständigheter, som honom till en sådan gierning kunna binda, 
utan fast mehra är liket besichtigat och dherpå intet teken till våld- 
sampt handhafwande kunnat finnas, för dhen skull warder Jonas 
Torkelsson uti detta alldeles fri erkiendt.

Hwad wijdkommer det. afguderij Jonas Torkelsson skall föröfwa 
så med ofrande till Stor Junkaren som dess afgudalund wid Mito 
Kläpp, så har mot dess förnekande Jonas Torkelsson för denna gån
gen sådant icke kunnat påtygas, utan lämpnas till wijdare, och 
emedlertijd skall Länsman med all flijt låta effterspana afgudalunden 
och örn lappen sådant ofrande föröfwar.

Beträffande det widskieppelse och Signerie, som Jonas Torkelsson 
och Gunill hafwa föröfwadt, så wijd Olofs svepning som eliest wijd 
den så kallade Biörnebegrafningen, jembwäl och att han kastar Flinta 
och stål uti kidla och rinnande watten, så finner häradsrätten det 
lappen och Gunnil sig derutinnan hafwa försedt emot den 9 § uti 
Kongl. Maij:ts placat örn Eder och swordom, för hwilket ock härads
rätten i förmågo af högstber. § dömer honom Jonas Torkilsson och 
Gunnil att sittia 14 dagar och 8 dagar wijd watten och bröd, dock 
detta allt den höglåfliga Kongl. Hofrättens högwijsa omdöme och 
decision underdån. och ödmiukel. submitterat.»

Det är ett drag i här lemnade relation af lapparnes forna tro, 
som är särskildt anmärkningsvärdt. Tyglapparna och tråden, hvilka 
lades på den döde Olofs kropp i det syftet, såsom Gunnil berättade, 
att han skulle hafva dem »att bota kiortelen med örn han skulle 
gåå sönder», tyckas tyda på föreställningen örn ett verksamt lif efter



döden före uppståndelsen. Ett sådant föreställningssätt var icke 
heller främmande för de hedniska nordboarne.

1 Nials saga berättas örn Gunnar af Hlidarenda att han efter 
sin död troddes bo i sin hög, där ha ljus, vara glad och sjunga.1

Till sist må, örn också på sidan örn ändamålet med denna upp
sats, anmärkas, att det af undersökningen vid ofvan nämnda ting 
göres sannolikt att lapparne i forna tider haft offerplatser så sydligt 
som i Herjedalsfjällen, såsom också Hulphers inemot ett århundrade 
senare angifver (Herjedalen, sid. 69). Att ett lapskt offerställe varit 
vid Mitokläpp (själfva denna orts namn torde vara af lapskt ur
sprung) vinner stöd af en ännu lefvande tradition, hvilken utpekar 
denna plats såsom en för de gamla lapparne helig sådan.
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1 Geijer: Svea rikes häfder, sid. 278, not 4.


