I Bodsjös husförshörsbok 1817-26 skrivs
Herrbergslandet-Gullboviken och
Herrbergslandet-Strångslmd

Ur några handlingar, som behandlar våta trakter, främst Strångberget: Är 1273(?) ang.
gräns mellan Sverige och Norge. Bodsjö nämns första gången: - - - ok Bokena ok i
Botsio. Vidare: Thetta var boret ok suoret vm landa mcere ok ramerki mellim Noregs ko·
nungs rikis ok Swia konungs i Sueigi i Heriardale a Althingi: (och här kommer uppräkningen av ombuden, som svor eden och vittnade om gränsmärkena) - - ok Simon i
By - -. - -, or Morbek ok a Breku ok i Glaumsbofda, afhofdanom ok i Haframinni
Ett annat vittne: - - thcedan ok i Brostnar hellu, sem Einar Thambaskd:lfiter reisti

--o

Hälsingelagen. anteckning i Thingmalabalken rörande gränsdragningen: - - ok i
maru bcek. ok i brcekku. a strintungx edhe. af!the brcekku. ok i bonu ba!rg. tha!dhan ok
i ha!llu. the a!r stander i iorthu wirklikce. ok rzmir a hognar. thcedhan ok i flri ass i Fce·
ningce skalle... (Strint-Hungens eda - från den backen och i Hunge berg och i hällan.
Där står den jordfast /på hällan!! och runor är huggna ...)
Inskrifterna: Den ursprungliga, Einar Thambaskelfuers,M-x. Dessutom EPMs OE
12/51920. OE, det var Otto Edin, som flyttat hit från Graninge ett par år tidigare.
EPMs okänd. De två hackade in sina signaturer vid en utflykt.
Omslagets framsida: Alla gårdarna bebodda (Kallins t.V. utanför bilden). Stamfastigheten låg nere vid sjön längst t.v.
Foto från omkring 1960 Gunnar Malmström.
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Min teori är, att Bredhungen tidigare kallats STRINT-HONGEN St~ _
S o •
,
or
~ng~n .. manmgom har namnet Strimhongen förändrats till Strången. Slå
mIg pa fingrarna, omjag ha; fel! Berget~ namn ger också ett ålderdomligt intryck. MItt mellan sodra garden och dIg lIgger ett litet berg Hebers.berge
Häberg~berget. Vi får tänka oss det gamla fornmannahärbärg;t vid gården ne:
re VId sJon.
h

Trakten gick under beteckn"ingen "Herbergs Krona Afradsland". Det ut.
nyttjades av folk från grannbyarna till jakt och fiske, starr och myrslåtter.
Bönderna ända från Bodsjöbyn hade rätt till viss slåtter i trakten. "Åtta
skrindiand", hur mycket det nu kan ha varit. Tänk att köra en höskrinda från
Strången till Bodsjöbyn. Hö och starr måste ha varit dyrt på den tiden.
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