
Resa till Fartheignsläktens spår i södra Sverige

Staffan Smeds, Sundsvall

Den 12:e september 2014 startade Lena Trulsson, Bo Bylund och Staffan Smeds en resa mot södra 
Sverige för att söka upp platser där medeltida pergamentsbrev avslöjar att män i Fartheignsläkten 
funnit sina hustrur och kanske även bott under sina liv. 

Bo Bylund har i sin forskning samlat mycket material och hade med sig kopior av diplom och kartor att
följa. I följande text har jag använt namnet Fale i stället för Fartheign.

Denna reseberättelse sker i tiden för att lättare följa de olika medlemmarnas släktled.  De angivna 
generationerna följer den kompletterade linje som forskats fram under Tommy Härnelinds  arbete 
kring ’de förlorade generationerna’, dvs. glappet mellan Fale hin Unge död efter 1210, känd från 
slaget vid Älgarås och Gestilren och Fale Nilsson ’Fale hin Unge’ död 1363.

HORSE – Runstenen vid Ullunda

I tiden börjar vi dock redan vid besöket av den fantastiskt fina runsten som står vid det gamla vadet 
vid nuvarande Ullunda bro i Tillinge Sn. strax utanför Enköping. Den har rests efter HORSE (Herse 
Eriksson, Bo Bylund) och KRABBE vilka stupade som väringar i kejsarens tjänst i Bysans 1111 e.K. 
Herses kamrater skrev runor över Horse på Pireuslejonet som stod vid Pireus hamn på Greklands kust 
(Lejonet  kan numera ses i Venedig, dock har runorna försvunnit men kan ses på tidig avritning av 
dessa).



Tommy Härnelind’s släktlinje

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

Fale Herseson, Fale hin Unge - Älgarås, Kungslena och Gestilren 

Älgarås ligger utefter väg 200 strax väster om sjön Unden mellan Vänern och Vättern.  Den nuvarande 
kyrkan är från 1400-talet och har en vacker gammal inredning. De äldsta statyerna kan vara från den 
kyrka som stod i Älgarås då Sverker  under slaget tog livet av tre av Knut Xl Erikssons fyra söner 
januari 1205. Den fjärde, prins Erik, räddades dock av Fale hin Unge som vår sägen berättar.





Åker man söderut från Älgarås på landet mellan Vänern och Vättern kommer man ner till ett böljande 
landskap söder om Skövde där huvudvägen delar sig och en mindre väg leder vidare mot Dala och 
Kungslena med sitt medeltida Folkungagods och den gamla kyrkan. Här stod ett slag 1208 då Sverker 
kämpade för att behålla kronan. Platsens historia var väl beskriven med hänvisningar till naturen och 
soldatgruppernas vandring längs dalgången. Strax söder om Kungslena ligger den plats som sannolikt 
härarna åter möttes 1210, Gestilren, men därom råder fortfarande en viss tvist. Ett stort 
minnesmonument var rest efter vägen och platsens betydelse för Sveakungarnas seger var tydligt 
framhållen.



Gudmund Falesson – Nydala kloster (se bilder på klostret under sonsonen Fale Haraldsson)

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

I ett pergamentsbrev (DHK 772) finner vi namnen Fagerhult och Gräshult i Hagshults socken, samt Ya i
Fryele socken. Där framgår att byteshustrun Gyda (Göda) NN och maken Gudmund (Fartheignsson 
(böjd arm; död efter 1259), skänker gods till Nydala kloster.



Harald Gudmundsson - Borgholmen i Landssjön, Wräk och Hammar

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

Mellan Norrköping och Linköping ligger Landsjön strax intill E-4an. Borgen på borgholmen i Landsjön 
var bebodd under mitten av 1200-talet av Christina Fastesdotter, änka efter Holmger Folkesson 
(Ama). Han avled 1254 och i hennes andra gifteäktades hos av Harald Gudmundsson. Holmen i 
Landsjön är rik på rasmassor från den för tiden ovanliga ringmuren, varav den längsta raka delen 
mäter 59 meter. Utgrävningar har på börjats av arkeologer från Östgöta museum ( se: Arkeologi och 
byggnadsvård i Östergötland).

Harald Gudmundsson (Vingad Lilja) kungör i ett pergamentsbrev (SDHK 899) att han till Saba kloster, 
nutida Julita, skänker sina två gårdar Wreach (Vräk) i Ekeskogs Sn (Västergötland) och Hammar i 
Sköllersta Sn (Närke). I sitt sökande hade Bo Bylund funnit en rundad halvö i ån Tidan vid Vräkefors 
och vi var intresserade att söka upp den platsen.  



Vi kunde inte gräva i marken men stack ner en metallstång som stötte mot sten efter cirka 10 
centimeter. Mötte stången stenrester efter en byggnad som Harald byggt- Var vi på den plats där 
Harald hade bott? Markytan avslöjade ingenting frånsett något som kunde ha varit en stensättning in 
mot fastlandet.

På platsen för Hammar låg en gammal vacker gård med ståtlig infart. Längs denna infart låg en 
upphöjd plats med sex stora bautastenar i ring – ett forntida minnesmärke för en kult- eller tingsplats.



Fale Haraldsson d.ä. – Hylte i Ör

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

Landsdomaren Fale Haraldsson d.ä. (böjd arm/vingad
lilja), som i förläning fick Nässom och Herrleken vid
Ångermanälvens strand, skulle enligt
pergamentsbrevet ha betalat avlat till
cisterciencerklostret i Nydala. 

Nydala kloster ligger vid sjön Ruskens norra vik några
mil söder om Jönköping och strax sydväst om
Vrigstad. 







Klosterkyran och Portkapellet (Bondkyrkan) samt en del murverk kan ännu ses men övriga byggnader 
är försvunna.

Fale Haraldsson d.ä hade i ett tidigt skede i livet ägt hemmanet Hylte i Ör socken (Allbo härad i 
Småland). Vi försökter finna platsen men lyckades inte trots förfrågningar i trakten kring Hult.

Nils Falesson – Ya, Gräshult, Fagerhult

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

Vi fortsatte nu färden mot Ya (öja) i Fryele socken, samt Gräshult och Fagerhult i Hagshults socken.

Fryele kyrka                         



Gård i Fagerhult           

Ya norrgård

I ett pergamentsbrev (DS 9265), så framträder  en Christina Jacobsdotter, änka efter framlidne Ramn 
Pedersson. Hon skänker allt sitt gods i Ya till bl.a. dottern Margareta Ramnsdotter och hennes man 
Ingemar Isesson. De sistnämndas dotter var NN Ingemarsdotter, gift med Nils Falesson (död1252, 



böjd arm/Bure). Sistnämnda par har sannolikt varit boende på bl.a. Utnäs i Styrnäs socken 
(Ångermanland).

Fale Nilsson d.y ’Fale hin Unge’ – Långserum

Fale hin Unge, Lagman,hövitsman

Gudmund Falesson, Fogde

Harald Gudmundsson, Riddare, Fogde

Fale Haraldsson d.ä., Hövitsman, Landsdomare

Nils Falesson, Fogde, Storman

Fale Nilsson, Lagman

 Söder om Hook tog vi av mot på väg 36 och styrde nordost mot Långserum (Svenarums socken, 
Västra Härad).

I Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltida brev (Källa: SDHK 6857), framgår att Erik 
Eriksson och Uno Eriksson medger Herger Joarsson rätt att av Ragnhild Gjurdsdotter inköpa deras 
fädernesgård Långserum. Uno Erikssons dotter, Ingeborg Unosdotter, var gift med Fale Nilsson (böjd 
arm/Bure), vilken var den siste av de tre generationerna som bodde intill Ångermanälven.

Fale Nilsson d.y. dog vid slaget mot den Dansk-Tyska hären på Uppsalaslätten November 1363. 
Ragnhild Gjurdsdotter tillhörde den uråldriga ätten Oxenstiärna. En kusin till henne blev stammoder 
för ätten stenbock.



Vi kan konstatera att många av denna släktlinjes sex manliga medlemmar under 150 år bodde och 
gifte sig med kvinnor i den södra delen av Sveariket, från nuvarande Östergötland och ner i Småland. 
De har också haft gårdar inom detta vidsträckta område. Dessutom återfinner vi tre generationer i 
Ångermanland vid Ångermanälven. Gåvor har skänkts till klostren i Nydala och Saba (Julita) varvid 
man kan dra slutsatsen att de önskat sin jordfästning vid dessa kloster och därför sannolikt men inte 
nödvändigtvis bott i klostrens närhet.

 Den förste, Fale hin Unge, kan vi knyta till Medelpad, men även han tillbringade en tid nere på Näs 
slott på Visingsös södra udde där Knut’s söner (Erik den Heliges barnbarn) växte upp en tid till den 
ödesdigra händelsen vid Älgarås.

Med tanke på släktens inflytande över kolonialiseringen av kusten mot norr kan man dra slutsatsen 
att Landsdomarsläkten/ Fartheignsläkten haft vidsträckta förbindelser över det växande riket 
eftersom alla övriga icke klarlagda söner och döttrar inom släkten genom generationerna sannolikt 
bildat en vid sammanlänkande väv över östra Skandinavien.

Vi vet också genom texter i de medeltida breven att släktens medlemmar stått nära den Erikska 
kungamakten och genom sina positioner som Landsdomare, hövitsmän och fogdar haft tydliga 
maktpositioner.

Sigillen som beseglar de medeltida dokumenten har ömsom haft en böjd arm, en vingad lilja eller en 
kombination av båda adelstecknen vilket visar släktens höga position som fria män.

Den troligaste förklaringen till släktens minskande inflytande var det tyska och danska övertagandet 
av makten efter 1350-talet. Möjligen kan också Digerdöden ha bidragit till att släktens kraft minskat. 
Det är intressant att konstatera att höga positioner inom den katolska kyrkan kom att innehas av 
medlemmar ur släkten. Svärd och lagbok byttes mot bibel och kors medan makt att styra folket med 
kyrkopliktens hjälp bevarades på detta sätt.

Av Tommy Härnelind’s släktlinje framgår att en son till Fale Nilsson , Härse Falesson, var initiativtagare
till Terminalhuset på Klosterholmen i Bureå och en son till denne, ’Gamle Olof’ Härsesson, en man 
som benämns Abbott. 

Sammanfattningsvis gav resan med stöd av de medeltida dokumenten en djupare bild av släktens 
vida utbredning i ett Sverige i vardande.




