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                              Var låg Slyos?          Per Olof Nordell Fil dr 
               Falun juli 2007 

 
Härjeåns dalbottnen mellan Rensåsen och Slyåsen, där Lövnäsvallen och 
Snösvallen ligger och över vilken landsvägen från Lillhärdals kyrkby viker 
av mot Särna, kallades i mycket gamla tider Sliarosvellir - i dagkort och gott 
Slyos. Möjligen kan det tredelade namnet syfta på områdets slyartade 
lövängar och dess vattendrag med sammanflöden, os. Den främsta 
naturtillgång som tidigt gjorde området attraktivt för människan var de 
ovanligt stora lövängsmarkerna med god tillgång på ytligt grundvatten och 
lämpliga jordarter med en stor produktion av växter för slåtter. En annan 
var tillgång på fisk i Härjeån med biflöden, främst Slyan, vilka rinner igenom 
ängsmarkerna. 
 
Området har enligt skriftliga källor. traditioner och gammal hävd varit känt 
som Härjulf Hornbrytarens tillflyktsort och bosättning. De senare årens 
geomorfologiska undersökningar och punktvisa arkeologiska utgrävningar 
samt strövisa lösfynd har påvisat att förutsättningar för tidig mänsklig hävd 
funnits med möjlig tidvisa bosättningar. Slyos kan därigenom även ha blivit 
ett naturligt hållställe längs handels- och färdvägar mellan Lillhärdal och 
Norge via Vedungfjällen vilka också nyttjades av kyrkans folk samt 
pilgrimsleder till Nidaros. 
 

 
Pilgrimsleder enligt Olof Jansson. 
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Den nuvarande gränsen mellan Idre i Dalarna och Härjedalen var före 1645 en 
församlingsgräns i Norge. 
 
Det var på grund av de lösfynd av gamla bruksföremål som gjorts av Elof 
Herrdin, som utgrävningar sattes igång på två platser i den centrala, 
låglänta delen av området. Dessa betecknas på nedanstående karta med 
RAÄ 222 och 220, belägna inom det skrafferade området. Kartan visar 
Härjeåns lopp efter 1962.  
 

 
Ängsmarkerna vid Snösvallen mellan Härjeån och Slyan och nordväst om 
Kungshögen har av någon oförklarlkig anledning inte tagits med. Denna 
karta har därför framledes präglat uppfattningen om var Slyos låg och dess 
begränsning. Nr 2 betecknar Snösvallens gamla härbre från 1729.  
De arkeologiska sonderingarna har därför hittills förlagts endast till det 
markerade området och syftat till försök att finna kulturlager och fynd som 
skulle kunna visa på någon form av bebyggelse. Det har därvid visats att 
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husgrunder av enklare slag och av hög ålder - möjligen från 900-talet, men 
i varje fall från tidig Medeltid - hittats vid de två lokalerna. Lämningarna 
består av mycket ytligt liggande grundstensättningar av småblock och 
grovsten och eldhärdar med skörbränd sten, täckta endast av brunjordstorv 
med tillhörande örter och gräs. 
Trots deras höga ålder är lämningarna inte täckta av silt eller annan fluviatil 
jordart, som alltså kunnat föras över området med översvämningsvatten. 
Det underliggande siltlagret är alltså äldre. 
Vem som än anlagt dessa grunder med sina byggnader har således varit 
medveten om att onrådet inte var översvämningsbenäget. 
 
Grunderna kan knappast ge belägg för någon längre bosättning. De ger 
snarare intryck av att ha anlagts för tillfälliga byggnader, som kan ha varit 
knutna till områdets slåtterverksamhet och i vilkets centrala delar de ligger.  
Härjeåns lopp på den ovanstående kartan uppkom först 1962, då den äldre 
och ursprungliga fåran intill Lövnäsvallen stängdes av. Oset mellan 
Härjeån och Slyan som det ser ut i dag fanns inte. Då Snösvallens härbre 
(nr 2)sattes upp och dess jordkällare anlades omkring 1870 rann inte 
Härjeån förbi där som i dag. Ingen anlägger en källare eller sätter upp 
byggnasder nära ett stritt och erosionsbenäget vattendrag.  
 
Jag har i tidigare artiklar publicerade på Jamtlis hemsida beskrivit hela 
områdets geologi och geomorfologi mellan Lillhärjeån och 
Rönnvasselbygget och funnit att dalbottnen består av resterna av ett från 
början mäktigt fluviglacialt supraakvatiskt delta, en sandur, vanligt 
förekommande i Härjedalen. Materialet är delvis grovt, dåligt sorterat samt 
korttransporterat då det avsatts nära den mot NV vikande inlandsisens 
front. Ackumulationen hade initialt en överyta motsvarande 
lateralterrassens på vilken Lövnäsvallen ligger. På grund av omfattande 
smältvattendränering eroderades övre delen av deltamaterialet bort. Kvar 
lämnades en erosionssula med lämningar av strömrännor. På denna 
kvarstod enstaka erosionsrester såsom Kungshögen, Snösvallenryggen 
och Olashögarna, Slyan- och Lövnäsvallterrasserna. Från en tidigare lokalt 
och en englacialt bildad siltackulation belägen väster om sammanflödet 
mellan Lillhärjeån och Härjeån fördes finmaterial ut över de lägre delarna 
av sandurresidualytan. Siltlagret är mäktigast vid Snösvallen. 
 
Det skall betonas att detta ytliga lagret av silt vilar på grovt sandurmaterial 
och inte på morän såsom felaktigt sägs i den senaste  av de arkeologiska 
rapporterna från 2006.    
Utvecklingen visas på nedanstående två blockdiagram.  
 



 4

 
Det övre diagrammet visar sanduravsättningens intialskede och det undre 
efter nederoderingen. Bägge sedda uppströms. Röd färg med småringar 
betecknar glacifluvialt sandurmaterial och med småtrianglar ev. 
underliggande morän närmast berggrunden. Gult finprickat är överlagrad 
silt. Terrassen till höger är Lövnäsvallens och i bildmitten och i 
diagrammets framkant Kungshögens erosionsrest, mellan vilka Härjeån 
rann före 1962.  
 
Sedan isen försvunnit från höjdområdet kring Lillhärjeåbygget och bort mot 
Vedungfjället har Härjeån med övre biflöden avvattnat sluttningar och 
dalbottnar, och passerade i sin fåra intill Lövnäsvallen och österut genom 
området norr och öster om Olashögarna till moränryggen som stänger av 
dalen vid Rönnvasselvadet öster om Domkyrka.  
Omfattande delar av sandigt dalbottenmaterial öster om Lövnäsvallen 
eroderades efter hand bort och Härjeån utbildade ett brett meanderfält med 
mycket markerade erosionsbranter, som man ser från landsvägen.. 
Meanderområdet upptas nu av Styggmyren med 2-3 m mäktig torv. T.h. 
Enfasttjärn. 
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Detta är den del av meanderområdet norr om gamla Härjeån och som 
ligger närmast Lövnäsvallen. 
 
Den första av de följande kartorna visar vattendragen för cirka 200 år 
sedan. Någon landsväg fanns inte. Den nuvarande är inlagd för 
orienterings skull. Bångbäcken avvattnade ett mindre myrområde mellan 
Käringeggens övre del och Härjeån. Den var och är fortfarande ett mycket 
litet vattendrag. En stig förband Lövnäsvallen med Snösvallen och ledde 
därifrån vidare upp till Slyåsen. Snösvallen hade  i långa tider dessförinnan  
tillhört gården Påls i Nordanå. 
 
Eftersom Härjeån rann öster om Olashögarna låg sammanflödet med Slyan 
beläget i närheten av Domkyrka.  
De tre byggnader som finns utritade på den första av kartorna, belägna  
strax SÖ om n i Snösvallen fanns inte då. Dessa tillkom först omkring 1870. 
Däremot fanns de fyra byggnader lagda i fyrkant norr därom och som kan 
tänkas ha varit det som  åsyftas som Dalsvallen eller Andersvallen i boken 
Lillhärdals Fäbodar.  I bouppteckningar från Påls från 1700-talet finns 
upptagna flera föremål på Snösvallen. Dessa fyra bodar borde rimligen ha 
byggts på en översvämningssäker plats.  
Lägg märke till att Bångbäcken då gick i en vid båge långt ifrån dessa 
byggnader.  
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1870 fanns fortdarande ingen landsväg till Lövnäsvallen men väl en 
kärrväg. Då förre länsmannen Jöns Jönsson (1822-1908) med familj vid 
denna tid tvingades att flytta från Påls och bosätta sig på dess utgård 
Snösvallen, hade en mindre avlänkning från Härjeån skett uppströms 
Lövnäsvallen och ett älvöga bildats.  
Detta nya vattendrag fångade upp Bångbäcken och utnyttjade till förstone 
dess bäckfåra men flyttade efterhand något närmare Snösvallen. Detta 
rann in i den betydligt större Slyan strax nedströms Snösvallen. Dess ränna 
dit finns fortfarande kvar. Se flygbild. Slyans fortsättning mot SÖ bildade 
fortfarande ett sammanflöde med Härjeån i området mellan Olashögarna 
och Domkyrkan.    
 
Jönssons familj bosatte sig först i Andersvallens byggnader som hade en 
port genom lidret till innegården. Inget av detta finns kvar. 
 

 
På ovanstående skifteskarta finns de äldsta husen – Andersvallen - i äga 
8014 och tre av Jönssons nya byggnader på skifte 7999. 
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Han började dock omgående att bygga nytt bostadshus, stall och ladugård 
och flyttade upp ett härbre från Påls (nr 2 på den första kartan). Jöns 
Jönsson måste ha varit väl medveten om att de nya husen inte blev 
placerade i ett område med översvämningsrisker alltså långt från 
vattendrag.  
 

 
Snösvallen 1975 med nya Härjeån. T.h. byggnaderna från 1930-t och 
framför dem härbret från 1729 och den i ån nedrasade källaren. T.v. 
byggnaderna från 1870.  
 
För att ta sig till Snösvallen röjdes en kärrväg från Lövnäsvallen över ett 
vadställe i Härjeån. Vägen är utmärkt med en prickad linje. En bro byggdes 
över vattendraget. 
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Under sonens Jöns Jönsson (1867-1953) tid drogs landsvägen från 
kyrkbyn fram till Lövnäsvallen. En bättre bro hade byggts över vattendraget 
längs vägen till Snösvallen men huvuddelen av Härjeån rann fortfarande 
intill Lövnäsvallen och förenades fortfarande  med Slyan nedströms 
Olashögarna. En omfattande flottnig ägde tidigare  rum på dessa vatten. 
Den upphörde omkring 1960  då Härjeåns meandring länge gjort detta 
besvärligt. Under kriget 1939-45 började planering för en fortsättning av 
vägen från Lövnäsvallen mot Särna. Detta medförde att man för att undvika 
att bygga två broar över strömmarna stängde av Härjeåns huvudlopp med 
en handgrävd jorddamm ovanför Lövnäsvallen. Följden blev ett våldsamt 
vattenflöde rätt över ängarna ovanför Kungshögen och med erosion i 
rktning mot Snösvallen vilket framgår av nedanstående foto. 
 

 
Man lät då under1962 med schaktmaskin bygga ytterligare en damm för att 
hindra detta otyglade flöde ovanför Kungshögen.  
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Genom detta kom hela Härjeån att rinna i en mer samlad och nybildad fåra 
och man kunde anlägga en betongbro för särnavägen. Snösvallen utsattes 
för översvämning som nästan nådde fram till nyggnaderna och en kraftig 
sidoerosion av slåttermarkerna inleddes och fortfgår alltjämt. Jordkällaren 
som tidigare legat långt från närmaste vattendrag, blev plötsligt omöjlig att 
använda och är i dag helt nedrasad. Förmodligen blev grunderna av de 
äldsta fäbodbyggnaderna begravda under älvslam.  
 
Under Jöns Jönsson den yngres tid lät arrendebolaget Stora på 1930-talet 
uppföra en ny stor ladugårdsbyggnad med stall, lider och höskulle samt ett 
nytt bostadshus, vilka fortfarande står kvar, En av de äldre fyra bodarna på 
Andersvallen flyttades till de nyuppförda husen som mjölkbod och 
sovstuga.  
Gårdsbyggnaderna från 1870-talet lämnades att förfalla. 
Härjeån fick alltså ett helt nytt lopp och dess ursprunbgliga vid 
Lövnäsvallen övergavs. 
Detta nya lopp blev naturligtvis mycket turbulent, svämmade ofta över och 
utövade en kraftig sidoerosion och blockbankbildning, något som 
framträder tydligt på nedanstående flygbild från 2002. Härjeåns 
sammanflöde med Slyan vid Domkyrkan upphörde och ligger i dag helt 
nedströms Snösvallen. Slyans och den nuvaranre Härjeåns 
sammanflöde.är alltså inte äldre än ca 50 år. 
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De ljusa partierna på flygbilden längs Härjeån är blockbankar. De visar 
med all tydlighet att dess lopp är mycket ungt. 
Vid sammanflödets norra sida mynnar den nu övergivna, smala, raka och 
numera nästan igenväxta stömfåra som fanns före 1870 fram till 1962. 
Denna är angiven på bildtolkningen. Den fångades upp av Slyan, som rann 
i vida bågar mot öster. En av dessa böjar är tydligt synlig på flygbildens NÖ 
del. Platsen för utgrävningar vid RAÄ 220 är utmärkt med en liten cirkel. 
Vid sonderingar sommaren 2006 väster om RAÄ 220 påträffades 
kulturlager. Detta föranledde utgrävningsledningen att fråga sig i detta års 
rapport om det var där som oset i Slyos hade varit beläget.   
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Detta är endast delvis sant. Det fanns ett sammanflöde mellan det lilla 
vattendraget  och Slyan men den stora föreningen mellan Slyan och 
Härjeån låg vid Domkyrkan, som ovanstående karta visar. Det ligger SÖ 
om Storolashögen och har förmodligen alltid funnits där. Slyan och Härjeån 
har skurit sig och slingrat sig dit skilda vägar genom sandursedimenten.  
Den gamla Härjeån och Slyans förgreningar är blåfärgade på kartan 
medan Härjeåns nuvarande lopp är finprickat. Olashögarna är markerade 
med brunt. I kartans sydöstligaste del ligger moränryggen vid 
Rönnvasselbygget, som avgränsar hela Slyosfältet mot öster.  
Detta sammanflöde är mest troligt det område som ligger bakom namnet 
Sliarosvellir eller Slyos. Detta betyder inte att det inte fanns andra men 
mindre sammanflöden av vattendrag i området. 
Det nuvarande sammanflödet strax nedom Snösvallen skapades genom 
omledningen av Härjeån först 1962.  
 
En lämning som talar för att området kring sammflödet vid Domkyrkan kan 
ha varit en viktig fiskeplats långt tillbaka i tiden är den mängd meterstora 
gropar som ligger i svackan mellan Storolas- och Långolashögarna och 
som tidigt beskrevs av Elof Herrdin. Dennes skisskarta har återgivits i 
tidigare artikel av mig men nedanstående bild tål att upprepas.  
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Den enda tänkbara användningen av dem är att de grävts för förvaring av 
fisk, som nästan uteslutande var laxfiskar, som vandrat upp och ned för 
Härjeån och valt väg vid oset. Liknande förvaringssätt har varit i bruk långt 
fram i tiden i Norrlands inland och förr av finska bosöttare i Bergslagen.  
 
”Grava, sätt att nedsalta lax eller strömming i tinor. Vid längre tids förvaring omlindades 
förr gravlaxkärlet väl och nedsattes i en grop i jorden.Härav torde namnet gravlax ha 
uppkommit.”(Svensk uppslagsbok 1932). 
 
En tina kan vara endera ett mindre laggkärl eller en vidjeflätad korg. I dag 
används tinor av fisklinenät och förses med beten för fisk- och 
skaldjursfångst, för de flesta förknippat med hummer. Vidjeflätade 
fångstanordningar, s.k. katsor, som sattes ut i grundare strömmande vatten 
med trattformad del vänd uppströms sägs ha varit i bruk i ganska sen tid 
fram till dess att nyare material kommit i bruk. Jag har själv sett varianter av 
sådana fasta redskap i användning i Östafrika för några tiotal år sedan och 
torde ha varit ett mycket universellt och gammalt redskap.  
 
”En katsa är ett fast fångstredskap vid fiske som använts in på 1900-talet, särskilt i 
sötvatten. Redsakpet är uppbyggt av lodrätt placerade käppar som bildar en njurformad 
fångstgård till vilken en likaledes av käppar uppbyggd arm leder. Genom armen lockas 
fisken till fångstgården och har sedan svårt att ta sig ut. Med håv kan fisken fångas i 
fångstgården. Denna typ av fångstredskap har använts mycket tidigt och från 
Skedemosse på Öland föreligger dateringar till äldre bronsålder.” 
 
John Jönsson f 1925, uppvuxen på Snösvallen, har berättat att man på 
Jöns Jönssons tid nästan alltid fångade sin fisk i Slyan och att detta 
gjordes i senare tid med nät med tunga sänken som lades ut för hand på 
lämpliga ställen och drogs med linor på ömse sidor av vattnet uppströms så 
att det bildade en strut i vilken öringen hämdades upp. 



 13

 
 
Vidjorna i eventuella liknande redskap i vattendragen vid Slyos torde 
uteslutande ha varit sälg, som fanns och finns i frodiga mängder längs 
vattnen och som i dag sprider sig in över de övergivna slåttervallarna, som 
ett tätt och svårgenomträngligt sly. Detta begrepp kan ha givit upphov till 
förstavelsen i namnet Sliarosvellir. Även Slyan torde härleda sitt namn 
därifrån.  
 

 
Bland övriga sammanflöden i området kan nämnas oset väster om 
Lövnäsvallen bildat av Härjeån och Lillhärjeån. Körvägen från Lövnäsvallen 
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västerut passerar numera en vägtrumma i Lillhärjeån strax uppströms oset. 
Höjdkurvan 575 m ö.h. gör öster om oset en böj, som markerar en 
isgropsinsänkning i den glacifluviala lateralterrassen på vilken bebyggelsen 
i vallen ligger. Bygränsen följer Härjeåns gamla fåra, som stängdes av 
1962. Eftersom detta sammanflöde är gammalt kan det ha varit en 
fiskeplats dock inte av samma betydelse som oset vid Domkyrka. 
 
Den rika lövängsväxtlighet som varit förutsättningen för slåtter beror på 
områdets ytskikt av silt och en god tillgång på marknära grundvatten i 
underliggande mycket permeabla sandurmaterial. Inga av de utgrävda 
husgrundernas stenar har varit täckta av silt. Slyosvallarna är kända för att 
tidvis ha översvämmats och man har både velat sätta avsättningen av silt 
och växtlighetens frodighet i samband med dessa. Frågan är dock i vilken 
utsträckning, hur ofta och framför allt hur långt tillbaka i tiden dessa 
omtalade översvämningar skett. 
Den äldsta bebyggelsen i det låglänta området var de fyra fäbodstugorna i 
den västra delen av Snösvallens slåttermarker. Därefter tillkom 
Snösvallens byggnader omkring 1870, av vilka de flesta är helt förfallna. 
1881 gifte sig Per Jönsson (1855-1938), Glötes-Per med Jöns Jönssons 
dotter Kerstin (1855-1899) och anlade en mindre gård bestående av 
gårdshus, fähus och foderlada, kallad Glötesbygget, uppe på 
lateralterrassen söder om Slyan. 1938 flyttade han med enda dottern 
Kristina till Kyrkbyn och sålde husen till Erik Herrdin(1888-1963), som 
friköpte mark och flyttade byggnaderna till det ställe som kallas Lövlunda 
och där sonen Elof växte upp. En del av Härjeån rann förbi i en slinga som 
än i dag är delvis vattenfylld. Hade markerna varit utsatta för 
översvämningar hade man inte kunnat välja detta läge för en 
gårdsanläggning. Det var först från 1962 som en del av Lövlundas vallar 
och vägen dit började läggas under vatten främst efter snösmältningen. 
Elof Herdin lät till följd av detta valla in den strida och unga Härjeån på 
norra sidan och mitt för Snösvallen och nedströms. Följden blev en ökad 
sidoerosion på Snösvallens mark som snabbt raserade återstoden av den 
gamla källaren.  
Detta innebär inte att Härjeån i sitt gamla och ursprungliga läge inte 
svämmat över från tid till annan och att dess vatten översilat slåttervallar. 
Dock måste en annan bevattningsfaktor för dessa tas i beaktande, 
nämligen stigande och sjunkande grundvatten. Överallt där det fanns 
slåttervallar utgörs underliggande jordart av grusigt,stenigt deltamaterial 
som är mycker permeabelt. De grävda brunnarna vid Lövlunda och 
Snösvallen når vid torra tider på blott 1 ½ m under markytan. Efter 
snösmältning och regnrika perioder sommartid stiger grundvattnet snabbt 
då trycket på detta ökar genom infiltration uppströms Härjeån eller genom 
effluens därifrån. 
De större lövängsväxterna, björk och sälg har djupa rötter och når alltid 
djupt liggande grundvatten. Efter det att grundvattenytan stiger når den 
snabbt ängsväxternas rötter och delvis fylls djupare delar av gamla 
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sandurströmrännor. Den rika vallväxtproduktionen i området beror alltså till 
stor del på att de bevattnas underifrån i likhet med de självattnande 
blomkrukor av plast som man fyller på genom ett rör.  
Principen för grundvattenbevattning visas på nedanstående skisser. 
Det finns en stor likhet med ett par mycket kända slåtterområden i Mora, 
Alderängarna och Åmäng, tillhöriga Östnors resp. Långlets byar. Ängarna 
ligger ett stycke uppströms Dalälven därifrån och har ett väl känt och 
dokumenterat grundvattentillflöde med ett par lokala källsprång.   
 

 
Ovanstående diagram visar en grund strömränna från den sista 
sandurfasen. Dessa är således inga nybildningar. Vissa övergivna rännor 
härrör från Slyans tidigare lopp, vilka redovisas i ovanstående kartor. Några 
rännor börjar med markerade fördjupningar och grundas upp efter en 
kortare sträcka. På en aktivt bildad sandur bl a på Island är denna process 
inte ovanlig och man kan studera deras bildning om man har tur. Då 
grundvattentrycket ökar i sandurmaterialet kan lokalt belägna täta partier 
av detta hindra vattenflödet. Vid stor genomrinning tvingas vatten upp till 
markytan och ofta med stor kraft slungas sandurmaterial åt sidorna, varvid 
en fördjupning bildas. Ett sådant källsprång har ofta kort varaktighet och 
vattnet gräver sig ned ett kortare stycke för att sedan sjunka ned igen.    
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