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442 Siirnl.

alnar ned i Wester-Dal- eller Fuluelfven;
en hdgst mflr'klig syn, ensam vbl v[rd
en dalresa. Ltppe pi Fulufjallet, som ii,r 5
mil lirngt och 1 rnil bredt, iiro belEgna
flela sjiiar'. Fiilst pt sednare irlen ha
vhgat blifvit anlagda, och uppb[tas vbg-
penuingar fijl undelhf,llet vintertiden af
vdg fr irn och t i l l  norska grdnsen.

Siirnabygden hal i tildre tider mest
hiirt till uiirmaste socken i HerjeSdalen,
men sedau lydt en liiugle tid uniler
Norge, och iifven n?i,r Haunibalsfejden ut-
brtit, di sockrrcn eliifrailes 1644 af 200
Dalkallar', som, setlan ingen af de erbjudna
hdfvidsm;inneu anstod dem, skola sagt:
>ffr, ui "*ttront, Daniel ntecl oss, sd, faront
ui oktila d.stad,b Daniel Buschovius var
kapellan i Elfdalen, en allvarsam, liird
och allmiint afbillen man blanil fol-
ket i Dalarne, Seclan herr Daniel ur-
sdktat sig metl att det icke var hans
kall att ftira svtird mot en fiende samt
hade hemma hustru och barn, som skulle
blifva utan hjelp, om n8got diidligt ve-
derfors honom, antog han dock omsider'
befiilet och drog Sstad i spetsen fiir sitt
folk, itfiiljd af sin vapendragare med en
viildig muskdtt och sin klockare, som
bar hans bibel och andra biicker. Tidigt
pi morgonen, tionde dagen delefter,
kommo de fram ur skogarna till Sd.rna
kyrkoby, som de kringrdnde, medan fien-
deu sof der i st6r'sta s?ikerhet. Men
innan Daniel fiiretog nigot fiendtligt,
samlade han Norrmdnnen, sfisom SErua-
boerna sig di kallade, pfl kyrkovallen,
gaf dem del af sin fullmakt, deli dem
tillbjiids frid och shkerhet, si framt de
siilant antaga ville, i annat fall att be-
stika dem med eld och svbrd, trakte-
randes dem som fien(ler, och utr'?ittade
med sin vbltalighet, att hela den bvgde-
lagen, utan all blodsutgjutelse, gaf sig
under Sveriges lvdno. I  fredssiutet be-
viljades dem skattefrihet; en fdrnrf,n, som
de i anseende till sin fattiEdom fett bi-
behtl la. Sedermera blef 

-herr 
Daniel

kylkoberde i Kumla och fortlefver. sff vdl
der som i Si irnadalen i  eracl f iminuelse.

Siir6.

stift och bel[get 35r/, mil frin stifts-
staden. Pastoratet iir glest beboilt; lr
1760 hade det en folkm?ingd af 430 pi
73 hush., 3r 1850 af 800 och 1863 af
1,162 inbyggare.

Kyrkan, tteruppbyggd 1684, iir gam-
mal och ftirfallen, Salnundervisningeu
bestrides uti 4 flyttbara folkskolor. -
Btirande socknens fot'nmiunen finnas 4
sagor antecknade i D.vbecks Run-ur-
kunder, sid. 73, ir 1844, bvaraf en
rtjrer en stenbryggas tillkomst mellan
2:ne holmar vid stidla 6ndan af Siirna-
sjdn, den anclra handlar om en rik man,
som skall uppehtll i t sig pi en holme,
ben[mnd Brosst)tt i samma sj6. Uniler
kon. Carl XI:s ticl besiiktes denna trakt
ftirsta g6ngen af stiftets biskop. Pastors-
bostdllet Ar rTru mtl. - Adr.; Mora.

S6rsl6f, en mindre socken uti Sktne,
hiiranile i judicielt och administrativt
hiinseende till Oxie hbrad af Malmtihus
liin, dr beld,gen 37n mil frf,n Lund och om-
fattar 0,osz qvadratmil land, fiirdelade p&
9r/* mtl, hvaraf 23/u skatte, 2l! krono,
3llo frfllse inom en by. - Socknen, som
har god Aker, iing och torfjoril samt '
fiske i Sege-irn, beboddes t805 af 227,
1855 af 289 och 1862 af 260 personer
med 52 hushtll. All fast egendom ta-
xerades sistn. 6r till 474,200 rdr rmt.
- Roteringen iir 4 6sn. ---:- Kyrkan
ligger 3/, mil {rEn moderfdrsamlingens i
Giildsliifs kyrkoby. Balnundervisningen
bestrides af en examinerad lhrare uti en
fast folkskola, hvartill h6rer ett plante-
ringsland af 7,728 qvadratalnars ytvidd.
St6rsta gtrden utgiires af .il? 14 ocb t6
pi 1%o rntl; - en jord, Eilketdngen
kallad, lyder under plestgtlden. - Adr.:
Lund eller Malmii.

Siirii. ett frhlse-siiteri af 1 mtl uti
Slhps socken, Fjnre hiirad och Halm-
stads l?in, naturskiint 'belfrget 2r/" mil
frin Giiteborg, 1 mil fr6n Kongsbaoka,
vid Saltsjiin och skiljdt frf,n fasta landet
af ett sund, hvariifver finnes en bro;
var krono-hemman ti l l  1651, dt l lans
Makler pfl Gfisevadsholm tillbytte sig det
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egdes deqefter af kapteu Otterdahl, lancls-
kamrer Akerman och nu sednast 1863
af Leopold Schmidt.

Manbyggnaden utgiires af 2:ne en-
vAningsbyggnader frln. 6ldle datum, och
en mindre, Skogshyrhlan ben?imnd, upp-
fiird i modern stil, beliigen omkring 400
alnar frtn de andra i den mest roman-
tiska delen af iin. Byggnaderna iiro
uppf<irda pi en af uaturen bildad terrass-
formig plan, framfiir hvilken dppnar sig
en vacker dal, omgifveo af kullar, rikt
l'.uxna med liiftriid. En miingd bo-
r . ,shus med 180 st t i r re och mindre
rui hafva uppftirts till uthyrning fiir
badg[ster och utgdra ett litet somnar-
samhiille, utkastadt i det grtina, skug-
gadt af yfviga ekar och l6frika lindar.

Sdrti, eAsom badort, 6r ej gammalt.
-- daterar sig frtn 1839, de badhuset
uppf<irdes af d$vande egaren. Badgiister-
uas antal, som f6rsta tret uppgick till
blott 72, har sedan iikats till 3 e 400,
ileribland ndstan inga af allmoge-klassen,
i- brist af passande boningslilgenheter.
Ar 1857 besiiktes badorten af konun-
gon, drottningen, prins August och prin-
sessan Eugenie samt deras svit, Det
till baden begagnado hafsvattnets spe-
cifika vigt iir 1,019 vid * 17o Cels.
- Badgyttjan utmerker sig ftir ein
finhet och stora evafvelhalt. Niira intill
badhuset uppfiirdes 61 1840 en ap-
parat ftir Griifeuberger-dursch med en
fallbiijd af 22 fot. Siir H. M. konungens
riikning anlades fiirlidet Ar telegraf-fiir-
bindelse med Sdr6, som ligger sesom en
oas i iiknen, grtinskande och frisk bland

iide skiiren, med reslig nordanskog
ya sina bjessor och yppiga luudar uti
sina dalar. Det iir en ftirv6nansvbrd om-
stindighet, att denna ii iir st rik pi
vegetation, di den kringliggande skiir-
sirden erbjuder bilden af fattigdom och

nod. Sagau f,ijrmiiler, att viil de stri-
uer, som fordomtima herjat dessa lan-
damEren, en egarc af Serii genom be-
hjertenhet och mod st vetat att fiirsvara
sig oth sin ii, att tlenna lemnats obrbnd
^^1, nnlrrndrnd af fienderna. Detta kan

dare grundsatsen: >den, som spal nAgot,
han har nigot.>

Siir6 siiteri utgiir med i sambruk
varautle 4if (eller enligt uppgift i tid-
ningarua 3!i) mtl fr., och 3:ne holmar i
Saltsjiin ctt gods, hvartill viilare hijra
badhus med Abyggnader, videlqvarn och
frdlse-riintor, motsvaraude 16 A 17,000
rdrs kapital. Alltsammans var i 1863
8rs bevillning taxeradt till 235,000 rdr
rmt, hvaraf 75,000 rdr f6r sjelfva Sbrii.
- Siteriets areal uppgifves tiU 325 tld,
och dess utsiide uppgafs ir 1818 till
20 t:r; nu besis hela egendomens tker-
jord, bestiende af mergelblandad lera
samt ler- och mulljord af den btirdigaste
beskaffenhet, med 70 d 80 t:r hvete, rtg,
korn, btinor och hafra, utom 30 t:r po-
tates och frtj till rotfi'ukter; 6ngen gifver
omkring 400 sktl kliifver och aunat hii,
hvar6, med tillhjelp af halmen, vintelfddas
12 hdstar, 4. par oxal samt 40 kor och
ungkreatur. A siiteriet finnes vacker triid-
g6rd rned mflngfaldiga frukttriid samt
virderik skog (i hvilken vdxer den siill-
synta T'aaus Bacaata), at ek, fur ocb
gran m. m. och 3 underlydande hem-
man goda torfmossar; f6rtriiffligt fiske
uti Saltsjiin och pfl egorna tillfiille till
J8gt.

Slter, (Saetera). Uppotacl i Stora
Kopparbergs ldn, 6r vackert belligen p&
norra eluttningen af en mindre bergs-
hiijd, kallad Asen, vid nordiistra iindan
af sjiin Ljustern och s6dra sidan aflju-
ster&n, 20 mil fr8n Stockholm, 1r/" mil
fr. Heilemora och 3 mil frin Falun.

Med visshet iir ej kiind tiden, n6r
denna ort frirst blef bobyggd; men sanno-
likt synes det hafva intriiffat samtidigtmed
upptbckten af den nbrbeldgna Bispbergs
jerngrufva, hvilket bestyrkes af de gamle
lemningar, som hiir och der i bottnen
af Ljusterin antriffas efter fordna vaf,-
tenverk, som troligen varit anlagda vid
cle fall, ndmnda 6 giir tiitt invid stadorr-)
Fiirst 8r 1621 bar man s[kra underrE&
telser om de hiir anlagda verken. Vid
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