
Bogghed

Hur Bogghed befolkades 

På lantmätare Thorslunds älvskärningskarta från 1693 visas en gård
benämnd Bagghed. Troligen hade det karga hedområdet redan tidigare
börjat uppodlas av boggfolk från Byn, och fått namnet Bogghed.
Kanske var det emellertid inte nyodlingsbehov, som allra först- några
hundra år tidigare- hade lockat folk att slå sig ned på Bogghed, utan 
järnhantering. Det äldre namnet Månback (malmbacke) på det bebyggda 
området väster om Bogghedsvägen talar härför.

Den tidigaste bosättningen synes således ha ägt rum i detta område. Det 
uppmärksammas att här har vid tiden för den första husförhörslängden 
1664-84 bott en Smeds Lars med familj samt Fins Mats Andersson, f. 1626 i Selja.  

Kring sekelskiftet 1600/1700 skedde en invandring från Byn av avgörande 
betydelse för byklasens utveckling sum uppodlad bygd. Av de fyra familjer, 
som flyttade upp, synes Ivars Mats Persson, f, 1669 ha tagit över Smeds Lars 
gård väster om Bogghedsvägen.
Området öster om vägen bebyggdes av två bröder, som också var av ivarssläkt
men som hade bytt namn till Bogg. Den äldre brodern, Bogg Erik Eriksson, 
f. 1664, slog sig ned närmast vägen, nutidens Boggard, Litt. 1G vid storskiftet,
medan den yngre brodern Bogg Aron Ersson, f. 1684, blev närmaste granne till honom 
österut, nuvarande Siselgard och Kluckergard, Litt. Fa och F. En tredje 
broder, Bogg Anders Ersson, f. 1667, flyttade också upp på Bogghed men 
familjen blev inte kvar någon längre tid.

På 1830-talet flyttade Bälter Sven Ersson d.ä., f.1794, från Byn upp 
till bakre delen av Bogghed och var vid storskiftet näst största 
jordägaren i Östnor.
Folk har dock tidigare bott "attå Bågger", kortare eller längre tid,
och i kyrkboken finner man  här personer med släktnamnen Kåno, Krång,
Spjut, Stiko, Smids, Pellas och Rumbo. 

Åjtå gerde 1952. Byggnader med namn eller ägare från vänster till höger: Lok Jerk, Bogg Jannes, Finnsmirjö, Bogg(Lars)
smirjö alldeles vid änden av Bogg Anders-gard. Sedan i riktning utåt Rumbö Karl, Webb Jerk, Wit Anders under 
byggnad ?, Moberg Gustav, Frostmas Evert ?. 
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"Attå Bågger" omkring 1900. I tur och ordning från höger till vänster ser man stugan på Bältergard, Skeri(Per)gard, 
Kluckergard, Finngard , norr därom kanske rester av Ins-Kare-gard/Finnmasgard och Skåjrmanstugu (rakt bakom 
finnfjåsets fönster). 


