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Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om 
kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan 
olika ätter, Stenkilska ätten, Sverkerätten och Erikska ätten för 
att senare efter Erik XI:s död hamna hos Birger Jarl och hans 
söner, vars mor var prinsessan Ingeborg. 
I maktspelet förekom ingiften mellan de olika släktena. Den katolska 
kyrkan och stormakten Danmark spelade en stor roll i maktkampen.
En avgörande händelse är mordet på Erik den Helige vid
Trefaldighetskyrkan i Uppsala 1160. Banemannen var Magnus
Henriksson av Stenkilska ätten. Magnus blev därmed Svea kung.
Erik den Helige kom senare att bli Uppsalas, Stockholms och
Sveriges skyddshelgon. Magnus Henriksson dödades 1161 av Karl
Sverkersson, son till Sverker d.ä. 
Fale Bure den äldre fanns med i Erik den Heliges hird på dennes 
korståg till Finland och han deltog också med hälsingarna i
straffexpeditionen mot dennes mördare, där Bure själv blev
dödad vid Fale Bro.
Erik den Heliges son, Knut Eriksson, levde några år i landsflykt, innan 
han återvände och i sin tur erövrade kungamakten vid ett slag 1167 
mot Karl Sverkersson vid Örebro. Knut dog en naturlig död och hans 
fyra söner kom att uppfostras hos kung Sverker d.y. på riksborgen 
Näs på Visingsös södra udde. Erikssönerna flydde därifrån och 
gjorde uppror. Tre av bröderna dödades i slaget vid Älgarås i 
Västergötland 1205.
Vid Älgarås deltog Fale Bure den unge i striderna och räddade den
överlevande kungasonen till sitt slott i Byrestad, Birsta, den del av 
Skön som bär hans namn.
När kungasonen Erik Knutsson växt upp ”ikläddes han som sägnen
säger högtidliga kläder” och Fale Bure den unge tog med sig 
hälsingar, medelpadingar, ångermanlänningar och jämtar ned till 
Västergötland och deltog i slaget vid Lena 1208, som slutade med 
seger för Erik Knutsson. 



Det senare slaget vid Gestilren 1210, där Sverker d.y. Karlsson och
danskarna besegrades kan, enligt Jan Guillou, i historisk betydelse
för rikets enande, jämföras med amerikanarnas Gettysburg. Erik X
är den förste att krönas som svensk kung och göra den första
Eriksgatan. Kröningen utfördes av ärkebiskop Valerius.
Fale Bures adelskap förstärktes och han fick i förläning Hälsingland,
Medelpad och Ångermanland.
Hans vapen en pansrad arm med en hjälm ovanför, krönt av två
korslagda bilor finns på gravstenen i nuvarande Sköns kyrka. Fale
Bure ätten finns, förutom i förste riksarkivarien Johannes Buréus
”Sumlen”, från 1600-talet, dokumenterad från 1250 vid landsarkivet
i Härnösand. Denne Fale Bure var lagman över Norrland och sonson
till Fale Bure den unge. Vid Nolby uråldriga gravfält finns Bure 
runstenen rest över en ännu ett par århundranden äldre anfader.
Johan Bureus ättetavla har i våra dagar återförts till Uppsala 
Domen och återfinns vid den södra ingången.

I den nordiska mytologin sägs att kon Ödhumla slickade fram den
förste mannen, Bure, ur en saltsten. Bure blev genom ”svenfödelse”
far till Bur, som i sin tur gav upphov till Oden, Vile och Ve.



”Finnmor” håller på att koka morgongröten i pörtet när Erik den helige 
med biskop Henrik, Bure den äldre och en skara ryttare störtar fram.

Finnmor: Pekka Pekka, göm dig fort, svenskarna är över oss!



Finnarna tvingas ned på knä och en gammal man halshuggs av ”Erik den 
Helige” som en varning.

     Biskop Henrik: Tack, o outgrundlige Fader i höjden, för att dessa hedningar nåtts av din 
välsignelse!



Kung Erik ligger på knä framför altaret i Trefaldighetskyrkan försänkt i bön
Några spejare kommer in och varnar honom för danskarna som ligger i 
skogsbrynet

Spejaren: Kung Erik, danskarna kommer fram ur skogen. Ta ditt svärd, fort!
Kung Erik: Låt dem komma närmare! Jag ber Gud att skydda oss!



När kungen kommer ut ur kyrkan överfölls han direkt av prins Magnus och 
hans män, plågas, hånas och avrättas.

Magnus: Tror du att Gud är starkare än svärd, Erik? Nu ska du dö och jag blir kung över 
Sverige!



Höbärgning i Hälsingland. Kvinnor och män slår med liar och räfsar höet
Fale Bure d.ä.kommer ridande.

Fale d.ä.: Lyssna hälsingar! Kung Erik är mördad. Följer ni mig och hämnas hans död!

Hälsingarna i korus: Ja, dig Fale följer vi vart du vill ända in i döden!



Striden vid Fale Bro, där Fale själv såras svårt

Fale d.ä. till sin väpnare: Ta mig hem min sven, jag vill dö i Hälsingland! 



Fale kommer på bår hem till sitt Hälsingland och omges av väpnare och 
sörjande kvinnor. Vid båren står hans son Fale den unge.

Fale d. u..: Jag ska se till att du inte dött förgäves far! Eriks kungasläkt ska leva! Tack vare 
dig och mig!

Erik den heliges son Knut lever efter  att  hans far  mördats i  landsflykt men 
återkommer en dag och hämnas sin fars död med att landstiga på Visingsö och 
döda kung Karl Sverkersson och blir själv kung under en lång fredlig period. 
När han dör blir hans fyra söner omhändertagna av sverkersläkten på Näs och 
känner sig inte trygga där utan flyr från Näs över Vättern.



Fyra unga erikssöner anförda av Fale den unge kommer ridande i 
sporrstreck över Västgötaslätten förföljda av Sverkers ryttare.

Erik den Heliges sonson Erik ropar till bröderna: Hinner vi till Älgarås så klarar vi oss!



Befästningen i Älgarås brinner och Eriks tre bröder ligger döda kvar 
medan Fale Bure för Erik i säkerhet. Erik (i tioårsåldern) sitter framför 
Fale i sadeln.

Fale: Nu, Erik, för jag dig till mitt slott Byrestad uppe i Hälsingland, där är du säker.



Slottet (borgen) på Sköns ö i fonden. Vaktande väpnare dyker upp och slår 
följe med Fale den unge och prins Erik

Fale Bure: Se här, Erik, är ditt land Medelpad, landet mellan älvarna.
Här ska du få en fristad medan du tränar vapnens bruk för att återta kronan en dag. 



Några år har gått. Erik och Lucia blivit ngt äldre och promenerar i skogen 
utanför slottet.

Lucia: Kom Erik, så ska jag visa dig var jag brukade leka när jag var yngre.
Erik: Vi harinte tid med nöjen, Lucia min vän. Förresten ska jag gifta mig med Rikissa, 
danske kungens syster, när jag tagit kungakronan tillbaka.



Erik tränar svärdslekar med sin läromästare Fale den unge.

Fale: Håll med båda händerna om svärdet, så besegrar dig ingen, Erik.
Nu är du snart fulltränad och då rider vi till Norge för att få med oss dina vänner där.

Fortsättning följer...


