
Lång tillbaka i tiden bodde det mycket mer 
folk här i trakten än jorden kunde föda.  
Folk svalt och hungrade. Vad skulle man  
ta sig till? Många tyckte att man skulle  
klubba ihjäl alla gamla. En tredjedel av  
befolkningen skulle dödas.

I Finnveden, som den här trakten kallades, levde en 
drottning som hette Eva. Hon ansågs vara mycket klok. 
Hon sa att det var bättre att låta människorna leva och  
istället ge dem varsin hacka så att de kunde röja, hacka 
upp jorden och så havre och rovor. Så skedde också.  
Sedan dess kallades drottning för Hack-Eva. Runt  
omkring i skogarna här i trakten finns därför gott om  
stenrösen. De kallas för hackerör. De små jordbruken  
kallades för hackhemman.

I själva verket har odlingsrösen kastats upp ända fram 
till 1900-talet för att få mer mark att odla.  Ett stort antal 
rösen är från yngre bronsåldern och äldre järnåldern, och 
kan alltså vara upp till 3000 år. Det var då åkerbruket blev 
viktigare för människorna här i Lagadalen. Under yngre 
järnåldern, 500-1100 e Kr bosatte sig allt fler människor  
utefter ån Lagan. Ett tecken på att Lagadalen i Berga  
socken och Finnveden var en viktig plats är att kung 
Magnus Ladulås år 1279 i ett privilegiebrev gav en biskop 
rätt att anlägga en stad här.
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HACK-EVA
Vor langer, langer Zeit lebten in dieser Gegend mehr Menschen als das Land ernähren konnte. 
Hungertod und Unterernährung waren an der Tagesordnung. Was sollte man nur tun? Viele 
waren der Meinung, man solle die Alten erschlagen. Das würde die Bevölkerung um ein  
Drittel reduzieren.

In dieser Gegend, die man Finnveden nennt, lebte eine Königin, Eva genannt. Sie wurde für 
ihre Klugheit geschätzt. Eva befahl, jedem eine Hacke zu geben, um das Land zu bearbeiten, 
Hafer und Rüben anzubauen und so die Not zu bekämpfen, statt Menschen zu töten. 

Man entsprach ihrem Befehl und seitdem wurde sie, die Königin, nur Hack Eva genannt.  
Die Steine, die man bei dieser Arbeit sammelte und zu Haufen schichtete nennt man  
auch Hackhaufen. Von ihnen gibt es in dieser Gegend sehr viele. Auch die kleinen  
Landwirtschaften werden als Hackhöfe bezeichnet. 

Dies ist eine häufig angetroffene Erklärung für alle Steinhaufen der Gegend,  
die aber eigentlich unter einem Zeitraum von 3000 Jahren entstanden.
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MATTOCK EVA
Long ago there was famine in this area of the country. There was talk of killing off  
the old people, who could no longer work. But a wise queen named Eva decreed  
that people should be given their own mattocks to clear new ground, cultivate the  
land and grow food. And so they did. Since then, the queen has been known as  
Mattock Eva.

This is a popular explanation as to why you can find scattered in the forests  
all around this area a great deal of small cairns, known as mattock-hills.  
These cairns have in fact been built up over a period of 3,000 years. 

DET HÄR ÄR EN AV MÅNGA SÄGENPLATSER I SAGOBYGDEN - LJUNGBY, ALVESTA OCH ÄLMHULTS KOMMUNER.  
BESÖK OCKSÅ SAGOMUSEET I LJUNGBY FÖR MER SPÄNNANDE BERÄTTELSER OCH ÄVENTYR. 

Tips i Sagobygden: Berättarfestival, Sagomuseet, över 40 sägenplaster, Stavsjö Ljudspår, Geocach-skattjakt, Lilla Galleriet, musik och berättarprogram för alla åldrar under hela året.

  

HACK-EVA
- GE MÄNNISKORNA VARSIN HACKA!

    

UNESCO
Sagobygden är sedan 2018 upptaget på  
Unescos register för sitt utmärkta och  
metodiska arbete med kulturarvet  
”muntligt berättande”.
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