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Ordförande har ordet

Foto: Örjan Leek

Äntligen kan jag skicka en hälsning till er medlemmar utan på-
minna om restriktioner vilket gör mig glad och tacksam.  

Nu kan vi mötas igen och vi kan sätta samman aktivitet för er 
medlemmar – precis som det ska vara.  

Vi har sedan sist erbjudits delta vid en del aktiviteter och jag hun-
nit besöka ett antal. Det känns bra att kunna träffas och umgås 
igen. 

Varmt tack till de eldsjälar som hittade nya vägar, under pande-
min, att hålla föreningen igång.  

En särskild hälsning vill jag skicka till alla er nya medlemmar. 
Välkomna ska ni vara till Släktforskarna, jag hoppas att ni ska 
trivas bra hos oss.

Vad som skett och är på gång i föreningen tar ni del av i ”Senaste 
nytt”.

Valborg har passerat och vi går mot vår fast det på vissa platser 
fortfarande ligger snö.

 Jag hoppas ni får en skön vår och naturligtvis - 

Trevlig läsning! 
Björn Thunberg - Ordförande
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SENASTE NYTT
Genomförda aktiviteter 
Januari - skulle Släktforsk-
ningens dag 2022 genomförts 
men på grund av rådande 
restriktioner och den stora 
smittspridningen valde för-
eningarna DIS-MITT och 
Härnösands Släktforskare att 
lägga om planerna för dagen 
och DIS-MITT erbjöd istället 
en ”Digital föreläsningsdag.”

Februari – Riksarkivets er-
bjudande om lunchföredrag 
(via länk) -  Det medeltida 
Sverige - kartläggning av 
medeltidens bebyggelse

https://riksarkivet.se/sok-ar-
rangemang?item=117577

Mars  -”Hitta i digitala fors-
karsalen” - Utforska våra di-
gitala arkiv

Mariia Mähler, Riksarkivet 
Ramsele berättar via länk. 
Plats – Teatern, Lilla Scenen

Kommande aktiviteter 2022 
Föreningens årsmöte den 28 
april, kl 18.00, Plats – Här-
nösands Teater, Foajén.

Föredrag (ca kl. 18.30) Kjell-
Åke Hermansson, ordförande 
i Näringslivsarkiv i Norrland 
– NIN, berättar om – Det
norrländska industridramat.

10 maj, kl 18.00, Plats –Te-
atern, Foajén,  Ur boken, om 
Petrus Brandell, kyrkoherde 
i Nordingrå under 50 år, av 
Nils Parkman, berättar, Lars 
Parkman även han kyrkoher-
de i Nordingrå,

Juni, Vad har försiggått på 
Kronoholmen? Det vill man 
veta och vi planerar för en 
vandring där. Ev. blir det yt-
terligare någon aktivitet vid 
samma tillfälle men även det 
är under planering

Vi åter kommer kring detta. 

20-21 aug. Släktforskarda-
garna 2022 i Skövde – *Tema
Skaraborg – från viking till
soldat. Övrigt – Mäktig änka
blev stadens (Skövde) be-
skyddare. – Från blodig kam
till militärt försvar *

Vi har deltagit vid 
Curling-SM 2022 hölls i Här-
nösand Arena 17-20 mars 
och ca 120 spelare fanns på 
plats. Många av dem har varit 
elever vid Härnösands cur-
linggymnasium, till exempel 
OS-guld-medaljörerna Nik-
las Edin, Oskar Eriksson och 
Fredrik Lindberg.

Eftersom tävlingarna hölls i 
arkivstaden Härnösand fick 
ett flertal av spelarna motta 
en början på sitt släktträd. En 
gåva som överraskade och 
gladde mottagarna.

22 mars inbjöds Näringslivs-
arkiv i Norrland –NIN till fö-
retagsbesök i Örnsköldsvik 
och vid mötet togs tillfälle att 
informera  Ö-viks företagar-
na om arkiven i Härnösand.

Härnösands kommuns  två re-
presentanter i NINs styrelse, 
varav  en var Björn,  deltog i 
Ö-vik och då fanns möjlighet 

att även lyfta fram släktforsk-
ning i den arkivverksamhet 
som finns i arkivstaden Här-
nösand.

Bokens afton 23 mars, på 
Vängåvans Bokhandel i 
Sundsvall. Gästförfattaren 
var David Lagercrantz som 
har flera hemvister i littera-
turen. Efter att ha börjat som 
kriminalreporter på Sunds-
valls Tidning blev han suc-
céförfattaren bakom ”Jag är 
Zlatan” och Millennium-fort-
sättningen.  Nu har han en 
alldeles egen deckarvärld att 
utforska och presenterade sin 
senaste bok ”Obscuritas”. 
Även succéförfattare kan be-
höva överraskas och det blev 
Lagercrantz när han fick ta 
del av sin koppling till Väs-
ternorrland.



 6

AKTUELLT OM 
SLÄKTFORSKNING

Ytterligare ett lunchföredrag från Riksarkivet att ta del av - 

Domstolsforska - https://www.youtube.com/watch?v=xp4v3NCOyao&list=PL23hRTv83jCax-
nQa_orq1o2tmclgG5hJi&index=6

Varje år publicerar tidningen Family Tree Magazine en lista med 101 webbplatser för släktfors-
kare. Här finns många tips, inte minst för dig med rötter utanför Norden.

https://www.familytreemagazine.com/best-genealogy-websites/

Bäst behållning av listan har du med rötter utanför Norden och för dig med amerikanska släk-
tingar finns en uppsjö av webbplatser att utforska.

29 mars höll ArkivDigital en föreläsning om grunderna till hur du hittar till rätt kyrkbok, hur 
deolika kyrkböckerna hänger ihop och hur du går tillväga för att följa dina förfäder genom livet 
med hjälp av kyrkböckerna.  -  Nu finns föreläsningen att tillgå på nätet - 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl8ZYVq-7LQ

Dokumenten berättar - en poddserie från Riksarkivet - år 2020, 2021 och 2022

Spännande historier från verkligheten rullas upp med utgångspunkt i arkiv.

https://riksarkivet.se/dokumenten-berattar

Släktforskarnas årsbok 2022 kan beställas och levereras till 
din brevlåda före midsommar. När boken har kommit från 
tryckeriet kommer den att finns tillgänglig att köpa i Rötter-
bokhandeln till  priset 379 kr. + frakt 75 kr. 

Fr.o.m. 1 maj kan du förköpa nästa års årsbok.

Vad är Poddradio, poddsändning el-
ler podcast? -  En metod att publicera 
ljudfiler via Internet. Den försvenskade 
kortformen podd förekommer också, 
men kan även avse en bärbar apparat 
för uppspelning av ljudfiler från inter-
net.  Detta enligt Wikipedia.
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Man bör alltså skilja mellan 
städernas styrelse såsom dö-
mande organ (rådhusrätten) 
och som förvaltningsorgan 
(magistraten). Här satt borg-
mästaren samt några rådmän. 
Nordiskt familjebok (Del 10, 
1886, spalt 586) beskriver 
uppgifterna så här:

”såsom statsförvaltnings-
myndighet har magistraten 
att ombestyra, att domar och 
utslag bringas till verkställig-
het, att i städer, som ej lyda 
under landsrätt, vara öfver-
exekutor, då detta värf icke 
af K. M:t anförtrotts åt viss 
ledamot af magistraten eller 
tills vidare åt konungens be-

Kommunala handlingar är till 
stor del ett outnyttjat källma-
terial för släktforskare. Våra 
moderna kommuner bildades 
först på 1860-talet, men stä-
dernas historia är betydligt 
äldre än så och i deras arkiv 
kan finnas många intressanta 
uppgifter för släktforskaren. 
Här i denna lilla artikel skall 
jag presentera en källserie 
som jag har kommit i kontakt 
med i samband med en under-
sökning av den tidiga skidåk-
ningen i Sundsvall. Eftersom 
skidtävlingar och andra akti-
viteter var anmälningsplikti-
ga till stadens magistrat kan 
dess protokoll (med bilagor) 
ge många intressanta uppgif-
ter om vad som hänt i staden. 
I Finland har dessa protokoll 
bland annat använts för att 
undersöka cirkusföreställ-
ningar i städerna (Sven Hirn). 

Magistraten tillhörde den del 
av städernas förvaltning som 
ansågs tillhöra statsförvalt-
ningens organ. Därför finner 
vi inte dess handlingar i kom-
munarkivet utan i Riksarki-
vet. Magistratens uppgifter 
var av administrativ karaktär, 
men samma personer ingick 
också bland dem som satt i 
städernas domstol, rådhus-
rätten (eller rådstuvurätten). 

fallningshafvande, att hand-
hafva uppbördsväsendet och 
allt hvad till säkerhets-, ord-
nings-, sundhets- och sed-
lighetspolisen hör, då icke åt 
särskilda poliskamrar omsor-
gen härom öfverlemnats, att 
förrätta riksdagsmanna- och 
borgmästareval m. m. dyl. 
samt att öfva en viss kontrol-
lerande verksamhet med af-
seende å de rent kommunala 
myndigheterna.”

Av dessa rader kan vi se att 
man hade många uppgifter 
och var en viktig del av sta-
dens verksamhet. Besluten 
skrevs in i magistratens pro-
tokoll. Här i denna lilla arti-

Hos Härnösands magistrat år 
1900. En kort presentation av 

magistratsprotokollen
TEXT: JAN SAMUELSSON, professor i historia vid Mittuniversitetet
Bilder: Landsarkivet Härnösand
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kel skall jag presentera litet 
av vad man kan finna i dessa 
protokoll. Jag har valt att titta 
i dem från Härnösands stad 
och helt slumpmässigt valt 
år 1900. Det som jag näm-
ner här nedan skall mest ses 
som exempel på vad man kan 
finna, men jag har inte gjort 
någon systematisk undersök-
ning. Syftet är närmast att 
visa för de släktforskare som 
har släktingar i olika städer, 
att de ibland skulle kunna 
ha nytta av att granska dessa 
protokoll.

Protokollboken är uppde-
lad i två avdelningar: dels 
”Protokoll i Ekonomie och 
Politiemål hos Magistraten 
i Härnösand år 1900”, dels 
”Protokoll i Utsökningsmål 
hos Magistraten i Hernösand 
år 1900”. Den förstnämnda 
delen behandlar huvudsak-
ligen ordningsfrågor i vid 
mening medan den andra 
handlar om indrivningar av 
skulder.  Den första delen är 
mest omfattande med 238 
ärenden medan den andra de-
len endast omfattar  67. Till 
många av ärendena finns det 
också bifogade bilagor. Som 
en jämförelse kan nämnas att 
Sundsvall hade ungefär dub-
belt så många notiser. Tyvärr 
innehåller boken för Här-
nösand inga register, med-
an protokollsböckerna för 
Sundsvall har en kort inne-
hållsförteckning.

Här följer några exempel på 
vad som hände i Härnösand 
år 1900.

Många ärenden handlade 
om utskänkning av vin och 

maltdrycker. Men även an-
dra drycker krävde tillstånd. 
Ett exempel är åkaren C.O. 
Staafs hustru, Carolina Au-
gusta Staaf, född Asp, som 
hade anmält att hon i gulds-
meden C. A. Bäckströms gård 
nr 9 i staden 1:a kvarter mot 
betalning skulle hålla allmän-
heten tillhanda kokat kaffe, te, 
choklad ”samt andra tillagde 
icke spirituosa drycker”. Hon 
hade inlämnat ett prästbetyg 
där det framgick att hon var 
född den 14 september 1856. 
Hon fick detta tillstånd (§ 68). 
För dem som är intresserad av 
vad kvinnor kunde försörja 
sig med i städerna kan alltså 
protokollen vara användbara.

Ibland framfördes det klago-
mål mot dessa utskänknings-
verksamheter, särskilt när 
alkohol var inblandat. Åtskil-
liga av stadens invånare hade 
den 17 april till magistraten 
anmält ”att oordningar och 
störande uppträden upprepa-
de gånger” under en längre 
tid ägt rum i det av hustru 
Anna Erika Jonssons malt-
drycksutskänkningsställe 
inom gården nr 57 i stadens 
2:a kvarter. Hon varnades för 
att om detta fortsatte skulle 
hennes utskänkningstillstånd 
dras in (§ 71, 30 april 1900).

Många sökte tillstånd att 
servera vid tillställningar på 
Härnösands Arbetarefören-
ing. Det rör sig om den bygg-
nad som nu heter Brännaborg 
och som byggdes år 1885 åt 
föreningen. Antagligen hand-
lade det om att den sökande 
hade hyrt lokalerna för nå-
gon fest, men det ser vi inte 
av dessa protokoll. Eftersom 

Arbetareföreningens arkiv 
finns bevarat kan vi säkerli-
gen hitta mer uppgifter där. 
P.g.a. det svårare Covid-läget
har jag emellertid inte kunnat
följa upp detta inför denna ar-
tikel. Ett exempel på en sådan
ansökan finner vi i november.
Arbetaren Robert Stålhand
anmälde att han den 17 inne-
varande månad ”vid en av ho-
nom anordnad baltillställning
uti Arbetareföreningens hus i
stadens 7:de qvarter” mot be-
talning skulle tillhandahålla
den besökande allmänheten
”kokadt kaffe, thé och cho-
kolade samt andra tillagade
icke spirituösa drycker”. Han
förevisade prästbetyg som vi-
sade att han var född den 14
maj 1874 och att han åtnjöt
medborgerligt förtroende”.
Som bevis över den gjorda
anmälan skulle det åt honom
göras ett utdrag ur protokollet
(§ 215).

Eftersom staden hade flera 
anställde möter vi också ofta 
tjänsteärenden i dessa proto-
koll. Exempelvis beviljades 
rådmannen Valfrid Holmberg 
åtta dagars tjänstledighet för 
att övervara sin brors begrav-
ning i Stockholm (§ 72). Den 
25 juni var brovakten Johan 
Saltin kallad för att han väg-
rat öppna Nybron för flera 
båtar  som givit signaler för 
passerande av bron. Saltin 
erinrades om sin skyldighet 
att öppna bron för fartyg som 
önskade passera. Då denna 
försummelse ansågs bero på 
missförstånd lät magistraten 
saken bero vid denna erinran 
(§ 109).

Nästan alla svenska städer har
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brunnit en eller flera gånger. 
Härnösand har dock klarat sig 
undan större bränder i 300 år, 
men alla bränder och brand-
tillbud skulle undersökas. Vi 
finner därför ofta noggranna 
rannsakningar i magistratens 
protokoll (ett exempel från 
1900: §107).

Dem 1:a maj skulle det an-
ordnas ett demonstrations-
tåg i staden. Arrangörerna 
ville att detta skulle åtföljas 
av musik och ansökte därför 
om tillstånd. Detta beviljades 
med det villkor ”att tåget så 
anordnas, att hinder för trafi-
ken å det gator, som för tåget 
användes, icke förorsakas”, 
samt att de tågande rättade 
sig efter ”de föreskrifter, som 
polisbetjeningen dem medde-
lar” (§ 64).

Trafiken på stadens gator fick 
inte heller annars hindras utan 
orsak. Därför sökte målar-
mästaren C. A. Boklund den 
17:e maj tillstånd att sätta upp 
erforderliga ställningar för 
ommålning av apotekaren Kr. 
Härnfeldts boningshus vid 
Lång- och Pumpbacksgatan. 
Han fick tillåtelse att använda 
fem fot av gatans bredd räk-
nat från tomtlinjen (§ 81).

Under försommaren anhöll 
den italienske undersåten Do-
menico Gregari från Piacenza 
att under två dagars tid mel-
lan kl. 9 fm till kl. 8 em på 
stadens gator framföra och ”å 
enskilda gårdstomter förevisa 
en tam björn”. Han fick till-
stånd till detta med förbehåll 
att vederbörande gårdsägare 
också lämnade sitt tillstånd (§ 

103). Antagligen rörde det sig 
här om en kringresande per-
son som försörjde sig genom 
att resa från stad till stad för 
att visa djuret. Om vi skulle 
granska de andra norrländska 
städernas magistratsprotokoll 
skulle vi troligen stöta på ho-
nom även där.

Härnösand var en kuststad 
och detta märker vi också i 
protokollen. Den 5 juli dykerk 
det upp ett intressant ärende 
(§ 118). Sjökapten Nyström,
befälhavare på briggen Del-
ling, hemmahörande i Kal-
mar, anhöll om handräckning
gentemot de förrymda sjö-
männen Carl Oskar Magnus-
son och Oskar Johansson, så
att de fördes tillbaka till sin
tjänst. De två hade hävdat att
fartyget var av dålig beskaf-
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fenhet, vilket emellertid ej 
var fallet. Flera uppräknade 
vittnen menade att fartyget, 
att döma av dess yttre utse-
ende, verkade vara lika sjöd-
ugligt som andra segelfartyg 
av trä. Hamnlotsen Melander 
lade till ”att om fartyget icke 
varit godt och starkt, hade 
detsamma, som hit medfört 
last af stenkol bort hafva gif-
vit sig i fogningarna”. Par-
terna förlikade sig emellertid 
och kaptenen lovade att han 
skulle ersätta sjömännen med 
andra besättningsmän när de 
kom tillbaka till småländsk 
eller skånsk hamn.

Sommaren och hösten var 
högsäsong för sjöfarten som 
emellertid fick ligga nere vin-
tertid. Det gällde då att man 
hade fört in tillräckligt myck-
et gods för den långa vintern. 
Detta framgår indirekt av en 
notis  den 10/12  (§ 223) då 
en ansökan till magistraten 
föredrogs: ”Härmed anhål-
les vördsamt, att det under-
tecknade tillhöriga varor, 
som ännu icke äro afhemtade 
från Hernösands skeppsbro, i 
anseende till den under No-
vember månad rådande stora 
varutillförsel, hvarigenom 
desamma icke förut kunnat 
afhemtas, och den nu afsluta-
de sjöfarten, hvarigenom till-
förseln af varor för säsongen 
upphört, tills vidare måtte 
få kvarligga å skeppsbron.” 
Ansökan var undertecknad 
några av Härnösands främsta 
handelsmän. Hamnmästaren 
tillfrågades och upplyste att 
det till största delen rörde 
sig om mjöl i säckar och att 
någon olägenhet för trafiken 

inte var att befara. Magistra-
ten fann det skäligt att bifalla 
ansökan, men trafiken skulle 
inte få hindras, vilket hamn-
mästaren skulle ha uppsikt 
över.

Som nämndes ovan innehåll-
er protokollsbokens andra 
del handlingar som har att 
göra med skulder och indriv-
ning av skulder. Även dessa 
kan vara intressanta för per-
sonhistorisk forskning. Jag 
går inte in närmare på dessa 
handlingar här utan det kan 
räcka med att nämna två kor-
ta exempel, de två första pa-
ragraferna i denna del av bok-
en. De är från den 8:e januari 
och i det första fallet ansökte 
handlanden Sven Dahl med 
ansökan om handräckning 
för att hos fabrikören Johan 
Wahlgren få tillbaka sina ut-
lånade 50 kronor med ränta 
(§ 1). Nästa fall (§ 2) är litet
mer spännande. Här möter
vi brandsoldaten Johan Axel
Carlberg som hade anfört
besvär mot hur de böter han
blivit dömd till hade tagit ut.
Det handlade om 15 kronor
för försummelse under tjänst-
göring såsom polisman och
20 kr för liknande förseelser
vid två andra tillfällen, samt
7.50 för fylleri. Utmätningen
skedde genom att man utnytt-
jade Carlbergs bankbok som
förvarades hos brandchefen.
Carlberg menade att han ald-
rig samtyckt till utmätningen,
”och Brandchefen väl enligt
kontrakt egde förvara Spar-
banksboken, men ej utlemna
densamma till någon utmät-
ningsman, utmätningen måtte
upphäfvas”. Magistraten fann

dock inga skäl att göra några 
ändringar.

Jag nöjer mig med dessa ex-
empel hämtade från magistra-
tens protokoll, exempel som 
kan visa på allt vad som en 
magistrat kunde syssla med. 
För de släktforskare som 
har en längre förankring i en 
stad, kan det säkerligen vara 
mödan värt att titta på dessa. 
Även om man inte hittar sina 
anor i protokollen ger de en 
god bild av den miljö där de 
levde. När ni nästa gång be-
söker Riksarkivet (Landsarki-
vet) i Härnösand: Beställ gär-
na fram någon volym och se 
på egen hand alla intressanta 
och roliga uppgifter som kan 
dyka upp i handlingarna!

Källor och litteratur
Riksarkivet, Härnösand: Ma-
gistraten i Härnösand, vol 
AIII:63.

Sven Hirn, Konstberidarsäll-
skap i Finland, Historiska 
och litteraturhistoriska stu-
dier 47, Helsingfors 1972.

Nordisk familjebok, 1800- 
talsutgåvan, del 10 (Lloyd- 
Militärkoloni)(runeberg.org).
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Carl Larsson Sparre (1627-1702)
Graninge bruks grundare

      TEXT: Biografi sammanställd av Daniel Nordin, arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland -NIN

Carl Larsson Spare
Carl Larson Sparre (1627-
1702) var grundaren av Gran-
inge bruk i Ångermanland. 
Arkiven efter de Ångerman-
ländska bruken som kom att 
bli Graningeverken AB finns 
hos Näringslivsarkiv i Norr-
land-NIN.

Biografin är sammanställd av 
Daniel Nordin, Näringslivs-
arkiv i Norrland-NIN, hösten 
2017 och våren 2018 (sam-
landet av information har 
dock skett under en längre 
tid), med hjälp av en brokig 
samling källor och stöd av 
flera kunniga personer, t.ex. 
NIN:s ordförande Kjell-Åke 
Hermansson, Graningehis-
torikern Nils-Evert ”Nicke” 
Visén, Mittuniversitetets Erik 
Nydahl, arkivarie Annika 
Alke på Landsarkivet i Här-
nösand, och historikern Lars 
Högberg.

Bakgrund
Adelsätt: Sparre af Rossvik.
(adlig ätt nr 7)
Sparren är ett av de vanligast 
förekommande motiven på 
vapensköldar under medel-
tiden. Ett sparrmotiv är två 
snedbjälkar, utgående från 
sköldens bas, som går ihop 
i en spetsig vinkel. Därför 
är också släktnamnet Sparre 
problematiskt, eftersom det 

fanns flera ätter som beteck-
nades som Sparre. Den ätt 
som kallades Sparre av Vik 
kan härledas bak till riddare 
Arnvid Gustafsson, som dö-
dades vid Nyköpings gästa-
bud 1317. Den fortlevande 

Sparre av Rossvik, adlig ätt nr 7
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ätten Sparre af Rossvik är be-
tydligt yngre och härstammar 
från den västgötske väpnaren 
Sigge Laurensson, död 1442 
eller 1443. När 1500-talets 
genealoger förde ihop flera av 
dessa ätter under ätten Sparre 
så skedde det ganska ofta på 
lösa antagelser och gissning-
ar. Äldst av släktgrupperna är 
den s.k. Toftasläkten (Tofta, 
Adelsö, Stockholm) och dess 
stamfader Abjörn Sixtensson 
(död 1310). Under 1300-talet 
innehade Toftasläkten många 
av rikets höga ämbeten i flera 
generationer. 

Carl Larsson Sparre (1627-
1702) var sonson till rikskans-
lern Erik Larsson Sparre 
(13/7 1550-20/3 1600), som 
kom i onåd vid maktspelet 
mellan hertig Karl och Kung 
Sigismund och halshöggs på 
torget i Linköping år 1600, 
vid Linköpings Blodbad. 
Erik Larsson Sparre (1575-
1600) rikskansler (riksråd) 
1593-1600 och var en fram-
stående skrifthållare, som 
bl.a. behärskade latin, och lär 
ha intresserat sig för det dåva-
rande riksarkivets ordnande. 
1583 upphöjd i skotsk baron-
värdighet av kung Jacob VI. 
1585 utarbetade han skriften 
Pro Lege, Rege et Grege (För 
lagen, kungen och folket) i 
vilken han hävdar att kungen 
måste styra riket i samver-
kan med rådet. Skriften är 
grunden till rådkonstitutio-
nalismen, och han framträd-
de därmed som en av sin tids 
främsta statsteoretiker. Erik 
Larsson Sparre var son till 
Lars Siggesson Sparre och 
Maria Turesdotter Trolle och 

föddes på Stora Sundby slott 
nära Alberga i Öja socken, 
Södermanland. Den 20 mars 
1600 dömdes han för för-
räderi, att mista liv, ära och 
gods och avrättades genom 
halshuggning, tillsammans 
med bl.a. de andra riksråden 
Gustaf Banér, Sten Banér och 
Ture Bielke.

Erik Larsson Sparre ställ-
de sig på Johan III (1537-
1592): sida mot Hertig Karl 
(1550-1611), senare Karl IX 
(Sveriges kung 1604-1611), 
och fick 1587 i uppdrag att, 
tillsammans med Erik Bra-
he, företräda Sigismund (Si-
gismund III Vasa av Polen 
och storfurste av Litauen) 
(1566-1632) i förhandling-
arna om vem som skulle få 
ärva den polska tronen. Erik 
Larsson Sparre visade sig 
vara en skicklig diplomat 
och bidrog i stor utsträckning 
till att Sigismund samma år 
valdes till polsk kung. Han 
hamnade dock ändå i onåd 
hos Johan III eftersom han 
under förhandlingarna tving-
ats avge ett villkorat löfte om 
att Sverige skulle återlämna 
Estland. 1591 bad hans maka, 
Ebba Brahe (1555-1634), 
Johan III om att Erik skulle 
bli benådad, men då skall Jo-
han III ha skällt ut henne och 
slagit vilt omkring sig med en 
järnklubba. 1592 dog Johan 
III och Erik Larsson Spar-
re försonades med Hertig 
Karl, men sedan den senare 
bedrev en allt mer auktoritär 
politik, försämrades deras 
relation igen. Sparre under-
tecknade bl.a. besluten vid 
Söderköpings Riksdag 1595 

Erik Larsson Sparre 1550-1600

Kung Sigismund, ca 1590,    
målning av Martin Kober

Gustav Eriksson Vasa 1568-1607
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där bland annat hertigen er-
kändes som riksföreståndare 
och beslut fattades att alla 
katoliker skulle utvisas ur 
landet. När Hertig Karl ville 
angripa Clas Eriksson Fle-
ming (1530-1597), som var 
allierad med Sigismund, pro-
testerade Sparre. Sparre och 
flera rådsmedlemmar begav 
sig till Polen, där de överta-
lade Sigismund att återvän-
da till Sverige. Sigismund 
besegrades 1598 och tving-
ades i en överenskommelse 
att överlämna rådsherrarna 
(däribland Sparre) till Hertig 
Karl. Hertig Karl lät avrät-
ta samtliga vid Linköpings 
Blodbad, på skärtorsdagen 
den 20 mars 1600. 

Enligt en sägen så skall Erik 
Larsson Sparre ha räddat li-
vet på en liten pojke som höll 
på att dränkas i Klara sjö. Poj-
ken skall ha varit Erik XIV:s 
son, Gustav Eriksson Vasa 
(sonson till Gustav Vasa) och 
han skulle dränkas på order 
av sin farbror, Johan III.

Carl var son till riksrådet (be-
nämns också lantmarskalk) 
Lars Eriksson Sparre (1590-
1644), som var stor godsäga-
re i södra Sverige. Född på 
Sundby 1 januari 1590. Hov-
mästare till Drottning Ma-
ria Eleonora (1599-1655), 
assessor i Svea hovrätt, hov-
rättsråd, ståthållare på Jön-
köping och Landshövding 
i Uppsala Län. Gift (1) med 
Märta Banér 1617 (dotter till 
riddaren och riksrådet Gustaf 
Axelsson Banér och grevin-
nan Christina Sture (Natt 
och Dag), och gift (2) 1641 
med Catharina Bååt (dot-

ter till vice presidenten Ja-
cob Jacobsson Snakenborg 
(Bååt) och Kerstin Tott). 
Lars Eriksson Sparre fick 10 
barn med sin första fru, där 
Carl var nr 8 i syskonskaran, 
men inga barn med sin andra 
fru.

Sparre (friherrlig ätt nr 11)
Peder Eriksson Sparre 
(1592-1647), son till Erik 
Larsson Sparre (se adliga 
ätten Sparre av Rossvik) och 
alltså farbror till Carl Larsson 
Sparre. Föddes den 25 april 
1592 på Rydboholm i Östra 
Ryds socken (idag i Söder-
köpings kommun i Östergöt-
land). Gift (1) 1626 med Elsa 
Arvidsdotter Posse (8 barn) 
och (2) 1640 med Christi-
na Ryning (1 barn). Han var 
assessor vid Svea Hovrätt, 
kammarherre hos Drottning 
Maria Eleonora, Riksråd, 
President i Dorpats (idag Tar-
tu, Estland) och Göta hovrät-
ter. Död 18 augusti 1647. Han 
upphöjdes i friherrligt stånd 
(s.k. politisk rehabilitering 
eftersom han fick tillbaka de 
rättigheter som tagits ifrån 
ätten år 1600) jämte sin bror 
Ture och sina brorsbarn (där-
ibland Carl Larsson Spar-

re) eller samtliga då levande 
Sparrerska descendenter den 
6 mars 1647 av Drottning 
Kristina (1626-1689). Ätten 
har förgrenat sig i grevliga 
ätterna Sparre (nr 74), Spar-
re (nr 111), Sparre af Sundby 
och Sparre af Söfdeborg.

Friherre
Friherre kommer av tys-
ka Freiherr och uppkom i 
det Tysk-Romerska riket på 
1000-talet och betecknade då 
en läntagare direkt lydande 
under kejsaren. Internationell 
motsvarighet till friherre är 
baron. De högadliga titlarna 
greve och friherre infördes i 
Sverige av Erik XIV (1533-
1577), vid dennes kröning 
1561, då nio personer upphöj-
des till friherrlig värdighet, 
och de utgjorde en ny nivå 
ovanpå riksrådsadeln och lå-
gadeln. I Sverige är friherrlig 
värdighet den näst högsta ad-
liga värdigheten efter greve. I 
en ätt som adlades före 1809 
fick alla legitima barn faderns 
adliga rang vid födseln. Fri-
herrar har rätt till titeln ”hög-
välborne”. Under 1625-1886 
introducerades 406 friherr-
liga ätter och på 1990-talet 
fanns 124 av dessa kvar.

Carl Larsson Sparre
Carl Larsson Sparre föddes 
1627 på Revals slott i Liv-
land (nuvarande Tallinn, Est-
land). Redan som spädbarn 
blev CLS kapten vid Lif- och 
Hovregementet. Friherre till 

Sparre, friherrlig ätt nr 11
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Kronoberg. I början var han 
bosatt på Ulvåsa slott (ett 
folkungagods sedan medelti-
den känt som Heliga Birgittas 
släktgård).

Han var gift 2 gånger. Hans-
första fru var Maria Bååt 
(gift 1650 på Stockholms 
slott), som dog 1656 i War-
zawa dit hon följt sin man 
under polska kriget. Hans 
andra fru var Catharina Lu-
cia von Minnigerode (gift 
1659 på Kronoberg), dotter 
till Hans Jobst von Minni-
gerode och Margareta von 
Falkenberg. Sparre fick från 
de båda äktenskapen fjorton 
barn (6 stycken med Maria 
och åtta med Catharina Lu-
cia) varav elva nådde vuxen 
ålder (4 söner och 7 döttrar). 
Bland dessa general Carl 
(1650-1691) som var i ve-
netiansk tjänst och sköts  på 
Morea den 18 februari 1691, 
överste Ture Sparre (1654-
1683), som också var kapten 
vid prinsen av Oraniens garde 
och överste för ett holländskt 
regemente, och majoren Ja-
cob Casimir Sparre (1661-
1701) som var ryttmästare vid 
Östgöta kavalleriregemente 
och livregementet till häst.

Gift (1), Maria Bååt (död 10 
juni 1656 i Warschau (War-
zawa), begravd i Strängnäs). 
Bååt (nr 3) är en gammal 
svensk frälseätt från Små-
land. Namnet kommer av ät-
tens sköldmärke, som är en 
båt.

Gift (2), Catharina Lucia 
von Minnigerode (stavas 
också ibland Minningerode) 
(född 1628 i Bockelhagen, 

Thüringen, död 10/8 1697, 
begravd i Ekebyborna). Min-
nigerode är en gammal adels-
släkt från Niedersachsen som 
går att spåra till åtminstone så 
tidigt som 1203.

Bååt, adlig ätt nr 3     

    Minnigerode, tysk adelssläkt 
från Niedersachsen

Barn (1), Carl (1650-1691), Ge-
neralmajor i venetiansk tjänst. 
Sköts till döds på Morea, 41 år 
gammal.
Barn (1), Lars (1652-1664). 
Död 11 år gammal.
Barn (1), Svante (1653-1664). 
Död 10 år gammal.
Barn (1), Ture (1654-1683). Fri-
herre till Kronoberg. Överste för 
ett holländskt infanteriregemen-
te. Död 28 år gammal.
Barn (1), Gustaf (1656-1657). 
Död 1 år gammal.

Barn (1), Märta (1650-ta-
let-1700). Gift med friherre Jo-
han Rosenhane. Tvilling med 
något av syskonen ovan, oklart 
vilket).
Barn (2), Charlotta Eleonora 
(1660-1697). Gift med lagman-
nen Johan Tungel. Död i barn-
säng 2 december 1697, 37 år 
gammal.
Barn (2), Jacob Casimir (1661-
1701). Major vid livregementet 
till häst. Död efter långvarig 
sjukdom i augusti 1701, 40 år 
gammal. Jacob Casimirs andra 
son Abraham (1690-1709) som 
var kvartermästare vid livre-
gementet till häst stupade i sla-
get vid Poltava den 28 juni 1709.
Barn (2), Catharina Maria 
(1663-1695). Gift med friherre 
Abraham Leijonhufvud. Död 
i barnsäng 21 juli 1695, 32 år 
gammal.
Barn (2), Beata Juliana (1664-
1708). Gift med kammarherren 
Carl Persson Natt och Dag. Död 
44 år gammal.
Barn (2), Görvel (1666-1741). 
Hovfröken hos drottning Ulrika 
Eleonora. Död ogift 13 januari 
1741, 74 eller 75 år gammal.
Barn (2), Margareta (?-1720). 
Gift med kaptenen Johan Gustaf 
Boije af Gennäs.
Barn (2), Ebba (?-1693). Död 
ogift 26 juni 1693.
Barn (2), Erik (?-1708). Gene-
ralmajor i venetiansk tjänst. Död 
ogift 1708 i Venedig.
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Carl Larsson Sparre 
Redan i vaggan blev han kap-
ten vid Liv- och hovgardet, 
och som 21-åring blev han 
major och som 22-åring över-
stelöjtnant och sedan gick det 
raskt framåt i karriären. Den 
29 oktober 1651 utsågs han 
till kommendant vid Halm-
stads slott och överstelöjtnant 
vid Kronobergs regemente, 
endast 24 år gammal. Han 
var guvernör (motsvaran-
de landshövding) på Ösel i 
Livland (idag Estland) 1659-
1661.

År 1655 utnämndes Carl 
till överste vid Hälsinge re-
gemente (en belöning för 
tapperhet) och deltog i Karl 
X Gustavs (1622-1660) pol-
ska krig ibland annat slaget 
vid Warszawa 1656 (där han 
förlorade sin medföljande 
fru, Maria Bååt), Krakow, 
Czarnowa och Sandemir. År 
1657 skickades han hem för 
att, med sitt regemente, bistå 
landshövdingen Johan Ox-
enstiärna (1611-1657) i för-
svaret av Norrland och grän-
sen mot danskarnas infall 
från norska sidan. 1658 fanns 
han vid armén på Själland 
och 1659 deltog han i den 
misslyckade stormningen av 

Köpenhamn den 11 februari. 

Han utnämndes 1664 till gu-
vernör över Västernorrland 
med underliggande lappmar-
ker, samt Jämtland och Härje-
dalen och bosatte sig på Gäv-
le slott (1664-1677), som var 
dåvarande residens för guver-
nören av den delen av landet. 
Carls bror, Erik (1618-1673) 
var också tidigare guvernör i 
Norrland (Hälsingland, Gäst-
rikland, Härjedalen och Ång-
ermanland), och hans brö-
der, Svante (1623-1652) och 
Gustaf (1625-1689) var även 
de guvernörer (landshövding-
ar) i Uppsala respektive Väst-
manlands län.

Under sin tid i Gävle ingrep 
Carl enligt uppgifter i stadens 
angelägenheter med både 
klokhet och intresse. Han iv-
rade för upplysning och öka-
de möjligheter för studier för 
ungdomar och deltog aktivt i 
grundandet av Gefle gymna-
sium (1669).

Den 29 mars 1664 utnämn-
des han till överste vid Liv-
gardet och utsågs till chef 
för den vaktstyrka som beva-
kade hertig Adolf Johan av 
Pfalz-Zweibrücken (1629-
1689), då denne blivit upp-

kallad på Stockholms slott 
för att tvingas till att avstå 
från riksförmyndarskapet och 
riksmarskämbetet. 

Bakgrund
Adolf Johan var son till 
greven Johan Kasimir av 
Pfalz-Zweibrücken, hertig av 
Palatine-Kleeburg och kung 
Karl IX:s dotter Katarina 
Vasa och bror till den svens-
ke kungen Karl X Gustav, 
och ansågs som prins av Sve-
rige fram till 1660. När Karl 
X Gustav dog 1660 var det 
meningen att Adolf Johan 
skulle ingå i tronföljaren Karl 
XI:s förmyndarregering, till-
sammans med änkedrottning 
Hedvig Eleonora och rikets 
råd. 

Tallin, Estland (Revals slott), nutid Revals slotts medeltida murar

Adolf Johan av Pfalz-Zweibrück-
en, målad av D.K. Ehrenstrahl
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Från denna tid berättas att 
Carl Larsson Sparre mot-
tagit mycket stränga order att 
inte låta hertig Johan (Adolf 
Johan av Pfalz-Zweibrück-
en, 1629-1689) att lämna 
Stockholms slott- det gällde 
att förhindra Johans försök 
att komma i kontakt med 
förmyndarregeringen. Her-
tig Johan hade uteslutits ur 
förmyndarregeringen i mars 
1660 och fick därefter inga 
fler offentliga uppdrag. Det 
föll sig dock så att Johan en 
dag lyckades smita ut och ta 

sig ända till högvakten, men 
Sparre hade uppfattat situa-
tionen och gensköt honom. 
Handgemäng uppstod och 
hertig Johan drog sitt svärd, 
men Sparre tog tag i hertigens 
värjfäste så hårt att detta bröts 
av. Därefter fördes hertigen 
tillbaka till slottet. Senare 
samma år utnämndes Sparre 
till generalmajor. 

1667 köpte han Holms gård 
i Ångermanland, som genom 
hans försorg upphöjdes till 
Norrlands enda säteri 1676. 

På platsen lät han också upp-
föra en ståndsmässig herr-
gård. Holm säteri, belägen 
vid Ångermanälven, ligger 
ca 2 mil öster om nuvarande 
Sollefteå.

Den 8 september 1668 ut-
nämndes han till generallöjt-
nant, och 1675 utnämndes 
han till general av Karl XI 
och tilldelades chefskapet 
över den norrländska milisen 
och uppgiften att sköta för-
svaret av Västernorrland.   

Värja, ca 1660

I nästa nummer kan ni läsa om Graninge Bruk, trolldomskommissionen och norrländska 
gränskrig mot Danmark, samt om de motgångar Sparre hade mot slutet av sitt liv.
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Källor
I forskningen kring Graninge-
verken, brukshistorian i Ång-
ermanland och Carl Larsson 
Sparre har jag använt mig av 
följande källor:

•Arkiven efter Graningeverken
AB med föregångare hos Nä-
ringslivsarkiv i Norrland-NIN
•Historisk Skildring av Gran-
ingeverken och dess ledare un-
der 320 år (1995), av Nils-Åke
Olsson, ISBN 91-630-3489-1
•Graningeverken historisk 
skildring (1909), av Johan Axel 
Almqvist
•Papper och massa i Ångerman-
land (2000), av Christian Valeur,
ISBN 91-971252-5-3
•Jarlens Sekel: en berättel-
se om 1200-talets Sverige
(2012), av Dick Harrison, ISBN
9789174413595
•Krutrök över Jämtland (2001),
Erik J Bergström, ISBN: 91-
79481701
•Svenska folkets underbara öden 
IV, Karl XI:s och Karl XII:s tid,
s.253, Carl Grimberg
•Minnesblad ur Holms Säteris
och dess bruks historia (1956),
Fil. Dr. Erik Modin
•Ångermanländsk Järnhantering
(1952), P Norberg
•Byggnader och kulturmiljöer
i Västernorrland (1977), Läns-
kommittén för Byggnadsvårds-
året i Västernorrlands län
•Forskarhandledning över Gran-
ingeverkens arkiv (2008), Fil.
Dr. Erik Nydahl
•Båtmanskompanierna i Ånger-
manland, Hans Högman
•Länsstyrelsen Västernorrlands
hemsida
•Sollefteå kommuns hemsida
•www.adelsvapen.com
•www.gavledraget.com
•www.geni.com
•historiesajten.se
•https://sv.wikipedia.org
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Vad hände egentligen vid 
Kallbäcken

      TEXT: Helena Calmén FOTO: Privata

Alla dessa minnen vi har från 
vår barndom som vi bär med 
oss genom livet. Vissa minns 
vi väl, andra är fragmentera-
de. Jag vill dela med mig av 
ett minne som är både tydligt 
och fragmenterat. Hur det 
kommer sig att jag minns just 
den här delen finns ingen för-
klaring på. Som barn fick jag 
sitta i morfars knä och styra 
hans ljusbruna Mercedes, han 
skötte gas och broms och jag 
satt där i knät och höll hårt i 
ratten. 

Vägen vi åkte var längs 
Sörkrånge och norröver, en 
sådan väg där det aldrig eller 
nästan aldrig kom mötande 
trafik. Vilken upplevelse och 
vilken tålmodig morfar. Vi 
körde nog aldrig fortare än 
10 km i timmen men så spän-
nande det var. Hur det kom 
sig att vi körde runt så där vet 
jag inte, inte heller hur länge 
vi höll på med det. Däremot 
minns jag en händelse tydligt, 
morfar stannade bilen och pe-
kade inåt skogen och berätta-
de kort att där inne högg man 
huvudet av folk förr i tiden, 
men det finns inget kvar att se 
där nu. Han sa ingenting mer 
om det hela och vi körde vi-
dare. Jag har inget minne av 
att vi någonsin pratade om 
det igen. Av någon anledning 
var det just den meningen har 

liksom legat latent i huvudet 
sedan dess. Min morfar var 
sådan, han berättade inte mer 
än vad som frågades efter 
och jag förstod nog inte vad 
jag skulle fråga mer om det. 

År 2021 deltog jag i en skri-
varkurs i att skriva sakprosa. 

Väl där insåg jag att min idé 
inte riktigt föll inom ämnet-
varför jag började fundera 
om det fanns något historiskt 
jag kunde skriva om. Då hör-
de jag morfars röst, ”där högg 
man huvudet av folk”. Inter-
net och sökfunktioner till all 
heder gjorde att jag snabbt 
fick fram att ”där” hette Kall-
bäcken. En lokal avrättnings-
plats som låg längs vägen 
mellan Krånge by Hässjö 
socken, Medelpad, Häggsjö 
by Häggdånger, Ångerman-
land.             
https://www.hembygd.se/has-
sjo/kallbackens-avrattnings-
plats. 

Det finns en stolpe bredvid 
vägen men den står en liten 
bit in som kan vara lätt att 
missa. Vid mitt senaste besök 
sommaren 2021 hade flertal 
träd fallit ner över stigen som 
leder in till själva avrättnings-
platsen varför lite klättrande 
behövdes för att komma dit. 
De som avrättades där be-
gravdes ofta på samma plats 

men inte märkt ut exakt var 
gravarna finns så det bör man 
ha det i åtanke vid ett besök 
där att Kallbäcken är också 
en gravplats. Inför en avrätt-
ning grävdes en grop grävdes 
bredvid avrättningsplatsen 
varefter den avlidne lades ner 
i efter avrättning och gropen 
fylldes igen. 

Det var inte tillåtet att sätta 
upp någon markering som 
indikerade en grav. En del 
begravdes utanför kyrkogård-
smuren i sin hemsocken. Så 
kallade självspillingar, det 
vill säga personer som begått 
självmord begravdes också 
på Kallbäcken.

Det finns oklara uppgifter att 
så många som 88 människor 
miste sina liv på Kallbäcken. 

Det finns dokumentation som 

Stolpen vid stigen in till Kallbäcken
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styrker 6 avrättningar så var-
ifrån siffran 88 kommer från 
har jag inte lyckats klura ut. 
Siffran förekommer i lokal 
litteratur och hos en del hem-
bygdsföreningar som skrivit 
om Kallbäcken. 

En uppgift som däremot är 
styrkt är att Kallbäcken an-
vändes som avrättningsplats 
under många år, från 1770 
och ända fram till 1866. En 
avrättning var en stor händel-
se för bygden och var öppna 
för allmänheten att deltaga. 
Inför varje avrättning samla-
des också ungefär 100 män 
som placerades runt avrätt-
ningsområdet, de bar varsin 
lång stör. Genom stören och 
deras placering bildades som 
ett högt staket som kallades 
spetsgård. Syftet var att hål-
la nyfikna på avstånd så av-
rättningen kunde genomföras 
ostört. 

Yxan som användes av bö-
deln vid avrättningar inom 
länet kan åskådas på muséet 
i Härnösand. Första gång-
en den sägs ha använts vid 
Kallbäcken var för att avrätta 
Olof Jonsson och Erik Mi-
chaelsson från Viksjö. Den 
12 september 1770 blev de 
bägge halshuggna och stegla-
de för mord för att ha mördat 
sin granne.

Nästa inlägg om Kallbäcken 
är först 83 år senare, nämli-
gen år 1853 när 57-åriga Sara 
Brita Olofsdotter dömts till 

döden för giftmord. Hon hann 
dock begå självmord i fäng-
elset innan avrättningen. Då 
tron var att både kropp och 
själ var skyldiga så halshöggs 
ändå hennes och kroppen be-
gravdes på Kallbäcken. Sara 
kallades enligt uppgift också 
för Söderströmskan och det 
finns en del att läsa vidare om 
henne för den som önskar. 
Sara efterlämnade två söner i 
30-års åldern.

År 1860 slogs två avrätt-
ningar samman till att utfö-
ras vid samma tillfälle. Sara 
Nordin/Zetterlund hade då 
dömts för att giftmördat sin 
make och tillika far till sitt 
yngsta barn och den 25-åri-
ge drängen Jonas Jonsson för 
att ha mördat en yngling för 
att ta hans pengar. Det finns 
vittnesmål att Sara gick i dö-
den helt lugn medan Jonas 
inte delade hennes lugn. Det 
finns flertal uppgifter om Sa-
ras efterlevande som än idag 
har ättlingar från Saras dotter 
från ett tidigare äktenskap vid 
livet. Saras yngsta barn avled 

enligt uppgift kort efter hen-
nes avrättning.

Sista gången Kallbäcken an-
vändes var 1866 då skrädda-
ren Petter Hedin halshöggs 
för att ha mördat Barbra 
Christina Bjelkström på upp-
drag av hennes make som vil-
le gifta sig med gårdens piga 
i stället. 

Där tar dokumentationen som 
jag har hittat slut, om det nu 
var 88 personer som miste 
livet där saknas den doku-
mentationen eller så finns den 
någonstans därute. Det känns 
oklart om det verkligen inte 
avrättades någon på 83 år i 
området. Vet du mer om Kall-
bäcken och vill berätta? 

Vet du kanske hur siffran 88 
har sitt ursprung? Har själv-
spillingar och andra som be-
gravdes där räknats med? 
Kontakta mig och berätta så 
kan vi göra historien levande 
igen.

Mejladress: 
helena@arbetsutbildning.se
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Karta som visar var avrätt-
ningsplatserna låg/eller i 
närheten

/26 maj 2018 Släktforskarna på 
besök i Häggdånger och bl.a. 
Kallbäckens avrättningsplats 
där Maria Nordlund och Sara 
Öhman berätta om platsen./
( Vad är Poddradio, podds-
ändning eller podcast ? -  En 
metod att publicera ljudfiler 
via Internet. Den försven-
skade kortformen podd före-
kommer också, men kan även 
avse en bärbar apparat för 
uppspelning av ljudfiler från 
internet.  Detta enligt Wiki-
pedia)

Karta som visar var avrättningsplatserna låg/eller i närheten

/26 maj 2018 Släktforskarna på besök i Häggdånger och bl.a. Kallbäckens avrättningsplats där 
Maria Nordlund och Sara Öhman berättade om platsen./
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Tillbakablick - Kyrkor i Härnösand

En orgels historia – 
Högsjö kyrka
År 1889 förvärvade Dals 
församling en piporgel från 
Västra Frölunda församling. 
Priset var 25 riksdaler. Nio år 
senare skulle kyrkan renove-
ras och inredningen bytas ut 
så orgeln såldes till hemman-
sägare Erik Flodin i Mällby. 
Där stod den i stora matsalen 
ända fram till 1923 då en stu-
derande vid namn Erik Salvén 
cyklade genom orten. Denne 
var ute på en inventering av 
bygdens kyrkor och han hade 
fått reda på att den tidigare 
kyrkorgeln numer stod hos en 
privatperson i socknen. 

Salvén besökte änkan Flodin i 

Mällby och han blev mycket 
häpen när han upptäckte stor-
leken på orgeln. Först trodde 
han att det rörde sig om en 
mindre kammarorgel eller 
dylikt, men döm om hans 
förvåning när han upptäckte 
att det var en riktig kyrkor-
gel, som krävde att rumstaket 
hade öppnats upp för att den 
skulle få plats.

Änkan berättade att ingen 
spelade på orgeln längre och 
hon gick med på att sälja den 
till Salvén, som ville sätta 
upp den i gammelkyrkan i 
födelsebygden Högsjö. Pri-
set bestämdes till 100 kronor, 
men studenten hade endast 
10 kronor att lämna till hand-
penning. Han lyckades dock 

samla ihop resterande belopp 
från intresserade Högsjöbor 
och orgeln fick återigen flyt-
tas. Idag står orgeln fortfaran-
de i Högsjö gamla kyrka.
/20 nov 2019 berättade adjunkt 
Sven Olofsson, från Mittuni-
versitetet, för Släktforskarna, i 
Säbrå kyrka,  om Kyrkorglar i 
Härnösands stift. Kantor Marco 
Fonseca spelade på kyrkans två 
orglar./ 

Klockspelet - 
Härnösands Domkyrka
Texten: hämtad från infor-
mationsblad framtaget inför 
invigningen 1981 
I Domkyrkans sydvästra torn 
finns installerat ett klockspel 
med 36 klockor.

Orgel Högsjö ga kyrka 2016  
Text och Foto: Elinor Eriksson
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Klockspelet invigdes första 
söndagen i Advent 1981.

Tanken på ett klockspel för 
Härnösands Domkyrka togs 
upp inför Domkyrkans res-
taurering 1975, men skrin-
lades då av kostnadsskäl. År 
1979 togs åter frågan upp i 
församlingen. Det var främst 
dåvarande domprosten Mar-
tin Lönnebo som ivrade för 
ett klockspel i ett av domkyr-
kotornen. Ett sådant klock-
spel skulle bli till glädje inte 
enbart för församlingen utan 
för hela kommunens invånare 
och besökare.

Martin Lönnebo hänvisa-
de till de många kyrkorna i 
Tyskland och Holland, vars 
klockspel sänder ut ljuvligt 
vackra melodier till glädje för 
inte minst gästande turister. 

Tänk om vår domkyrka, som 
ligger så vackert och så högt 
kunde förses med ett klock-
spel som skulle bestå genom 
sekler och med melodier 
som blir ett kännetecken för 
bygden. Så väcktes tanken, 
klockspelet skulle kunna be-
kostas med insamlade medel, 
genom gåvor från företag, 
föreningar och enskilda. Det 
torde vara få gåvogivare, 
som så länge, så vackert och 
så värdigt skulle komma att 
bli omtalade, menade Martin 
Lönnebo. En kommitté till-
sattes – domprosten Martin 
Lönnebo, kyrkorådsledamö-
terna Kristian Kempe, Gun-
nar Nilsson, Gurli Nylund 
och Karin Wiberg samt dom-
kyrkoorganisten Lars-Arne 
Svensson.

I slutet av 1979 sändes en 

vädjan ut om bidrag till 
klockspelet.

Det dröjde inte länge förrän 
gåvor började strömma in. 
Målet var att själva klockspe-
let skulle bekostas med in-
samlade medel och att skatte-
medel endast skulle användas 
för den nödvändiga ombygg-
naden – främst inredandet av 
ett rum på kyrkvinden för det 
stora mekaniska spelbordet. 
Kostnaden för klockspelet 
var beräknad till ca 300 000 
kr. Insamlingen visade sig ge 
gott resultat och klockspelet 
beställdes i slutet av 1979 hos 
Bergholtz Klockgjuteri i Sig-
tuna.

Kommittén beslöt att den 
största av klockorna skulle 
förses med en inskription. En 
tävling om bästa textförslag 
utlystes. Många förslag kom 
in. Kyrkorådet utsåg det för-
slag som inlämnats av Martin 
Lönnebo, som nu utnämnts 
till biskop i Linköping och ef-
terträtts i klockspelskommit-
tén av nye domprosten Lage 
Pernveden.

Förslaget var följande – Mitt 
namn är MIKAEL – Mitt 
budskap är TRO – HÖR 
HERRENS ORD KOM TILL 
HANS BORD GIV AV DITT 
BRÖD STRID FÖR ALL 
NÖD – TRO

På klockkransen skulle föl-
jande inskription göras. ”Jag 
är den störste i detta klock-
spel till Guds ära skänkt av 
många – gjuten av Bergholtz 
Klockgjuteri år 1981” - Bygg-
nadsarbetet för klockspelet 
leddes av kyrkvärden Gunnar 
Nilsson. Då gjutningen av 

klockorna gick programen-
ligt, kunde invigningen av 
klockspelet ske som man pla-
nerat i samband med högmäs-
san första söndagen i Advent 
1981. Invigningen förrättades 
av dåvarande Härnösands-
biskopen Bertil Werkström. 
Efter invigningen utförde f. 
domkyrkoorganisten i Väs-
terås, Hugo Melin, den för-
sta klockspelskonserten. Den 
åhördes av en stor skara på 
kyrkbacken. Där fanns för-
utom församlingsbor många 
tillresta med tidigare anknyt-
ning till Härnösand och även 
representanter för andra för-
samlingar, vilka bidragit till 
klockspelets förverkligande. 
Vid det efterföljande sam-
kvämet i Församlingsgården 
redogjorde kyrkorådets ord-
förande Christian Kempe för 
klockspelet med dess manöv-
reringsmöjligheter och fram-
förde ett tack till alla som på 
olika sätt bidragit till att Här-
nösands Domkyrka nu fått sitt 
efterlängtade klockspel – det 
första i en kyrka i Norrland.

Biskop Martin Lönnebo, som 
var förhindrad att delta i in-
vigningen, hade sänt en häls-
ning till alla vänner i Härnö-
sand: ”Ni tillsammans bildar 
ett levande klockspel.” Till 
hälsningen hade fogats föl-
jande rader:

”Må klockspelet ljuda skönt 
över stad och hav som en 
hälsning från Längtans och 
Fullkomlighetens värld” In-
vigningssamkvämet avslu-
tades med en önskan från 
Klockspelskommittén: ”Give 
då Gud att var vi bo alltid när 
klockorna ringa samlas vi må 
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i Kristi tro Herren vårt offer 
att bringa.”

Beskrivning av Klockspelet 
Det består av 36 klockor med 
tonerna C2, D2 – C5.

Största klockan väger 270 kg 
och har en diameter av 80 cm 
och är försedd med tidigare 
nämnd inskription. Klockor-
na är gjutna av klockbrons 
bestående av 80% koppar – 
20% tenn.

De är upphängda i en s.k. 
klockstol. Varje klocka är 
för invändigt slag med kläpp 
med linor till ett spelbord för 
mekaniskt handspel. Spel-

bordet, som nu är borttaget, 
var inrymt i ett varmbonat 
rum placerat under klocksto-
len. Från detta spelbord kun-
de klockspelskonserter ges 
sommartid. Klockspelets 26 
största klockor är försedda 
med slaghammare för utvän-
digt slag. Slaghamrarna är 
anslutna till ett elektroniskt 
programverk placerade i or-
ganistens rum på orgelläk-
taren. I programverket finns 
ett inbyggt tangentbord, med 
vilket melodier kan inpro-
grammeras och sedan au-
tomatiskt utsändas på tider 
som ställts in med ett kopp-

lingsur. Dessa 26 klockor kan 
även manövreras manuellt 
från ett mindre spelbord på 
orgelläktaren. – Fyra gånger 
om dagen ljuder klockspelets 
toner, med en psalm eller an-
nat musikstycke, utöver sta-
den. – Klockorna är gjutna i 
Bergholtz Klockgjuteri i Sig-
tuna, de har även format hela 
konstruktionen. Det elektro-
magnetiska programverket 
är liksom bägge spelborden 
tillverkade vid Westerstrands 
Urfabrik i Töreboda.

Klockspelet – Härnösand Domkyrka
Foto: Yvonne Thunberg
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