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Ett ångermanländskt kalvarieberg. 
Av 

J. NORDLANDER. 

'å gränsen mellan socknarna Säbrå och Högsjö i trakten 
av Hernösand går den stora landsvägen utefter den 
norrländska kusten genom en vild och vidsträckt bergs
trakt, som har namnet Oringen.1 På grund av de 

många, långa och branta backarna i vägen över denna har väg
sträckan varit alla for- och skjutskarlars fasa. I en av lantmätare 
JOH. P. OMBERG på 1800-talets mitt författad beskrivning över 
Högsjö sn2 heter det ock och det med allt skäl, att Oringsbacken 
är "i orten namnkunnig". Denna skogstrakt har ock givit namn 
åt tvänne byar Skog, den översta byn i Säbrå och den nedersta 
i Högsjö, båda vid landsvägen. 

Men denna skogstrakt är märkvärdig även av en annan an
ledning. Ungefär mitt på denna, där före tillkomsten av Oringens 
station på Hernösand—Sollefteåbanan någon mänsklig boning ej 
funnits, skall nämligen enligt sägnen ha stått ett kapell, som 
varit gemensamt för de här sammanstötande socknarna. Och det 
skall ha varit på den säkerligen mycket avlägsna tid, då det i 
Säbrå varit blott sex bönder och i Högsjö tre. Spår efter knut-

1 Namnet är säkerligen att jämföra med Oräsen och Oorähsberg, en berg-
sträckning på Styrnäsgärdens skog i Styrnäs sn (Ångermanland). Åsen är lång 
och sträcker sig in på angränsande byar (enligt bykarta av år 1748 i nr 5, 
kartan 58). Detta or är det i RIETZ Dialektlexikon s. 487 upptagna ora. fem., 
som bl. a. har betydelsen av stenig, vild mark; stor skog, urskog, norska urd 
fem., stenhop, danad av naturen. Oringen är tillräckligt bergig, vild och vid
sträckt för att göra skäl för namnet. 

2 Manuskript i Qen.-lantmäterikontorct i Sthlm. 
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stenarna till kapellet sades ännu pä 1880-talet ha varit synliga 
på den lilla platå, som ligger pä bergets högsta punkt, just där 
landsvägen börjar att slutta åt Säbrå och Högsjö till. Någon dag 
förrän gudstjänsten skulle hållas i kapellet, skola bönder ha plä
gat infinna sig där för att ställa allt i ordning. Då hade de ock 
sörjt för traktering åt allmänheten, och under helgen skall superi 
och även slagsmål ha förekommit de båda socknarna emellan. 
Såsom fåtaliga kunde Högsjö-borna därvid ej reda sig, varför de 
skola upphört med att besöka kapellet här. Så voro de en tid 
utan gudshus, men när böndernas antal hade vuxit till sju, 
byggde de sig en egen kyrka i Höse, kyrkbyn i Högsjö, och 
denna var av gråsten.1 Den översta delen av backen, från Hög
sjö räknat, upp till den nämnda platån, kallas Kappeisbacken. 

I tryck omtalas detta ställe veterligen endast en gång, näm
ligen av Arv. Salvén.- "I Oringen säges ett hedniskt offerställe 
hava funnits", yttrar han. Sedan hade detta ersatts av ett kristet 
altare och slutligen av ett kristet gudshus eller kapell. Utom den 
redan nämnda Kappeisbacken anför Salvén i byn Vålänger i 
denna trakt av Högsjö namnet Kappelslägdan, som tillhör en 
mindre ägovidd, vilken lagda förmodas hava varit det nämnda 
kapellets egendom. 

Då det tyckts otänkbart, att man skulle ha förlagt ett kapell 
mitt in på denna ödsliga skog och fjärran från även den allra 
obetydligaste boning, har den, som skriver detta, länge trott, att 
talet om en sådan byggnad här berott på något missförstånd. 
Emellertid ha kapell-namnen här styrkts så kraftigt, att det synes 
omöjligt att längre tvivla på, att ett kapell också en gäng i tiden 
verkligen funnits någonstädes i närheten. Till de redan nämnda 
sammansättningarna med ordet kapell tillkomma nämligen flera 
som hittills ej varit kända.3 

1 Sägnen upptecknad på 1880-talet efter båtsmän frän trakten, vilka lågo 
pä Skeppsholmen i Stockholm. 

2 Boken om Högsjö, Sthlm 1918 s. 21 och 22. 
3 För erhållna underrättelser om dessa ställen har jag att tacka handlanden 

J. Bergman i Gryttjom och f. d. seminarieläraren J. A. Svensk, bada Säbräbor. 
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Strax norr om högsta platån vid första backens slut rinner 
över landsvägen en liten bäck, över vilken en stenbro nu är 
byggd. Denna kallas på gamla kartor alltid Cappels bron, vilken 
varit ett viktigt gränsmärke dels emellan de båda socknarna, 
dels mellan byarna Skog i Säbrå och Vålånger i Högsjö. Enligt 
en synerätts dom av år 1714 mellan dessa byar skulle gränsen 
mellan dem gå från den korshuggna stenen på Gamla Landz 
sanden (vid Ångermanälven) och till "Cappels bron vid Oringen", 
en rågång, som upprättats av en häradssyn år 1673. En år 1760 
fälld dom rörande tvistiga rågången mellan de båda socknarna 
bringar oss också ett nytt namn. Enligt kartan skulle detta rå 
från "en stor sten", Fåcksten, vid Ångermanälven gå till Klackar 
Klippan "med kors i hällan", så över sjön Furusiön till Kapell
bron och Oringsbacken.1 I den till kartan hörande beskrivningen 
namnes ock, att ett knästreck huggits överst i spetsen av den 
vid Kapelsbron i landsvägen stående stenen. I detta står ock 
ordet "Runfurun" utsatt. Namnet KlåckarVMor^an här i vilda sko
gen väcker förvåning, och man har svårt att frigöra sig från den 
tanken, att det måste ha haft något sammanhang med det kapell, 
som sägnen förlägger till en plats i närheten. På Ytterskogs ut
mark upptas år 1791 Koppel Slätten2 på sluttningen mot den 
våta myren, nu utlagd till skog; och efter en stig genom ett to 
(dal mellan tvenne berg) har man dels Koppal-tjäln, dels Kappal-to. 

"Huru skall då förekomsten av ett kapell här i vildmarken 
förklaras?" frågar man sig. 

För den gåtans lösning står förf. i tacksamhetsskuld till läro
verksadjunkten, teologie licentiaten Schlachter. Med hänsyn till 
ställets backiga beskaffenhet, ortnamnen i trakten och traditionen 
finner han här ett minne från den katolska tiden, då enligt hans 
förmenande här varit elt kalvarieberg. Vi avskriva här, vad Brock-
haus konversationslexikon meddelar därom under Oolgatha. "In 
katholischen Ländern", heter det, "nennt man jede Erhöhung 

1 Byakartor nr 6 s. 22. 
2 Byakartor nr 17. 

12— F o r n v ä n n e n 1926. 
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und Kapelle, wo ein Kreuz öder, in Beziehung auf die Kreuzi-
gung Christi zwischen den beiden Schächern, drei Kreuze auf-
gepflanzt sind, und wohin man in der Fastenzeit wallfahrtet, 
Calvarienberg (vom lat. calvaria, Schädel)." 

I katolska land finner man en sådan via dolorosa litet var
slades. I södra Bajern och söder om Miinchen har man den 
stora Tegern-See, på vars östra sida ett brant stupande berg 
reser sig. 1 detta är ett bland katoliker mycket bekant kalvarie-
berg anordnat med ett kapell högst upp. Närmast detta är stig
ningen så stark, att en av författarens bekanta, som prövat på 
den vägen, närmast kapellet måste taga händerna till hjälp för 
att krypande komma vidare. Stycket närmast kapellet är en 
Kreutzweg med 14 stationer. Pä var och en av dessa göres uppe
håll, då man bland annat tackar helgonen för erhållen hjälp vid 
sjukdom med anslag, sådana som Sancta Maria hat geholfen, 
samt offrar. Vid framkomsten till kapellet hålles gudstjänst.1 

I vårt land känna vi i våra dagar blott ett sådant berg, det 
nämligen, som funnits i Stockholm och vars minne ännu bevaras 
av gränden Pelarbacken i trakten av Katarina kyrka på Söder. I 
närheten av denna hittades år 1851 en rektangulär stenhäll, för
sedd med en bild av korsfästelsen med en utnött inskrift där
under. Efter tillvaratagandet upprestes stenen och kallades Käpp-
lingemonamentet, emedan den betraktades som elt minne av de 
s. k. Käpplingemorden, tills minnesmärkets verkliga betydelse 
uppvisades av HANS HILDEBRAND.2 Han ådagalade ohållbarheten 
av den gängse åsikten och påpekade, hurusom Johannes Mes
senius, hävdatecknaren och katoliken, haft en annan åsikt om 
saken. Monumentet hänför denne till början av herr Svante 
Nilssons regering, och dess tillkomst skildrar han sålunda: 

— — — — _ _ _ _ _ en borgare i Stockholm from, 
Och näst efter fölliande år, av presterne beden thär om, 
meden thetta kriget påstår, förskaffar the pelarna tre, 

1 Delvis efter B.^DEKER, Sudbayern, Tirol, Salzburg etc, 1898. 
2 Sveriges medeltid, del 3 s. 404. 

U_ 
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som wij på Södermalmen se; och långt frän föl medh kärset Christ. 
pä Christi pina the lyda, Wthuggen ähr hwar pelar så, 
Hör till! Iagh will thet wttyda: att tu thär av alt fatta mä. 
Frän rädstufvan till then längst står, I gambla tiden war then skick, 
sä långt Christ wnder kärset går, folcket i process thär wt gick, 
thet han från Pilati hws bär; ett skönt altare thär bygs för hwar, 
the andra, som staden stå när, thär presten sin bön till Gudh bar. 
betyda, huru ofta wist 

Detta är en fullständig beskrivning av det Stockholmska 
kalvarieberget. Utgångspunkten och slutet angivas; så ock sta
tionernas (uppehållens) antal. En sådan via dolorosa infördes 
först i Västerlandet av en munk, som avled år 1420, och vid 
Liibeck anordnades en sådan år 1468. Stationernas antal växlade, 
troligen delvis beroende på ställets beskaffenhet. När de här voro 
blott tre, var detta ganska ringa. I Niirnbergs kalvarieberg voro 
de sju och hade följande inskrifter: 

1. Jesus tager avsked av sin moder, som blir vanmäktig av sorg 
(200 steg frän Pilati hus); 

2. Simon tvingas att bära korset (275 steg); 
3. Jesus uppmanar Jerusalems döttrar att sörja för sig och sina 

barn (300 steg); 
4. Kristus torkar sitt anlete å Veronikas duk (500 steg); 
5. Kristus bär sitt kors och blir svårligen slagen av judarna (580 

steg); 
6. Kristus sjunker av vanmakt till jorden (1,000 steg); 
7. Här ligger Kristus död inför sin moder. 

Den lilla platå, på vilken det förmodade kapellet på Oringen 
skall ha stått och över vilken landsvägen ännu går, har ett mycket 
vackert läge mitt i skogen och bildar väster om landsvägen en 
halvcirkel, skild från den övriga skogen med en djup dalgång. 
För några år sedan hade författaren härav tillfälle att i sällskap 
med några intresserade dannemän frän nejden besöka stället och 
där söka efter spår av någon byggnad. Detta sökande var fåfängt: 
ovan jorden voro ej några spår synliga. Men mäkta stämnings
full var platsen. Själva Kapellbacken var i fråga om branthet inga-
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lunda jämförlig med vägen till det nämnda bajerska kapellet, 
men det uppgavs, att vintertiden vid dåligt väglag kunde de, 
som hade att köra lass uppföre, ha ganska svårt att taga sig 
fram. Voro två forkarlar därvid i sällskap, hade de plägat reda sig 
på det viset, att de spänt båda hästarna för det första lasset och 
sedan, när de kommit upp med detta, för det andra.1 Möjligt är, 
att kapellet blott varit en tillfällig byggnad och av trä. HILDE

BRAND påpekar ock, att »stationerna helt visst icke voro stadig
varande utan torde ha blivit uppsatta för tillfället.2 

Mot den förklaring av de många här förekommande Kapell
namnen, som vi här ovan framställt, kommer möjligen att in
vändas, att man här i närheten av Oringen under den katolska 
tiden icke hade någon stad såsom t. ex. Stockholm och Liibeck. 
Ett sådant grannskap kunde väl underlättat tillkomsten av en 
sådan plats och tillåtit, att processionen utrustats med större 
prakt, men nödvändigt var det icke, vilket ju ses av inrättningen 
vid Tegern-See. Här torde den backiga terrängen ha inbjudit till 
denna anläggning, då de många avsatserna i landsvägen inbjudit 
till att på dessa inrätta olika stationer. Kapellet var ock väl be
läget, i det att folk från Säbrå och dess omnejd här kunde erinra 
sig Kristi lidande i förening med fromma människor i Högsjö 
och högre upp liggande socknar. 

Att kalvarieberg funnits litet varslades i vårt land, är väl 
sannolikt. Studier av ortnamnen kunna härvid utan tvivel lämna 
god hjälp. På norra sidan av Ångermanälven torde man ock haft 
ett sådant berg fast litet högre upp, nämligen i Bjärtrå sn. Den 
by i denna, som nu kallas Kungsgärden, var äldst ett Uppsala 
öds gods, det nordligaste i Sverige. Sedan blev här en kungs
gård, som var fogdens bostad ända till inemot 1500-talets slut. 

Under medeltiden hade här varit huvudorten för denna dal-

1 Backen ligger blott en 5 minuters väg frän Oringens station pä Hernö-
sand-Sollefteåbanan. 

2 Skulle sägnens uppgift om att männen från bygden här "ställt allt i ord
ning" före gudstjänsten, vara ett minne av sådana tillrustningar? 
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gång och hela landskapet, men efter Hernösands anläggning vid 
nämnda tid var det denna stad, som intog den platsen. 

Ett minne av socknens glanstid torde man hava i dess syd
liga del. En karta år 1761 över den tvistiga rågången mellan 
Bjärtrå, Skog och Nora1 upptager nämligen ett namn, som lyder 
på en anläggning av det slag, varom här är fråga. Rågången 
säges börja med Gubbsten i Ångermanälven, som vid vatttnets 
uppstigande understundom var kringfluten, och sedan gå till ett 
kors "västerst på Södra Gålå- eller Kapellberget', uti en liten, 
slät hälla inhugget. Detta rå visade i sin ordning till Bya rået 
uti Swart To, varifrån rågången fortsatte till Kol Tiern Näset, en 
udde på sydöstra sidan av Kol Tiernen. På ett ungefär finner 
läsaren platsen för detta kapell på gränsen mot Nora sn, där 
den angives med namnet Gålån eller Gålåskogen. Men där är 
ingen odlad mark utan blott skog, såsom ock det ena namnet 
anger. Varför skulle då ett kapell i vanlig mening ha uppförts 
där? Detta tyckes otänkbart. Men med denna trakt har under 
hedendomen varit något märkvärdigt. En karta av år 17652 visar, 
huru från Långmyran nära sjön Kåhl Tiärn rinner en bäck med 
namnet Heliks bäcken, som utmynnar i Lungviksfjärden. Söder 
om mynningen ligger Heliks baks ange. 1 texten omtalas "Berg-
wiks och Heliks bäcks cengarna" och på skogen Heliks bäcks 
skiftet. Uppenbarligen har här varit en för hedningar helig plats: 
kanske har denna på något sätt helighållits också av de kristna. 
— Enligt meddelande av f. d. folkskolläraren Maur. Tennman, nu 
boende just på södra sluttningen av Södra Gålåberget, är namnet 
Kapellberget i våra dagar så gott som alldeles bortglömt; dock 
erinra sig, säger han, ett par åldringar, att berget också kallats 
Koppar-berget. På en i byn förvarad karta, utarbetad år 1807 av 
Pehr Sundvall, finnes ock detta namn. På sådana av yngre datum 
är det emellertid försvunnet. Någon tradition till förklaring av 
namnet finnes icke i orten. Vi rekommendera saken till vidare 
efterforskning. 

1 Byakartor nr 6 s. 179. 
2 Över utjorden Bergviken, dess skog, ängar och intager,byakartor nr 16s. 127. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

J. Nordlander: Ein ängermanländ i scher Kalvarienberg. 

Auf der Grenze zwischen den Kirchspiclen Säbrå und Högsjö an der 
Miindung des Ångermanelf geht die grosse Landstrasse längs der Kiiste durch 
einen meilenlangen, hiigeligen und wilden Wald, Oringen genannt. Einige von 
den Bergabhängen, deren es viele und langgestreckte gibt, sind so steil, dass 
es den Fuhrlcuten zur Winterszeit schwer gewesen ist, dort vorwättszukommen. 
In dem Walde ist vor der Entstehung der Eisenbahn keine menschliche Wohn-
stätte vorhanden gewesen. An dem Wege iiber das Plateau auf der höchsten 
Höhe des Waldes soll der Sage nach in der entlegenen Zeit, als Säbiä nur 
sechs und Högsjö drei Bauern hatte, ein fiir beide Kirchspiele gemeinsame Ka
pelle gestanden haben, an die, wie man meint, noch heute Ortsnamen in der 
Gegend erinnern, z. B. Kapell-backen (zum Plateau hinauf), -bron (in der Land
strasse unterhalb dieses Abhangs), -lägdan (brachgelegter Acker, nun Wiese), 
-slätten (zur Kapelle gehöriges Wiesenland), Klockar-klippen, ein Flurslein in 
der Nähe. Die vielen und steilen Abhängc hier, Ortsnamen wie Capels-bron 
auch auf Karten und das Vorhandensein volkreicher Gegenden beiderseits vom 
Oringwald veranlassen den Verf., hierin Erinncrungen an einen Kalvarienberg 
zu erblicken, angelegt gegen Ende des 15. Jahrhunderts zur Feier des Gedächt-
nisses des Todes Christi am Kreuze. Der "Pelarbacken" (Säulenberg) im Siid-
viertel von Stockholm in der Gegend der Kalharinen-Oemeinde ist von H. 
HILDEBRAND als ein solcher nachgewiesen worden, wobei die Prozession vom 
Rathause aus nach dorthin gegangen ist. In Bjärtrå weiter hinauf am Ånger
manelf scheint gleichfalls ein solcher Berg vorhanden gewesen zu sein. Das 
friihere Uppsalaer Ödgut daselbst wurde später unter dem Namen Kungsgärden 
der Sitz der Vögte, und dort war das Zentrum der Landschaft. In der volkarmen 
Gegend nach Nora hin findet sich auf alten Karten ein Kapell-berget verzeich-
net, auch Koppar-berget geschrieben, in einer Gegend, wo ein Bach Heliks-
bäcken fliesst und mit seinem Namen bezeugt, dass er einst als heilig ange-
sehen worden ist. 


