TREFALDIGHETSKÄLLOR
Tradition och bruk kring trefaldighets-, offer- och hälsokällor
i Angermanland och Medelpad
Av Gustaf Gustafsson

Allmänhistorisk översikt över källdrickningen

ID

en långt in i vår egen tid fortlevande seden att vandra
till vissa källor för att där under mer eller mindre rituella
former »dricka hälsa», bada eller hämta »hälsovatten», den
seden hör ytterst samman med den förkristna källkulten.
Denna bestod däri, att man hyllade i källorna boende andeväsen eller till dem anknutna gudomligheter genom att offra
mer eller mindre bearbetade stenar, hår, klädesplagg, prydnadsföremål, vapen av olika slag, mynt, redskap, vissa djur
samt t. o. m. människor, allt för att i utbyte få hälsa, (krigs)lycka, rikedom, fruktsamhet hos djur och människor. Denna
sannolikt uråldriga kult går med sina anor tillbaka till åtminstone den yngre stenåldern (c:a 2000-1500 f. Kr.), ja,
det största fyndet av stenåldersföremål i en källa, 100-tals
stycken av bearbetad flinta i den östjylländska Ejnkäl1an, har
rent av daterats till den äldre stenåldern (något årtusende
tidigare). För Sveriges del kan nämnas, att fynd av bl. a.
människoben i en offerkälla i Dags mosse vid Tåkern härrör
från den yngre stenåldern, medan de i ett par offerbrunnar
nära Östra Vemmerlövs kyrka i Skåne uppgrävda fynden
datera sig från bronsåldern (c:a 1500-400 f. Kr.). Från 200500-talen e. Kr. härledas de fynd av människo- och djurben,
vapen och smycken, som gjorts i Skedemosse på Öland, vil-
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Sånga kyrka och hedniska offerlund. Teckning av Sven Wallin.

ken vid den tiden var en grund sjö och landets största offerplats.
Offerkällorna återfinnas vanligen vid större eller mindre
kultplatser, som exempel kunna nämnas källorna vid de stora
gravhögarna i Gamla uppsala, platsen för svearnas förnämsta
asatempel, samt »Onsbrönn» i Vendel och »Onskällan» vid
foten av Halleberg. De talrika källorna med torsdagskult voro
med all sannolikhet helgade åt Tor. I närheten av många
offerkällor ha tingsplatser varit belägna, emedan gudomen
ansågs skydda ingångna avtal och givna löften samt därmed
den mänskliga rättsordningen. Det mest kända exemplet
härpå är just gamla Uppsala. En del källor blevo »heliga» på
grund av sitt läge i strandbredden, där land och hav möttes,
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emedan det sistnämnda var en gudom, som i sig hade det
heliga saltet. Andra »heliggörande» platser voro lundar, och
f. ö. gällde det, för att en källa skulle anses besitta helbrägdagörande kraft och därför betraktas som helig och användbar
som offerkälla, att den utgjorde en äkta kallkälla, d. v. s. en
källa, som aldrig sinar och aldrig tillfryser vintertid samt
även under den varmaste sommar i motsats till andra vatten
behåller sin friska, upplivande smak.
Vid kristendomens införande i vårt land avskaffades givetvis de mer eller mindre blodiga källoffren, medan själva
offerkällorna och källdrickningsseden lämnades i fred för att
efter hand inlemmas i det religiösa kristenlivet. Sedan de
hedniska templen och altarena raserats, byggdes på deras
plats eller i omedelbar närhet därav de första kyrkorna, som
alltså kommo att ligga invid de gamla offerkällorna och i ett
fall rent av över en sådan, nämligen i Dalby, Skåne. I det
ångermanländska Sånga låg offerkällan c:a 50 m nedom den
plats, där munkarna till en början byggde ett kapell. För att
locka allmogen från offerkällan grävde de så på kullen, där
kapellet låg, en brunn, som de helgade till trefaldighetskälla
och som kom att ligga under sakristian till den troligen under
senare delen av 1300-talet uppförda sockenkyrkan.
I enlighet med den av påven Gregorius I, den store, i slutet
av 500-talet rekommenderade anpassningstaktiken blevo vid
kristendomens införande åtskilliga hedniska offerkällor använda som dopkällor och finge sedan namn efter de missionärer, som enligt folktraditionen döpt de omvända där. En
sådan källa är den s. k. Husabykällan, den som ligger ett
stycke öster om Husaby kyrka i Västergötland och i vilken
den engelske biskopen och missionären Sigfrid skall ha döpt
Olof Skötkonung år 1028. Enligt Gösta Kellerman lär emellertid detta dop ha ägt rum i den väster om kyrkan belägna
Bridiga-källan, uppkallad efter ett irländskt helgon (»Västgötsk forntro och folktro», Lund 1958, s. 38). En rad andra
källor finge namn efter apostlar eller andra helgonförklarade
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gestalter, och den som därvid fick sitt namn knutet till de
flesta källor och f. ö. även kyrkor var den norske konungen
och Gotlands-missionären Olof Haraldson med tillnamnet
»digre», vilken faktiskt ansågs vara den gamle Asa-Tors
kristne arvtagare. När han efter sin avsättning sökte återta
sitt rike med hjälp aven i Sverige hopsamlad här, misslyckades han och stupade i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030.
Sedan det ryktats om järtecken vid hans grav och hans forna
hirdbiskop, Grimkel, i anledning härav förklarat honom »helig», blev denne kristendomens och den norska enhetstankens
martyrkonung inte bara Norges utan hela Nordens skyddshelgon. Ett silverskrin med Olofs kvarlevor insattes i den på
hans gravplats under senare delen av 100-talet uppförda domkyrkan i Nidaros, som sedan blev målet för talrika pilgrimsresor. Genom Sverige följde man därvid inte mindre än 6
olika färdleder, varav två genom Medelpad och en genom
Ångermanland.
Det är dock ovisst och därför omtvistat, på vilken pilgrimsled Olof själv med sin här drog fram. Leonard Bygden, utgivaren av »Härnösands stifts herdaminne» (Uppsala 1923-26)
säger i en not till sid. 231 i del III av detta verk, att det
kungliga härtåget »gick enligt den historiska sagan från Närke genom Dalarne, Härjedalen och Jämtland mot Suul», En
sådan auktoritet som historieprofessorn Nils Ahnlund lutar
mera åt den åsikten, att den fördrivne monarken valde att
tillryggalägga så stor del av färden som möjligt till sjöss. Han
skulle alltså ha inskeppat sig i trakten av Stockholm, där f. ö.
en stadsdel, »Sankt Olofs fjärding» uppkallats efter honom.
Sedan skall han ha följt norrlandskusten upp till Medelpad,
där han landstigit vid tingsplatsen vid det inre av Selångersfjärden, och sedan har han efter hand, kanske delvis båtledes,
följt den urgamla mellanriksvägen till Norge, först längs
Ljungan in i Borgsjö och sedan genom Jämtskogen in i Jämtland samt vidare genom detta landskap till det norska Suul
och slagfältet vid Stiklestad. Längs Ljunga-leden äro kyrkor-
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na i Selånger, Tuna, Stöde, Torp och Borgsjö helgade åt
Sankt Olof, och mitt i den gamla landsvägen över Bergåsen
i sistnämnda socken ligger en källa, som den alltjämt levande
folktraditionen förknippar med helgonkungens färd. En dylik
»Sankt Olas källa» har hembygdsföreningen i Tuna menat
sig äga i den gamla hälsokällan på Torkarlsbergets nordsluttning mot E 75 i Vattjom.
Den andra pilgrimsleden genom Medelpad till Nidaros gick
fram utefter Indalsälven och in i Jämtland, där det på Ragunda-skogen från slutet av 1200-talet fanns en s. k. själastuga, där de vägfarande kunde rasta och vars åbo ärkebiskop
Olof den 10 februari 1319 tog i sitt och kyrkans hägn (Diplomatarium Svecanum, del III, 2783). På denna pilgrimsled färdades även konung Magnus Eriksson våren 1350 under sin
vallfart till Sankt Olofs grav för att genom denna möda söka
vända bort den Guds straffdom över folket, som det årets
svåra pest troddes utgöra (Nils Ahnlund: »S:t Olofs minne i
Norrland»), Från stad och bygd i Medelpad 1948.) Vid Bispgården söder om Ragunda stötte Indals-leden samman med
en från mellersta Adalen i Angermanland kommande urgammal färdled, som utgick från Sollefteå och sträckte sig genom
Långsele, Helgum och Graninge. Den användes av Nidarospilgrimer från stora delar av Ångermanland, och med dessa
vallfärder vill en inom Helgum och Graninge bevarad folktradition förknippa ett par källor invid den ännu delvis
skönjbara äldsta sträckningen av leden genom att benämna
dem »Sankt Olskällor». De äro belägna mellan leden och de
två småtjärnarna c:a 700 m öster om Ledingeån.
J a, medeltiden var de många och långa pilgrimsresornas
tid, utom till Nidaros vallfärdade svenskarna till sådana ännu
avlägsnare heliga orter som Rom, Jerusalem, det franska
Saint-Mihiel, där det finnes en berömd målning över Jesu
begravning, samt till Spaniens Santiago de Compostela, där
aposteln Jakob troddes vara begravd. Inom det egna landet
vandrade man till Sankta Birgittas grav i Vadstena samt till
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de ryktbara källorna i Svinnegarn och Husaby. På våra norrländska breddgrader blev, men mera härom senare, Såriga
med sitt, som det föreföll, undergörande hälsovatten, en vida
känd vallfartsort. Mindre bekant är, att även det medelpadska Holm under den katolska tiden lär ha utgjort ett omtyckt
pilgrimsmål, vars helgonbilder troddes bistå vid livsfara och
eldsvåda och till och med kunde få vinden att vända sig! Om
forna tiders religiösa förhållanden i denna trakt kan man läsa
i kyrkoherdens i lndal, Andreas Göransson Oldbergs den
9.11 1779 till domkapitlet i Härnösand avgivna förklaring
över »Holm-boarnas» anspråk på jämnställdhet med Liden i
kyrkligt avseende. Han säger där bl. a., att Holm ännu på
hans tid allenast hade ett kapell, uppbyggt på 1500-talet av
6 finnar »icke till Guds ära utan alla helgon till heder» och
att »under vidskepelsernas härskande vid detta kapell» detsamma varit »ett vallfartsställe såsom Compostell, S. Michel
och flera avgudiska orter». Anmärkas bör, att det kapell, som
fanns i Holm på Oldbergs tid, måste ha varit det som anses
uppfört år 1695, medan vallfärderna givetvis gällde det eller
de kapell, som blivit till före reformationen.
Emellertid berättar Oldberg vidare i sin inlaga, att när han
den 7/9 1766 inventerade den lösa egendomen i Holms »helgonkapell», så visade man honom »ett kors av träd med S.
Marias bild å ena och S. Josephi å andra sidan målade». Om
detta kors sades, att det under påvedömets tid hade stått i ett
däröver byggt hus i den s. k. Korsmobacken mitt emellan
Lidens och Holms kyrkor, d. v. s. där den senare tillkomna
vägen mellan Asen och Östbyn sluttar mot nordvästra delen
av Kväcklingesjön. Oldberg sluter härav, att det vid backen
i fråga skall ha varit ett mindre offerställe för dem som icke
orkade gå fram till Holm. Rätta förhållandet var nog det, att
de norrifrån kommande pilgrimerna, hemmahörande i lndalsliden, Ljustorp och kanske delar av Ångermanland, endast
stannade upp vid helgonkorset för att utbedja sig helgonens
beskydd under den återstående vandringen genom den väg-
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lösa storskogen, varvid man lovade att efter en lycklig framkomst offra något, penningar eller annat, till kyrkliga ändamål. I en artikel i SundsvalIs Tidning den 4/12 1960, där
komministerparet Ohman i Holm intervjuas om dessa ting,
talas om en offerkälla vid Korsmobacken, men därom står
inget i Oldbergs inlaga, som förvaras i Domkapitlets manualhandlingar för Holm åren 1770-1780 (landsarkivets n:r
E III 69). Något slag av offer- eller hälsokälla är inte känd
från det området, däremot finns det gamla hälsokällor vid
stranden av Holmsjön, t. ex. mellan denna och nuvarande
prästgården. Tyvärr har genom en missuppfattning av den i
tidningsartikeln omnämnde gamle sagesmannen en källa vid
Rödmyran på nordsluttningen av åsen i fråga blivit inprickad
som »Offerkälla» på den moderna ekonomiska kartan
(18 G Oj), och en i anslutning härtill placerad »Kyrksten» är
inte platsen för det nämnda helgonkorset, utan stensamlingen
där har enligt vittnesgilla ortsbor utgjort fundamentet till en
tyvärr bortstulen fjärdingstolpe. Ej heller kan det vara fråga
om den plats i Korsmobacken, där en numera bortfraktad
stensamling blivit iakttagen, ty där har en gång stått en
torpstuga. - Av alla de helgonbilder, som förmodas ha funnits i Holms äldsta »helgonkapells och orsakat vallfärder dit
återstår nu endast den i Lidens gamla kyrka deponerade romanska Madonnan från 1200-talet, och det därsammastädes
befintliga träkorset är åtminstone beträffande helgonbilderna
icke identiskt med det från Korsmobacken. Detta torde f. ö.
med största sannolikhet endast ha varit avsett för vanliga
vägfarande att där förrätta sin andakt. Sådana helgonkors
eller krucifix finnas ännu överallt i katolska länder, och ett
dylikt torde även ha stått i Oringeskogen på gränsen mellan
Säbrå och Högsjö i Angermanland och gett upphov till talet
om ett där befintligt kapell, gemensamt för de båda socknarna. Ormgen är f. ö. en förvanskning av ångermanländska
dialektordet Ouringen = Öringen (se Bureus »Sumlen»).
Under den katolska tiden bildades vid de viktigaste käl-
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loma s. k. gillen och byggdes där gillestugor, vilket även synes ha varit fallet på ett eller annat håll i våra trakter. Härom vittnar ett i dokumentsamlingen »Handlingar rörande
Skandinaviens historia», Stockholm 1832, s. 45-6, avtryckt
kvitto, utställt av prästen och föreståndaren för S:t Johannes
sjukhus i Eskilstuna och stammande från Tuna kyrka i Medelpad. Enligt detta papper hade sjukhuset av bröderna i
Helga Trefaldighetsgillet från Tuna erhållit 20 öre, för vilken
summa, rätt stor för den tiden, gillebröderna hade utlovats
avlat eller befrielse från 40 dagars fasta och 40 års »skersels
pino til domen!» Kvittot är odaterat men anses härröra från
tiden närmast före reformationen (Bygden a. a. del IV; s.
170). Anledningen till gillebrödernas vallfart till Eskilstuna
torde ha varit den, att denna stad vid nämnda tid utgjorde
säte för ett stift med samma namn som deras egen socken.
Det är obekant till vilken källa i denna, som gillet var knutet,
möjligen var det den ovannämnda Sankt Olofskällan eller
den i lantmätaren Daniel Åslunds sockenbeskrivning 185560 (lantm.akt Tuna nr. 120) omnämnda, på Ängjorns mark
vid Ljungan belägna mineralkällan. Troligen har det även vid
Såriga funnits ett källgille, men därom finnes inget skriftligt
intyg i behåll. Hi.ilphers berättar i en not på sid. 43 i sin
»Svensk Brunnsbeskrivning», Västerås 1770, endast, att det
vid Överlännes närbelägna kyrka »skall hava varit ett gille
eller värdshus, där brunnsgäster vid återresan från Såriga
gjort gästabud och hållit sig glade över sin återvunna sundhet».
Om den ritual, som följdes vid kalldrickningen under den
förkristna tiden, blev då ingenting upptecknat, men tack vare
att, såsom ovan framhållits, den kristna kyrkan redan från
början sanktionerade denna hedniska sed och de flesta bruken kring densamma, ha dessa kunnat bevaras tiderna igenom, såsom framgår av 1700-, 1800- och 1900-talens uppteckningar. Vid vissa av de hedniska källorna förekom även sång
av folkliga legendvisor. och genom de nya, kristna visorna
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av denna typ överfördes nu de gamla källorna och deras
helbrägdagörande verkan på kristna martyrer, ur vilkas blod
de sades ha runnit upp. Vid dessa källor kastades nu offret
i form av mynt inte i källan utan i en vid denna uppställd
eller lagd s. k. offerstock och kom så den närbelägna kyrkan
eller kapellet ävensom socknens fattige till godo. Offerstockarna utgjordes helt enkelt av urholkade trädstammar, försedda med lock, en öppning för offermynten samt lås. Vid
reformatorernas stundom våldsamma framfart på 1500-talet
blevo offerstockarna i allmänhet uppbrända, men den starkt
järnbeslagna och med 4 lås försedda, 2,4 m långa stocken vid
Svinnegams källa vid norra Mälarstranden, som tydligen var
för besvärlig att förstöra, blev lämnad i fred. Den insattes i
sockenkyrkan i och för en liknande tjänst som vid källan och
överflyttades efter hand till Statens historiska museum i
Stockholm.
Offerstockarna vid källorna voro besläktade med de ihåliga
offerstubbarna och offerträden i den primitiva, även till Norden utbredda trädkulten, och innan jag går närmare in på
legendvisorna vid källorna, skall jag anföra ett annat exempel på det nära sambandet mellan hedniskt och kristet under
medeltiden. Det rör sig om en källvisa, diktad under kristen
tid men direkt knuten till en asagud, Tor. Källan i fråga är
den s. k. Helge Tors källa i Skatelövs socken, Småland, på
vars plats enligt traditionen en piga skall ha mördat och begravt sin fästman. Visan finnes i form av ett stoffragment,
citerat av Erik Gustaf Geijer i hans recension över Adolf
Iwar Arvidssons år 1834 utgivna verk »Svenska Fornsångers.
(Se Geijers »Samlade skrifter», Förra avd. bd. 8). Strofen
lyder:
»Tore lät vattnet springa av grund,
God makt hade han;
Det botade en blindan i samma stund,
Det heliga namn.»
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Enligt Geijer besöktes källan fordom mycket »var helgetorsdagsnatt», d. v. s. natten till Kristi himmelsfärdsdag. Han
avslutar: »Så blandade sig hednisk och kristen vidskepelse.»
Vad så beträffar de rent kristna legendvisorna så är en av
de mera kända den som är knuten till en källa mitt på kyrkogården i Kärna socken, Östergötland, där man alltsedan 1200talet besjungit en jungfru Karin, vid vars martyrdöd källan
skall ha sprungit fram. Motivet och visan ha egentligen romanskt ursprung, men jungfrun har tydligen givit kyrkan
och socknen sitt namn (Karin = Karna = Kärna). Vid Medevi källa sjöngs den allbekanta visan om liten Karin, ursprungligen handlande om den heliga Katarina från Alexandria, som år 307 led martyrdöden genom halshuggning. Den
mest kända legendvisan i Sverige, Sankte Staffans visa, är
emellertid helt inhemsk och nära knuten till en folklig kallfest, en nyårsfest som för vinterhalvåret intog samma centrala ställning som midsommaraftonens kallfester till sommarhalvåret.
Legendvisan om Staffan sjöngs på annandag jul till minne
av den första kristna martyren Stefanus och Hälsingeaposteln Staffans stenande, det senare hände vid ån Mordbäck
på Ödmården vid gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland. Där detta minne firades brukade enligt Sverker Eks
bok »Den svenska folkvisan» (1924) byamännen före daggryningen rida ut för att vattna hästarna i källor med nordrinnande vatten. Den som kom först fick mest av källans
kraft, själva grädden på vattnet, och hans åkrar skulle i följd
härav bli »de mest välsignade». De gamla norrkällorna och
särskilt alla med stark järnhalt voro även fruktbarhetskällor.
verksamma på både människor, djur och växtlighet. Denna
föreställning levde f. ö. på sina håll ännu kvar ganska långt
in på 1800-talet, såsom omvittnas från Rödbrunnen i Medevi.
Staffansvisan var alltså knuten till julen, medan firandet
av jungfru Karna och den heliga Katarina förlades till midsommar, båda f. ö. gamla förkristna solståndshögtider. På
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detta sätt inordnade kyrkan källdrickningen i det även i övrigt strängt reglerade religiösa livet. Övriga »källdagar» voro
Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton och framför allt aftonen
före trefaldighetssöndagen, en helg som ju ytterst är bestämd
av försommarens fullmåne och infaller närmast efter pingsthelgen. Det utmärkande för trefaldighetskällorna, som i början dominerade, var, att de för att kunna anses i sanning
verksamma måste ha sitt avlopp mot norr eller åtminstone
ligga på ett bergs eller en kulles nordsida, eftersom norr var
ett väderstreck, som troddes utgöra det ondas hemvist, dit
också sjukdomen med hjälp av det hälsobringande vattnet
skulle drivas i det rituella ögonblicket, solnedgången. Härvid
anropade och lovprisade man den heliga Trefaldigheten, en
bön som på sina håll fortlevat fram till vår tid, t. ex. i Bjuråker, Hälsingland. 1 Skalmsjö by av vårt ångermanländska
Anundsjö framförde man sina önskningar helt kort i trefaldighetens namn, men mera härom längre fram. Trefaldighetsoch midsommarkällor finnas spridda över vårt land utom i
den del av Norrland, som ligger bortom landskapet Angermanlands nordgräns från havet till fjällkedjan, ovan vilken
gräns den i fasta bygdelag ordnade bosättningen under den
hedniska tiden inte nådde. (I övrigt är Angermanland här
liktydigt med länsdelen A.)
Under senare delen av den katolska tiden urartade källdrickningen dels genom superi, slagsmål och köpenskap vid
källorna, dels på grund av det till ett slags raseri drivna bruket med pilgrimsfärder till alla möjliga mer eller mindre berömda källor. Mot allt detta vände sig efter reformationens
genomförande den nya kyrkoledningen med all kraft, helst
som man betraktade det mångenstädes högst vidlyftiga ceremonielet vid kalldrickningen som »ett papistiskt ofog». Ja,
den källornas obestridliga läkekraft, som dittills hade betraktats såsom en gudomlig nåd, blev nu för den nya kyrkoledningen »en djävulens styggelse». Ar 1544 förbjödo de styrande vallfärderna till källorna, och både före och efter detta
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beslut blevo de mest frekventerade källorna igenlagda för
längre eller kortare tid. Så blev t. ex. fallet med Svinnagarns
källa och den i vår tids radio och TV uppmärksammade Ugglevikskällan på Norra Djurgården, vilken enligt Abr. Hiilphers (s. 5 i »Sv. Brunnsbeskrivning») fordom varit en offerkälla och som åter uppgrävdes 1750.
Kort tid efter landets förste lutherske ärkebiskop, Laurentius Petri Nericius, år 1534 hade tillträtt sitt ämbete och var
på visitationsresa i Ångermanland, föranstaltade han om
igenstenande av brunnen i Sånga kyrkas sakristia. Den hade
under den katolska tiden blivit en flitigt besökt hälsobrunn,
känd även utomlands. I kyrkboken finnes nämligen en den
20 juli 1693 gjord anteckning om, att en man från orten brukat berätta, att han under sin tjänst som furir under kriget
i Polen i ett kloster där hade sett en stor bok om Sånga kyrka
och hälsobrunn. Igenläggandet av denna upprepades f. ö. ett
århundrade senare i samband med ärkebiskop Laurentius
Paulinus Gothus besök år 1642, då denne även lät uppbränna
»3 mans bördor» av de käppar och kryckor, som botade källbesökare kvarlämnat. Igenstenad blev även den ovannämnda
förkristna offerkällan nedom kyrkan, där allmogen, särskilt
ungdomen, av gammalt brukat hålla sina lekar. Om denna
källas anor från heden tid betygar Erik Mickelsson Ström år
1705 i en akademisk avhandling om Angermanland. Även de
närbelägna gravfälten bruka åberopas, och i övrigt hänvisas
här till artikelsamlingen »Sånga kyrkas hälsokälla» i »Arkiv
för Norrländsk hembygdsforskning» 1925.
Vad Medelpad beträffar så finnes där ingen så direkt till en
kyrka knuten hälsokälla som de två i Såriga. Under den år
1684 igångsatta allmänna »rannsakningen efter antikviteter»
noterade emellertid häradshövding Erik Teet för Selångers
socken »en lund och en källa i grannskapet av kyrkan, dem
man ansett utvisa ett gammalt offerställe». I en dylik notis
beträffande Hässj ö talas om en källa på det s. k. Kaxänget i
Söråker, »som skall ha offrats uti och några blivne goda för
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sjuka ögon». Sedan en piga tvättat sig i källan, »blev den fördärvad», som det heter. Den är numera igenlagd, och dess
läge c:a 100 m norr om trädgårdsskolan, är så långt från
kyrka och forngravar, att den i varje fall inte kan ha varit
någon viktigare kultkälla. Vad angår den förmodade offerkällan i Selånger så har det antagits, att den skulle vara
identisk med den numera igenodlade, starkt järnhaltiga källa,
som i Abr. Hiilphers »Samlingen om Medelpad» säges ligga
vid Prästgårdsviken, som är en genom landhöjningen avsnörd
del av den forna havsviken Selångerfjärden. Källan i fråga
ligger emellertid på ganska låg höjd över vikens yta och dessutom så långt som nära 1 km från socknens gamla kyrkoruin, att man måste ställa sig tvivlande till, att den någonsin
varit en hednisk offerkälla, om man nu går ut ifrån, att kyrkorna vanligtvis förlades till närheten av dylika källor. (Om
den nämnda fornminnesinventeringen av år 1684 se tidskriften »Runa» 1842 eller A. Enqvist: »Äldre systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen», »Det gamla Medelpad»
1,1943 A.)
Emellertid finns det här i länet andra av allmogen sedan
gammalt frekventerade källor, som ligga betydligt närmare
respektive kyrkor än den sistnämnda i Selånger och vilka
därför kunna tänkas ha varit offerkällor under den förkristna
tiden, ehuru någon skriftligt bevarad tradition härom ej finnes. Sådana källor äro: Järnkällan c:a 50 m väster om grunden till gamla och nya kyrkorna i Indal, den aven »klok
gumma» utnyttjade och vaktade källan c:a 100 m söder om
kyrkogårdsmuren i Skön, »Prästkällan», en trefaldighetskälla, c:a 100 m väster om Alnö gamla kyrka, den fordom rikt
flödande »Anna Märtas källa» i sluttningen strax ovan Indalslidens gamla kyrka samt hälsokällan c:a 200 m nordväst
om den gamla kyrkogrunden mellan landsvägen och Holmsjön i Anundgård, Holms socken, alla dessa således i Medelpad. I Angermanland är det på sin höjd två källor, som kunna
komma i fråga i detta sammanhang. Den ena är den tidigare
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rikt givande men numera igenodlade trefaldighetskällan c:a
300 m sydväst om kyrkplatsen i Nora och som ligger mitt
emot uppfarten till prästgården. Den andra är trefaldighetskällan på Hembygdsgårdens område och knappa 100 m nordnordöst om 1500-talskyrkan i Grundsunda, vars första kyrka,
anlagd vid Prästeviken på Ultråsunds mark, knappast torde
ha använts eller ens fullbordats. (L. Bygden: »Hernösands
stifts herdaminne», bd I, s. 256-7.)
Om det efter reformationens införande förekom någon alltför livlig besöksfrekvens vid dessa säkra eller ifrågasatta offerkällor, därom ha hävderna intet att berätta, än mindre
något om därav föranledda ingripanden från prästerskapets
eller den världsliga maktens sida. I allmänhet fortsatte över
hela landet allmogens vandring till de gamla källorna trots
alla förbud och motåtgärder från kyrka och statsmakt. Också
resignerade man på det hållet efter hand inför folkets trofasthet mot en gammal inrotad plägsed, och myndigheterna nöjde
sig med att tillse, att polismakten upprätthöll ordning och
lugn vid de källor, där större folksamling ägde rum. Vid
slutet av 1600-talet skedde f. ö. en total omsvängning i prästerskapets syn på källdrickningsseden, och det gick då så
långt, att man pådyvlade de katolska munkarna det våld, som
de lutherska reformatorerna hade övat mot källorna. Munkarna skulle, menade man, innan de lämnade landet ha lagt
igen eller förstört källorna, för att dessas hälsobringande
kraft inte skulle komma protestanter till godo!
Vid tiden för denna omsvängning hos prästerna hade emellertid redan flera av de mera berömda av källorna blivit upphöjda till rang, heder och värdighet av surbrunnar i klass
med de varma hälsokällor, som många av rikets styresmän
under stormaktstiden kommit i kontakt med under sina resor
inom det tysk-romerska kejsarriket, nämligen vid baden i
Aachen, Ems, Karlsbad etc. Det hela började med, att rikskanslern Axel Oxenstierna redan år 1636 i riksrådet framhöll
behovet av surbrunnar inom det egna landet, det var i sam-
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band med planer på att utnyttja rikets alla naturtillgångar.
Till följd härav anställde greve Magnus Gabriel de la Gardie
dyrbara forskningar efter dylika källor, och Klas Akesson
Tott sände den unge läkaren Urban Hjärne år 1677 till
Aachen och andra utländska kurorter för närmare studium,
uppmanade honom att dessutom inom Sverige efterspana mineralkällor och anordna artificiella varma bad. Så begav det
sig, att generalguvernören Gustaf Soop, ägare av bl. a. egendomen Medevi nära Vätterns nordöstra strand, en dag år
1678 översände ett par flaskor med vatten från den senare så
berömda Högbrunnen därstädes till Hjärne, vilket hade till
följd, att denne den 25 juli samma år i några höga herrars
sällskap analyserade vattnet och fann detsamma vara aven
beskaffenhet, fullt jämförlig med den som gjort platserna för
de varma utländska källorna till sådana ryktbara kurorter.
Detta blev upptakten till den senare så berömda Medevi
hälsobrunn, som efter hand följdes av allt flera s. k. vattenkuranstalter runt om i vårt land, såsom Falu, Karlstads, Loka, Porla, RamIösa, Ronneby, Sätra och Vårby, för att nämna
de mest kända och uppskattade. Märkligt nog så tillskrev
inte Urban Hjärne de i källorna förekommande mineralämnena vattnets hälsobringande kraft, utan jämlikt lärofadern
Paracelsus tes rörde det sig om ett ämne, som de kallade
»acidum occultum (universale)» och som de menade hämtade
sina egenskaper från alla de fyra elementen, jord, vatten,
luft och eld. Detta mystiska ämne förmodar fil. dr. Gustaf
Näsström i boken »Det gamla Medevi» vara detsamma som
kolsyra, ett ämne som dock inte förefinnes i någon mera anmärkningsvärd styrka i de ovan uppräknade hälsokällorna
med undantag för den i RamIösa.
Urban Hjärne, som år 1679 blev brunnsläkare vid Medevi,
uppsatte för behandlingen där följande fyra regler: 1) Laxering, eventuellt åderlåtning eller koppning. 2) Vattendrickning under gång och förtäring av allehanda kryddor, ev. efter
föregången långpromenad, åk- eller ridtur. Vattenmängden
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skulle gradvis ökas och minskas. 3) Bad i gradvis stigande
kvantitet vatten och d:o tid. 4) Diet med förbud mot salt,
rökt eller alltför fet mat, öl och vin var nyttigare än maten!
Redan från början kom emellertid brunnslivet vid Medevi så
på sned, att Hjärne måste konstatera, att patienterna tycktes
ha ditkommit för att hålla ståt och gästabud i stället för att
söka bot för sina sjukdomar. Och den 6 juni 1681 fann han
sig nödsakad utfärda ett plakat mot bl. a. vid brunnsorten
förekommande trätor, fylleri, slagsmål och otukt! Sedan änkedrottning Hedvig Eleonora besökt Medevi åren 1687 och
1688 blev det emellertid på modet i hovkretsarna att någon
tid av året vistas där, och umgängeslivet blev därmed mera
hyfsat men samtidigt mer elegant och flärdfullt. Längre fram
i tiden demokratiserades allt mer livet vid våra kurorter,
och redan från början fingo av sjukdom drabbade fattiga
vara med på ett hörn. Efter freden 1721 bereddes även hemkomna utslitna och av fältsjukdomar plågade soldater tillfälle till rekreation vid Medevi.
Letandet efter hälsokällor fortsatte och spred sig över hela
landet och inriktade sig tydligen främst på sådana som på
grund av sin olika starka halt av järn stötte upp ett gulbrunt
eller rött skum, ockra, som i alla tider haft stor betydelse
inom magi och folkmedicin (se t. ex. J. V. Broberg: »Bidrag
från vår folkmedicins vidskepelser», 1878). Den ivrigaste
uppletaren av mineralkällor lär ha varit Samuel Skragge,
provinsialläkare i Västmanlands län och grundare av Sätra
brunn. I en artikel om denna i Svenska Dagbladet den 2 augusti 1966 skriver Kerstin Allert, att doktor Skragge »var
galen i att leta brunnar» och att han på sina talrika resor
alltid medförde en väska med analysattiralj. Den tog han
även med sig, när han såsom livläkare åt Karl XII följde
denne ända till Bender. Dessförinnan hade han 1699 medföljt
den svenska ambassaden till Ryssland och under färden runt
Bottenhavet upptäckt och analyserat mineralkällan på Källberget i Gideåbacka, Grundsunda.
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Sånga brunnsparks källa år 1887. Ur dr. Erik Modins artikel i Arkiv för
norrländsk hembygdsforskning 1925.
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Sedan alltså doktor Skragge år 1699 konstaterat förefintligheten aven mineral- eller hälsokälla i Gideåbacka, dröjde
det inte länge, förrän letandet efter dylika källor kom i gång
inom hela vårt län. Det skedde under ledning av provinsialläkarna Nils Gissler och Nils Amann, och när topografen
Abraham Hiilphers från Västerås senare företog sina resor
genom länet, kunde han i sina landskapsbeskrivningar härifrån omnämna 11 mineral- eller hälsokällor inom Medelpad
och 40 inom Ångermanland, vilka inte bara »proberats» av
sakkunniga utan och även »med fördel» anlitats av hälsosökande. Vid tiden för Hiilphers besök (omkr. 1780) fanns i
Härnösand ett brunnshus i två våningar, uppfört 1763-64
invid en järnkälla i nordvästra vinkeln mellan nuvarande
Brunnshus- och Nybrogatorna. Källvattnet förklarades enligt
Htilphers av dr. Gissler vara verksamt mot »stenpassion»,
intermittenta febrar, svullnader i livet och bröstpassion», och
med sin ljusgula ockra var det »säkrare mot svaga bröst» än
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sådant som hade röd eller mörkbrun ockra. Anläggningen i
Härnösand följdes efter hand aven f. ö. större och senare
moderniserad i Sundsvall samt av flera mindre och enklare
ute i bygderna.
Verksamheten vid Härnösands hälsobrunn nedlades redan
år 1861 efter en skiftesrik historia, som är livfullt skildrad i
en artikel i Västernorrlands Allehanda den 24 december 1963,
text Olof Olsson, teckningar Sven Vallin. I Sundsvall hade
man tillgång till två källor med olika stark järnhalt, belägna
vid foten av Norra stadsberget, varifrån ledningar drogos ned
till i början två tunnor, från år 1853 till ett ståtligt brunnshus
med parkanläggning, Badhusparken, där det ordnades med
schweitzeri, sommarteater och ridhus. Efter brunnshusets
renovering år 1872 blev anläggningen fullt tidsenlig, såsom
bl. a. framgår aven närmare skildring i en av dr. Alfred
Levertin år 1883 utgiven bok »Svenska brunnar och bad».
På länets landsbygd är brunnsanläggningen med de äldsta
anorna den som anlades vid trefaldighetskällan vid Angermanälven i Sånga, där det fanns en överbyggnad redan vid
Hälpliers besök. Efter provinsialläkaren C. A. Akerbloms
övertagande av hälsobrunnen år 1853 blev denna överbyggd
med en större salong och ett badhus för varma bad, ångbad
och dusch. Efter dr. Akerbloms död 1864 förföll inrättningen
men inköptes 1871 av ett bolag, som uppförde ett nytt badhus
och flera andra byggnader till badgästernas bekvämlighet.
Om Sånga-källornas historia kan man läsa i den ovannämnda
boken »Svenska brunnar och bad» samt i teol. dr. Erik Modins artikel »Sånga kyrka och dess hälsokälla» i STF:s årsbok 1920.
På Medelpads landsbygd uppstod något senare än i Såriga
några mindre badanstalter, främst vid den av Hiilphers omnämnda mineralkällan i Rogsta, Torp. Om brunnshuset vid
denna beslöt en sockenstämma år 1808, att taket skulle repareras, och då brunnskassans tillgångar voro otillräckliga, beslöto de härvarande med kyrkoherden i spetsen att bekosta
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det hela! En källa på skogen i Ensillre, Bergsjö, tycks också
tidigt ha varit tillbyggd med någon sorts bad- eller duschanordning. I den kyrkliga kommunens räkenskaper för fattigvård 1814 redovisas nämligen en föregående året skänkt gåva
för »Bröns Drickning uti Ensillre Hällso Brund», I Östernäset
samma socken florerade på 1910- och 1920-talen »Gammelboda badanstalt», driven aven dansk badmästare enligt
Skodsborgsmetoden, och på Balboda fäbodvall bodde under
årtiondena kring 1800 de talrika patienter, som sökte hälsa
vid källan på den närbelägna »Dankarlägden». Några rester
av byggnationer vid källan fanns dock inte, när folkskolläraren, sedermera fil. hedersdr. Levi Johansson år 1908 undersökte platsen men väl ett av de två stora träkors, som enligt
traditionen varit uppställda vid källan och på vilka botade
personer inristat sina namn. Detta är det enda kända fallet
inom vårt län av kors vid en hälsokälla, det förvaras nu på
Nordiska museet. Vid järnkällan nordväst Lögdö bruk uppfördes ett mindre badhus, som under brukets glanstid främst
användes av de s. k. herrskaperna där. I Solum, Sättna, fanns
såväl en brunnssal som ett par badhus vid den sedan början
av 1800-talet och lång tid framåt livligt frekventerade källan
på det s. k. Kalvberget.
Atervändande till Ångermanland, kan man där anteckna
fyra ytterligare s. k. vattenkuranstalter av mindre format än
den i Sånga: Den äldsta startades år 1854 i Finnborg. Nätra,
några km norr om Bjästa och torde ha drivits ett 40-tal år.
I Bodum vid Lillkvarnbron strax söder om kyrkbyn uppfördes en liten kallvattenkur, som anlitades några år på 1860talet, och i grannsocknen Fjällsjö uppfördes en badanstalt
snett emot sedermera Backe lasarett år 1887 med vatten från
en järnkälla på Rotnäset vid Fjällsjön, här varade verksamheten fram till sekelskiftet. Den fjärde anstalten av detta slag
startades år 1878 vid en järnkälla i byn Norrland vid Lugnviksfjärden i Bjärtrå. Den drevs fram till grundarens död
1893 och omfattade förutom badhus en simbassäng och en
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dansbana, dess historia är skildrad i en artikel av sign. J. N.
i tidningen Nord-Sverige den 26 juni 1957. Startandet av
Fjällsjö badinrättning noteras på sid. 39 i Västernorrlands
Allehandas urklippsbok »75 år med Ådalarnas folk», de övriga tre kan man läsa om i »Svenska brunnar och bad». Vid
en del andra källor uppfördes enklare badhytter eller duschanordningar, i övrigt nöjde man sig med att endast dricka av
det, som man trodde, hälsobringande vattnet, varvid man använde sin kupade hand, en kopp, ett glas eller en näverskopa.
Det sistnämnda anser en forskare vara tämligen unikt för
Ångermanland men har i själva verket använts såväl i Medelpad som i Dalarne samt vid enstaka källor i andra delar
av landet.
Samtidigt med vattenkuranstaIternas inrättande inbröt en
ny blomstringsperiod för den traditionella källdrickningen i
stora delar av vårt land. Så blev även fallet inom Västernorrlands län, men innan jag går närmare in på, hur kalldrickningen här gick till, skall jag med några ord redogöra för de
allt efter tidpunkten för drickandet olika slagen av källor.
Såsom redan framhållits, voro under det första skedet av den
till vissa kyrkliga helger bundna källdrickningen de flesta
källor s. k. trefaldighetskällor. Allteftersom den religiösa traditionsupplösningen fortskred och källdrickandet på många
håll i Sydsverige aItmer blev ett folknöje, kanske under inflytande av det glada sällskapslivet vid vattenkurorterna,
började man emellertid i dessa trakter uppskjuta källvandringen till midsommaraftonen, då man i alla fall skulle roa
sig med lek och dans. På detta sätt blevo de allra flesta källor
i Götaland och i vissa delar av Svealand midsommarkällor.
I övriga delar av landet upp till Ångermanlands nordgräns
finnas nästan uteslutande trefaldighetskällor, men enstaka
midsommarkällor förekomma i Dalarna, Härjedalen och
Jämtland. I Medelpad finnes en dylik källa i Sunnansjö,
Holms socken, medan Ångermanland kan uppvisa tre sådana,
nämligen i GåItjärn, Viksjö socken, vid Lappbergskullen i
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Graninge socken samt på Vägnön utanför Härnösand, men
det är endast på den sistnämnda platsen som det förekommit
några nöjen eller festligheter (se härom i Ludvig Nordströms
bok »Sju söndagar» ).
I en artikel om kalldrickningen av Gunnar Granberg i tidskriften »Folkminnen och folktankar», årg. 1934, göres gällande, att den traditionella vandringen till trefaldighetskällorna skulle ha tynat bort i Norra Svealand och Norrland
utan att ha flyttats till midsommarhelgen. Verkligheten är
emellertid den, att åtminstone här i länet den allmänna trefaldighetsdrickningen fortsatte i full utsträckning fram till
senaste sekelskiftet, vid många källor till tiden för det första
världskriget samt vid en hel del källor in på 1920- och 1930talen och i några fall in på 1940- och 1950-talen, ja, vid två
källor fortlever seden än i dag! Visserligen har det vissa år
hänt, att en försening av snösmältningen i förening med trefaldighetshelgens ovanligt tidiga infallande tvingat folk att
uppskjuta källvandringen till midsommaraftonen, men trots
detta har man med nämnda undantag hållit fast vid den förra
helgen, troligen på grund av dess djupa religiösa samband
med källdrickningen.
En annan anledning till trefaldighetsdrickningens bibehållande här uppe torde vara den, att man i dessa glesbygder
med långa avstånd till läkare och sjukhus ofta varit tvungen
att lita till huskurer och hemmagjorda mediciner, vari vatten
just från trefaldighetskällor ingått. S. k. kloka gubbar och
d:o gummor ha också laborerat med detta såsom välsignat
ansedda vatten, ehuru de även haft egna källor, som kanske
f. ö. varit bortglömda trefaldighetskällor. Under denna min
källinventering har jag stött på flera av dessa folkdoktorer
använda källor, vars vatten de »blåste i» vid härden i bysmedjan, innan de lämnade det till patienten. I ceremonien
ingick även, att denne skulle lämna en slant eller något annat
metallföremål att offras i källan. Dylika offerkällor finnas i
Östanvik (Stigsjö), Kallsta (Nora), Hjälta (Bjärtrå), Mällby
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(Överlännäs), Faresta (Arnäs), alla i Ångermanland. För
Medelpad kunna nämnas källorna på Fridhemsgatan 105 i
Sundsvall (gamla Skön), i Häljorn och A (Njurunda), Leringen (Torp), Söderkrånge (Hässjö) och Turingen (Haverö). Dessutom är det troligt, att en källa i Frötuna, Ljustorp, använts av den i Janne Vängman-böckerna figurerande
»vismannen» Isak Dellden, som bebodde ett torp i det närbelägna Skäljorn. Från källan i Leringen berättas, att »offret»
för det mesta kunde bestå i ett litet »paket» med hår eller
naglar från patienten. Som en liten kuriositet kan dessutom
nämnas, att en numera igenstenad källa i Frök (Nora) enligt
traditionen skall ha använts till att dränka otrogna hustrur i
på den tid, då »Svarte Mickel» i Olof Högbergs »Den stora
vreden» var som värst i farten!
Trefaldighetsdrickningen ägde ursprungligen rum vid solnedgången och under åkallan av den heliga trefaldigheten
(treenigheten). Detta gjorde det hela till en s. a. s. kristen
kulthandling, något i stil med dopet, en ceremoni, som ju
också utföres i den heliga trefaldighetens namn och som tillmätes en så ofantlig betydelse för en kristen människas eviga
väl. Mindre känt är, att dopet även tycks utgöra en viktig
grundsten inom den folkliga magin, om man får tro ett uttalande, som enligt trovärdiga personer skall ha gjorts aven
s. k. klok gubbe, »Asen i Sandarne», nämligen att han inte
ägde makt att bota en person, som inte blivit döpt! Om denne
»trolldoktors» signerier i allmänhet utfördes i den heliga trefaldighetens namn, det är mig inte bekant, men om han hämtat sin lärdom i någon folklig s. k. svartbokskonst, var så förhållandet. Ett är emellertid säkert, nämligen att uttrycket i
fråga ingår i många gängse formler för s. k. blodstämning. en
konst som varit och alltjämt är till stor välsignelse särskilt på
landsbygden. Denna förmåga fortlever helst inom samma
släkt och kan i varje fall inte överföras annat än från en
äldre till en yngre person.
Formler, där den heliga trefaldigheten eller treenigheten,
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d. v. s. Fadern, Sonen och den helige Ande, åkallas i samband
med blodstämning eller sjukdomsbotande. förekomma, såsom
ovan antytts, även i diverse folkliga s. k. svartkonstböcker,
varom Bengt af Klintberg vid Nordiska museet skrivit en
ytterst intressant bok, »Svenska trollformler» (W & W-serien
95, Stockholm 1965). Däremot finner man inte sådana formler i de talrika framför allt tyska upplagorna av den mystiska
»sjätte och sjunde Mosebok» eller i den hektograferade, från
Havsnäs, Alanäset i Jämtland utgångna översättning därav,
som sedan 1952 cirkulerar i vårt land och varav ett ex. är bifogat det underliggande materialet till denna min redogörelse.
Professor Carl-Martin Edsman har vetenskapligt behandlat
ämnet i en artikel, »Sjätte och sjunde Mosebok», i tidskriften
»Saga och sed» 1962. Han har därvid konstaterat, att skriften
i fråga inte finnes med i någon Bibel-upplaga, tryckt på vare
sig svenska, tyska eller något annat språk, att den annonserades till salu 1797 i »Allgemeiner literarischer Anzeiger»
samt att den första kända tryckta upplagan utgavs 1849 av
antikvarien J. Scheible i Stuttgart. Ett ex. av denna upplaga
finnes på Kungl. Biblioteket i Stockholm, nytryck och översättningar ha efter hand spritts till alla delar av Norden, till
Baltikum, England och USA. (Förklaringen till talet ute i
våra bygder om »helbiblar» med 7 Moseböcker torde vara
den, att vederbörande kommit över någon handskriven översättning och lagt den på vederbörlig plats i sin Bibel.) Boken
i fråga, som innehåller en rad kabbalistiska besvärjelser med
kristet inslag jämte talrika teckningar, omfattar endast 46
smärre trycksidor och brukar därför i regel åtföljas av ett
helt folkmedicinskt »bibliotek», 1849 års utgåva av »Doktor
Johannes Fausts Magia naturalis et innaturalis». Professor
Edsman bygger sin utredning huvudsakligen på resultat av
de tyska forskarna W. Peuchert, A. Spamer och A. Jacoby,
utgivaren av »Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens»
(Berlin & Leipzig 1927-42). I fråga om den svenska folktraditionen i ämnet hänvisar han till en 14-sidig populärupp-
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sats, författad 1945 av dåv. teol. stud. Arne Palmqvist, numera biskop i Härnösand.
Men tillbaka till källdriekningen, om vars verkan på deltagarnas hälsotillstånd först måste sägas, att en helbrägdagörelse, inträdd efter ett enstaka rituellt besök vid en trefaldighetskälla, mest av allt har en smak av magi. En annan faktor,
som forskarna i allmänhet peka på, är den starka kraften i
vederbörandes religiösa tro, och en samverkan av dessa två
faktorer får väl anses ha varit utslagsgivande vid dylika
snabba tillfrisknanden. Som exempel på en källa, där i varje
fall inte själva vattnet kan ha åstadkommit någon läkedom,
bruka forskarna anföra den berömda, tidvis avstängda trefaldighetskällan i Svinnegarn vid norra Mälar-stranden. Där
berättar folktraditionen om av botade besökare kvarlämnade
käppar och kryckor i mängd, medan en på senare tid företagen analys av vattnet utvisar, att detta är kemiskt indifferent, d. v. s. det saknar medicinskt verksamma ämnen. (Se
artikeln »Kyrka och Källkult i Svinnegarn» ur Otto Janses
efterlämnade papper i »Arv» 1959.) Till samma kategori »underkällors hör nog även den ovannämnda brunnen i Sånga
kyrkas sakristia. Vid år 1923 företagna analyser befanns nämligen dess vatten endast innehålla smärre mängder kalk och
koksalt, medan radioaktiviteten var så låg som högst 331
voltenheter. (Se »Sånga kyrkas hälsokälla» i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, 1925.)
Emellertid måste bedömningen av källdrickandets resultat
bli helt annorlunda, när det gäller tillfrisknanden efter en
längre tids vistelse vid en känd och erkänd vattenkuranstalt
eller efter ett regelbundet och långvarigt drickande ur en i
skogen befintlig, såsom gammal hälsokälla anlitad mineralkälla. De flesta av vårt läns trefaldighetskällor äro järnkällor
med allt efter styrkan gul, brun eller röd ockra. De starkaste
torde vara de som ligga vid östra sidan av Långsjön i Helgum.
Apropos detta med ockran så kan jag nämna, att riksantikvarien m. m. Johannes Bureus (1568-1652) i sin samling upp-
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teckningar från svenska bygder, »Sumlen», sid. 178, omtalar,
att skomakarna i Angermanland brukade i brist på kopparrök
(kopparvitriol) svärta sitt läder med gyttjan eller ockran från
de järnhaltiga källorna, vilken de kallade »sörta», Detta ämne, järnvitriol, har emellertid även rent medicinska egenskaper, nämligen förmågan att sammandraga och hela gamla sår
ävensom att lindra värk och stärka senor, framhåller fil. dr.
Gustaf Näsström i boken »Det gamla Medevis (Stockholm
1928, s. 42).
Beträffande vattnets eventuella medicinska egenskaper i
andra av länets källor än järnkällorna har jag inhämtat, att
källan på Brattåsbergct i Gräfte, Stöde socken, vid analys
befunnits innehålla 23 mg. bikarbonat eller dubbelt kolsyrat
natron per liter vatten, varför den ansetts välgörande vid
vissa magsjukdomar. Vattenprov från EnsiIlre hälsobrunn
visar, att denna är järnfattig men desto rikare på andra mineralämnen, t. ex. natrium 115 mg., kalium 17 mg., magnesium
17 mg. samt koksalt inte mindre än 223 mg., allt per liter.
Källan i Granlo utanför Sundsvall innehåller enligt företagen
analys ett naturligt bordsvatten, och vattnet i Västersels radiumkälla i Nätra, som kontrollerades aven auktoriserad
handelskemist, befanns innehålla 175 mg. mineralsalter per
liter. På grund härav och genom frånvaron av kolsyra blev
det förklarat likvärdigt med det berömda vattnet från Vichy,
som på grund av dessa egenskaper anses verksamt mot magoch njursjukdomar.
De här uppräknade källorna äro tydligen rika på för människokroppens bevarande nödvändiga mineralämnen och äro
alltså att betrakta som sanna hälsokällor, och man antager,
att även andra av länets flitigt besökta källor skulle vid företagna vattenanalyser befinas likvärdiga med dem.

Ritualen vid länets trefaldighetskällor
De rituella bruken vid den kalendärt bundna källdrickningen ha mångenstädes betydligt förenklats under århund-
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Trefaldighetskvällen 1969 hade många traditionsenligt samlats vid källan i
Västanå, 1ndalsliden. Foto Mauritz Åsen.

radenas lopp, men många av den urgamla ritualens skiftande
former ha fortlevat in i vårt eget sekel, och här skall nu presenteras en provkarta på vad som i detta avseende finnes
upptecknat beträffande främst trefaldighetskällorna här i länet.
När trefaldighetsdrickningen stod i sitt högsta flor, hade så
gott som varje by sin egen källa av detta slag, ibland t. o. m.
två, såsom framgår av efterföljande förteckning. A andra
sidan hände det, att flera socknar gingo samman om en enda
dylik källa, såsom fallet varit med den berömda Sunnansjökällan i Getingsta, Gideå, dit folk samlades även från Själevad, Björna och Trehörningsjö. I god tid före den aktuella
helgdagsaftonen skulle källorna rensas och därefter prydas
med granris eller unga björkar för att därmed förstärka naturkraften i källvattnet. I Sydsverige var det vanligast med

99

e

s

björkar, längre norrut övervägde åtminstone i äldre tid prydningen med granris. Så har varit fallet vid källorna på Bruksmon (Sollefteå), i Skrike (Nätra) , österalnäs (Själevad) ,
Östansjö (Mo), Öden (Grundsunda), här även blommor i riset, samt i Ensillre (Bergsjö) och Västanå (Indalsliden) . Vid
den sistnämnda hörs man senare ha övergått till att pryda
med björkar, en sed som har följts i följande byar: Östergraninge (Graninge), Österalnö (Mo), Utanlandsjö (Arnäs) och,
samman med vårblommor, vanligen kabbleka, i Västeralnäs
(Själevad) . I en till Nordiska museet år 1918 insänd uppteckning berättar en gumma, att i hennes barndomstrakt, Banafjäl i Grundsunda, brukade ungdomarna sätta var sin björk
vid källan och menade, att det betydde lycka för den vars
björk slog rot! I en annan till museet år 1926 insänd uppteckning berättas om källan i Nyland, samma socken, att man där
tog en björkkvist och satte i källan med orden: »Här är min
lycka!» En kanske lika unik sed rapporteras från Överbilla i
Själevad, där varje fästepar före hemvändandet skulle binda
en trefaldighetskvast, en urgammal sed enligt sagesmannen.
Den rituella trefaldighetsdrickningen ägde som regel rum
på trefaldighetskvällen vid solnedgången, stundom vid solens
uppgång på trefaldighetssöndagen, efter hand ofta under tiden däremellan. Enligt en år 1928 till Uppsala Folkminnesarkiv insänd uppteckning rörande bl. a. en källa i Kläppen,
Sidensjö, skulle besöket göras mellan kl. 12 och 1 på natten,
»om», som det heter, »vattnets välgörande inverkan skulle
göra sig gällande». Ursprungligen synes man före drickningen
ha åkallat den heliga trefaldigheten enligt den ovannämnda
till Nordiska museet inkomna uppteckningen från Bjuråker
i Hälsingland. Bönen i fråga hade följande lydelse: »Dig,
Helga Trefaldighet, Dig vare lov och pris och tack i evighet.»
En enda variant av denna bön är känd från vårt län, och den
är omnämnd i en till Uppsala-arkivet år 1929 ingiven rapport.
Formeln i fråga användes av besökarna vid en källa i Skalmsjö, Anundsjö, i samband med önskandet under drickningen
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och löd: »1 heligt trefaldigt namn önskar jag» etc. I allmänhet
skulle man dricka under tystnad, tre gånger och under framförande av någon önskan, som vanligen gällde fortsatt hälsa.
I den ursprungliga ritualen tycks även ha ingått bruket att
kasta den sista vattenskvätten i dryckeskärlet över vänstra
axeln. Härom berättar dr. Erik Victorin i en år 1727 utgiven
skrift, där han förmedlar en tradition från Loka hälsobrunn.
Bruket i fråga praktiserades även vid andra kända trefaldighetskällor och måste enligt allmogen följas, om källvattnet
skulle ha någon hjälpande kraft. Sedan dess har emellertid
i detta bruk kommit att inläggas en närmast löjlig andemening, i det man trodde sig därmed kunna undvika att under
året få »sneda skor», d. v. s. bli »snurrig». Enda exempel från
våra trakter på denna eljest inte ovanliga »snedvridning» av
en gammal sed kommer från källan i Invik, Ullånger, och
återfinnes i en till Uppsala-arkivet år 1933 insänd uppteckning. Eljest drack man, som sagt, »mest för hälsa», som sagesmännen uttrycker sig, ibland för att skaffa sig »märg i benem>. Det hela försiggick ritualenligt under tystnad, och om
man dessutom kunde vara tyst under vägen till källan, fick
man under drömmen se sin tillkomande. (Vattjom i Tuna.)
För att få alla sina tre önskningar uppfyllda skulle man enligt
en utsaga om källan vid Lappbergskullen i Graninge gå under tystnad både från och till denna och efter hemkomsten
omedelbart gå till sängs. Detsamma gällde vid källan i Sillre
i Indalsliden (Uppsala-arkivet 1935). I allmänhet har man
tömt sitt dryckeskärl inte mer än 3 gånger, men i Östansjö
(Mo) blev det småningom sed att ställa till kappdrickning
mellan pojkar och flickor, gående ut på, att den som först
kunde dricka 7 glas vatten, skulle bli först gift, för att öka
törsten och därmed chanserna brukade de finurliga flickorna
därvid taga mesost i munnen. (Nordiska museet, 1921.)
Vid trefaldighetsdrickningen var det vanligt, att man i källan offrade ett mynt eller något annat metallföremål, ett bruk
som går tillbaka till den förkristna tid, då man trodde, att en
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gud eller en ande (rå) bodde i eller vid offerkällan. Denna
tro har f. Ö. fortlevat ganska länge på sina håll här i landet,
i vårt län åtminstone fram till senaste sekelskiftet, nämligen
vid källorna i Rasåsen (Selånger) , Gåltjärn (Viksjö) och
Askja (Ullånger). På förstnämnda ställe trodde sagesmannen,
att vederbörande velat stå väl med andeväsendet i källan
(Uppsala-arkivet 1934). I Gåltjärn fick man inte störa källans
ande genom att taga vattnet direkt ur källan, utan man måste
söka upp själva källådern, detta enligt min över 90-årige
sagesman på Brunnegården i Stigsjö. Från den tredje källan
berättas, att ett par fiskarjäntor brukade offra bl. a. slantar
till vad de kallade »vattenguden» för att få hälsa eller fiskelycka. Mot storm och otur med havsfiske kastade de en slant
i havet (Uppsala-arkivet 1933).
Seden att kasta mynt i offerkällor har utomlands kunnat
spåras tillbaka till romersk kejsartid tack vare fynd, gjorda
i heta tyska och tjeckiska källor. Det äldsta och största fynd
av detta slag som gjorts i svenska källor är det år 1902 i de
tre s. k. Barna- eller Jungfrukällorna på mark, som år 1385
förvärvades av Nydala kloster i Småland. Där fann man inte
mindre än 5934 mynt, varav 540 äro av silver. Det äldsta
myntet präglades under Magnus Erikssons regeringstid, senare delen, och det yngsta år 1882. Åtskilliga koppar- och
silverslantar ha offrats även i de västernorrländska källorna,
såsom framgår av många utsagor om fynd, som gjorts av enstaka mynt och några större myntsamlingar, som dock i allmänhet försvunnit. Åtminstone två av det sistnämnda slaget
känner man säkert till, nämligen i källorna i Bötsle, Säbrå, i
Östanvik. Stigsjö och på Bykullen i Sättna. Ur trefaldighetskällan i Solum, Sättna, har man tagit upp 6-7 st slantar, den
äldsta från Gustaf III:s tid, de övriga låter man av pietetsskäl
ligga kvar i källan. I allmänhet har man av ekonomiska skäl
offrat kopparslantar, men på många håll har det faktiskt varit
stipulerat, att det måste vara en slant av silver, helst av högre
valör än 10 öre. Så i Högsjö och Säter, Indal, på Bruksmon,
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Sollefteå, samt i As, Själevad, och Gideåbacka, Grundsunda.
Vid vissa källor i Sydsverige uppsatte det katolska IJrästerskapet under medeltiden s. k. offerstockar, där källbesökarna
hade att inlägga sin offergärd, som sedan kom de fattiga och
den närbelägna kyrkan till godo. Så torde även ha varit fallet
vid Sånga kyrkas källa, men dess eventuella offerstock blev
tydligen förstörd i samband med källans igenstenande. Att
emellertid även här uppe de fattiga fått del av inkomsterna
från vissa källor, det har redan påvisats i samband med omnämnandet av Ensillre hälsobrunn i Borgsjö. I fråga om offrandet av andra värdeföremål än mynt vid just denna källa
skriver Olle Granbom i hembygdstidskriften »Borgsjöbygden», 1965, att man där även brukade kasta knappar i källan,
men att dessa måste vara från de egna kläderna, eljest kunde
knappoffret bringa ofärd! Vid källan i As nära Örnsköldsviks
stadsgräns var det vanligt, att man för varje önskan släppte
ner en hyska i vattnet, önskningen fungerade då som hake
och gjorde uppfyllelsen fast och säker! (Uppsala-arkivet
1932.) Bruket att offra i en källa iakttogs även vid hämtandet
där av hälsovatten för hemmabruk. Från ett par håll är det
känt, att även detta tillgick efter en särskild ritual: Man
skulle sänka hela kärlet under vattenytan, och när det var
fullt skulle mynningen täppas till, innan man drog upp det
igen. Så berättas av vederbörande markägare i Faresta, Ar.näs, och av den kände fornforskaren Levi Johanssons sagesman 1912 beträffande hälsokällan i Kubikenborg, numera på
Fridhemsgatan 105 i Sundsvall.
Trefaldighetsdrickningen har från början varit en högst
allvarlig företeelse, som alltid försiggått under städade former. Detta blev nog också i allmänhet fallet, när det blev allt
vanligare, att ungdomen efter besöket vid källan roade sig
med lekar eller folkdanser på en skogsglänta eller äng i närheten. De vanligaste lekarna voro »änkleken» eller »sista paret ut», »skära, skära havre» och »gossen (flickan) går i ringen
med rödan gullbands. Om dylika lekar berättas från den
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ovannämnda skogskällan i Ensillre (Bergsjö) , från källorna
vid Grevensbäcken i Sundsvall, i Svanäng (Tuna) och i Ytterå (Hässjö) , där ungdomen från Avike bruk drack saft och
vatten och lekte ringlekar på ängen intill. Vidare från de
ångermanländska källorna på Hårdårsmyren iLedingetorp
(Graninge), i Mäland (Skog), Hornön (Arnäs), öden
(Grundsunda) och Östansjö (Mo). Vid den sistnämnda voro
slänggungor uppsatta, och på en äng intill källan vid Gumåsviken i Brunne, Kramfors, dansade medlemmar av nykterhetslogen Kronan folkdanser och lekte folklekar. En större
folkfest blev det, när ungdomar samlades från flera socknar
vid Höglandssjön i Gideå nära byn Sunnansjö. där de fick
tillfälle att bekanta sig med varandra. Man tände en majbrasa, kokade kaffe och åt ur medhavda matsäckskorgar. Sedan
tågade man med en spelman i spetsen till en närbelägen gård,
där dansen tråddes hela natten och långt in på nästa dag,
enligt vad jag inhämtat från bl. a. två till Uppsala-arkivet år
1930 insända uppteckningar. Med dansen i Sunnansjö är jag
framme vid den s. k. gammeldansen, som kom att på ännu
flera håll än folklekarna åtfölja trefaldighetsdrickningen och
som väl även den försiggick under hyfsade former och f. ö.
oftast på rätt stort avstånd från vederbörande källa. Om dylik
dans på utslåttrar eller logar efter eller omväxlande med
drickning vid källan berätta sagesmän från olika tider beträffande källorna i Skabäcken (Säbrå), Brunne (Stigsjö), Gammelgården (Viksjö), Jude m. fl. i Högsjö. i Brunnsparken,
Ramsele, samt i By, Sidensjö, och i Nyland, Grundsunda, allt
Ångermanland. Vidare, för Medelpads del, på två broar över
Merlobäcken, den ena anknuten till källorna i Laggarberg.
Timrå, den andra till källan ovan kolbacken vid Skönvik,
dessutom vid källorna nära fäbodvallen på Balboda utgods
i Borgsjö och i Västanå, Indalsliden.
Trefaldighetsdrickningen har, som sagt, varit en genomgående allvarlig sedvänja, vari deltagit såväl unga som gamla
människor. Helt naturligt betraktade emellertid ungdomen
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det hela mest som ett välkommet tillfälle att få träffas, leka,
dansa och »nojsa». När därför tron på källdrickningens värde
allmänt började avtaga, fick ungdomen allt mindre respekt
för densamma. På sina håll blev den t. o. m. föremål för
skämt, ungdomen drack mest »på skoj», som det heter i en
del uppteckningar. Rena upptåg rapporteras också, liksom
störande oväsen. I en av Levi Johansson år 1908 till Nordiska
museet insänd uppteckning klagar sagesmannen över, att
ungdomen börjat elda och skjuta vid trefaldighetskällan nära
Balboda fäbodvall i Bergsjö, vilket de gamle befarade skulle
få källan att mista sin kraft. Till källan i Ro, Skogs socken
i Ångermanland, brukade ungdomen kappspringa för att »bli
friskast», och i Mörtsal, Högsjö, roade sig pojkarna med att
blöta flickorna i det sura källan omgivande området, som var
gulfärgat av järnockran i källvattnet och därför benämndes
»Surbrunnet». I Subbersta, Boteå, gjorde ungdomarna (pojkarna?) ett formligt spektakel av källdrickningen genom att
dra varandra på en trädrot eller annat lämpligt till källan,
där de dittransporterade »sjuklingarna» låtsades dricka sig
friska! Uppgiften från Mörtsal är ur min egen uppteckning,
de två övriga ur uppteckningar, insända 1932 resp. 1930 till
Uppsala-arkivet.
I Sydsverige uppstod vid de mest frekventerade trefaldighetskällorna ofta superi och slagsmål med tidvis polisövervakning och någon gång igenläggning av källan som följd.
För våra trakter finns inte några dylika konsekvenser att
notera från det fåtal ställen, där brännvinet kommit med vid
kalldrickningen. Från Nässjö i Ramsele meddelas i en uppteckning år 1929 (Uppsala-arkivet) att pojkarna kunde ta sig
några supar, men något fylleri etc. tycks det inte ha uppstått
vare sig där eller annorstädes i Ängermanland, medan det
vid enstaka källor i Medelpad i slutet av 1800-talet rått beklagliga förhållanden till följd av spritmissbruk. Sålunda berättar min sagesman i Anundgård, Holms socken, att en del
besökare vid hälsokällan där brukade ta med sig »hembränt»,
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och då kunde det hela urarta till rena spritfesten. Beträffande trefaldighetsfirandet vid nämnda tid vid källan i Valknytt,
Skön, belägen i den s. k. Skavängs- eller Skravlingsbacken,
skriver prosten M. O. J. Svedberg i sin år 1947 utgivna bok
»Från gamla Skön», s. 112, att både ungdom och äldre brukade samlas där i stora hopar under skämt och glam samt
spritförtäring i stora kvantiteter. Vidare meddelar min sagesman rörande trefaldighetsdrickningen vid kolbacken i Skönvik på grundval av äldre utsagor, att där samlades ungdom
från närliggande byar i Timrå ävensom arbetare vid sågverket och sjömän från lastfartygen i hamnen. När så brännvinet
kom med i spelet, utbröt ofta slagsmål mellan de olika kategorierna ungdom, och vid ett tillfälle skall en sjöman ha blivit ihjälslagen.
Samtidigt med avvecklingen av verksamheten vid länets
vattenkuranstalter omkring sekelskiftet inträdde en märkbar
avmattning för den traditionella källdrickningen. Vid Såriga
efterträddes visserligen brunnsgästerna av trefaldighetsfirare
några tiotal år framåt, men det var en enstaka företeelse. I
stället nödgas man konstatera, att vandringen till trefaldighetskällorna i de flesta fall hade upphört vid tiden för det
första världskrigets utbrott. Vissa undantag förtjäna dock
anföras: Vid källan på Södra vägen intill Härnösands stadsgräns höll man ut till omkring år 1925, och vid källan nära
Lögdö bruk vidmakthölls seden, främst av ortens baptistförsamling, fram till mitten av 1930-talet. I Graninge fortsatte
medlemmar av godtemplarlogen Vega lika länge sina trefaldighetsvandringar till källor i Ledingetorp och Västergraninge. Vid Hampnäs folkhögskola i Själevad slutligen bibehöllo lärare och elever under rektor Herbert Lagerströms
ledning ända till år 1950 den gamla trefaldighetstraditionen
från Manfred Björkquists tid, en sed som denne för övrigt
förde med sig till Sigtunastiftelsen. Ett par andra, ännu gällande undantag medtagas i annat sammanhang.

..
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. Användes medfördel som
Vichyvatten

av de viktigo$te lol",no.
1. Svavelväte.
2. Kalciumkarbonat.

av hjörtsvago per-

3. Kliel.yra.

soner, som ej tåla
höggradig kolsyredryck.

4.
5.
6.
7,
8.

Magn••iumsuifcat,
Natriumbikarbonot
MO$n••iumoxid.
Guldklorid.
Kalciumfosfat.

9. Klornat,ium.
10. Notriumsulfat.

F. d. statsgeologen,
D:r Fr. Svenonius
konstaterar rodieaktiviteten i källan
till ej mindre än
31,780

12. Jodnatrium.

volten heter pr liter.

16. Magnesiumkarbonal.

11. Magnesilolmklorld.
13. Urannitrat.
14. Kalciumsulfid.
15. 8romnolrium.

En buteljetikett från Västersels radiumkälla i Niitra.

Radiumkålloma
Om sålunda den traditionella vandringen till trefaldighetskällorna med vissa undantag hade upphört omkring år 1914,
så kom för den rena hälsodrickningen i nästa årtionde ett
hastigt och intensivt men i de flesta fall mycket kort uppsving. Anledningen var upptäckten i vissa källors och brunnars vatten av det då mystiska ämnet radium, som man tilltrodde rent undergörande egenskaper. Det hela började i
Sånga, sedan man där i samband med en av fil. dr. Erik Salven företagen kyrkorestaurering år 1923 skaffat sig en analys
av vattnet i den samtidigt upprensade brunnen i sakristian.
Vattenprovet visade en viss radiumhalt, och sedan detta blivit bekant, kom folk i massor för att be om vatten i tron, att
radium vore i stånd att bota snart sagt vilken sjukdom som
helst, numera är ju radium i vissa fall att betrakta som ett
gift! För att kyrkorummet inte skulle profaneras, blev man
emellertid tvungen att dra en rörledning från källan till en
plats utanför kyrkomuren, där kyrkvaktmästaren fick stå och
utminutera det begärliga vattnet, som fraktades i stora kvan-
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titeter ut i bygderna, där det försåldes till relativt billigt pris
och i vissa fall även sades göra åsyftad verkan!
Det blev nu på modet bland ägarna av källor och brunnar
att skaffa sig analys av vattnet i dessa och eftersom många
befunnos mer eller mindre radioaktiva, uppstodo här och var
i Angermanland även helt nya hälsokällor med vattenförsäljning i större eller mindre skala vid sidan aven del gamla,
ävenledes radioaktiva. Vidlyftigast blev det i Västersel, Nätra, där man byggde ett stort trevåningshus för inkvartering
och bespisning av hälsosökande samt ett tapphus för framställning av »bords- och hälsovatten, kontrollerat aven handelskemist i Stockholm». Övriga av mig uppspårade kommersialiserade radiumkällor inom landskapet voro belägna i Lövsjö (Dal), Översel (Resele), Nybyn och Näs (Sidensjö),
österalnäs (Själevad), Hemling (Björna) samt Brattsjö, Seltjärn, Solberg och Tvärlandsböle (Anundsjö).
I Medelpad blev det under ifrågavarande tid aldrig någon
egentlig rush efter s. k. radiumvatten. Där har jag f. ö. inte
kunnat finna mer än tre källor med dylikt vatten. En är belägen på stadsäga 4639 i det gamla Skön och skall enligt ägaren vara den radioaktivaste i landet, i varje fall starkare än
Ronneby brunn. Dess vatten användes dagligen av SundsvalIs
sanatorium åren 1915-30. En annan källa, som också lär ha
radiumhaltigt vatten är den som blev utbyggd till den ovannämnda Gammelboda badanstalt i Östernäset, Borgsjö, och
som kom att utnyttjas utan vederbörandes kännedom om
eventuell radioaktivitet. Rörelsen upphörde under 1920-talet.
Inte heller vid den tredje källan, som är belägen i Granlo,
Selånger, gjorde man något väsen av radioaktiviteten, men
källåderns mäktighet och vattnets naturliga lämplighet som
bordsvatten gjorde det möjligt för den driftige ägaren, som
år 1932 inköpte fastigheten, att starta och under ett 20-tal år
driva en omfattande tillverkning och försäljning av bordsvatten och läskedrycker. Härför uppfördes en större byggnad,
ävenledes inrymmande serveringslokal och mötesrum, var-
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efter tillkom en bastu med utebassäng, där de badande kunde
svalka sig i vatten från källan. Ett år serverades hela 3.000
bastubad, mest för idrottsfolk.
Det i olika former bedrivna kommersiella utnyttjandet av
de här nämnda radioaktiva källorna upphörde tydligen helt
under 1950-talet. Vad beträffar den traditionella trefaldighetsdrickningen så fortlever denna gamla fina sed alltjämt
vid tvenne källor i Medelpad, nämligen i Lillhallsta, Indals
socken, och i Västanå vid Indalslidens gräns mot Fors socken
i Jämtland. Desutom har Tuna hembygdsförening med socknens prost i ledningen sedan några år återupplivat seden genom att på trefaldighetssöndagens morgon fira en religiös
gökotta vid källan på Torkarlsbergets nordslutning mot E 75
i Vattjom. I Angermanland har Grundsunda hembygdsförening sedan ett 30-tal år vidmakthållit trefaldighetsseden vid
en källa nära vägen till Gideåbacka varv. Från år 1967 har
man dock gått över till den spolierade men numera i ursprungligt skick återställa trefaldighetskällan inom hembygdsgårdens område på Vallen.

Vid genomförandet av denna källinventering har det varit
värdefullt att få ta del av ett antal äldre uppteckningar, som
i avskrift eller kopia erhållits från Nordiska museet och Uppsala landsmåls- och fornminnesarkiv. Det gäller särskilt de
gamla nu i allmänhet avlidna sagesmännens uppgifter om de
traditionella bruken vid källdrickningen, medan deras utsagor om källornas läge ha varit högst ofullständiga. Vederbörande upptecknare har f. Ö. inte gett sig tid att annat än i
enstaka fall söka upp de av sagesmännen omtalade källorna.
Tyvärr ha de allra flesta uppgiftslämnarna befunnits ej längre vara i livet, men tack vare de av dem angivna bynarrmen
har det lyckats mig att med välvilligt bistånd av minnesgoda
ortsbor identifiera så gott som samtliga tidigare upptecknade
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källor, ett 80-tal och dessutom ytterligare 200 st. En del av
dessa äro nämnda i Abr. Hiilphers 1700-tals skrifter ävensom
i vissa av de sockenbeskrivningar från mitten av 1800-talet,
i vilka det ålåg lantmätarna att notera för dem kända mineral- eller hälsokällor. I dr. Alfred Levertins bok »Svenska
brunnar och bad» (1883) finnas uppgifter om ett mindre antal
till smärre badanstalter utbyggda källor, och dessutom kan
nämnas, att en gammal järnvägskollega i Sundsbruk obedd
kommit med tips om ett lO-tal källor i det centrala Medelpad.
I övrigt har det gällt att per telefon eller brev söka få kontakt
med personer ute i bygderna, vilka kunde tänkas äga kännedom om där befintliga ytterligare källor av ifrågavarande
slag. Slutresultatet har blivit 282 källor, av vilka jag haft
tillfälle att på ort och ställe uppteckna ett 100-tal, medan jag
beträffande de övrigas läge etc. har varit hänvisad till att
med tacksamhet anteckna mina sagesmäns upplysningar, i
några fall även åtföljda av kartskisser. I förteckningen här
nedan äro källorna för varje socken resp. stad placerade i
ordning från norr till söder och från väster till öster allt efter
deras läge innanför de äldre socken- resp. stadsgränserna.
Vid denna s. a. s. i grevens tid företagna inventering har
det givetvis inte varit möjligt att spåra upp alla de källor i
länet, som en gång varit hälso-, offer- eller trefaldighetskällor, varför det utöver de i förteckningen upptagna kan finnas
yterligare ett antal källor, där minnet av källdrickningsseden
ännu fortlever. Vad beträffar förteckningen över de av Hiilphers omnämnda källorna så finnes inget belägg för någon
som helst vandring till dem som sägas ligga på följande platser: Vid kyrkan och i Nässland, Säbrå, i Kyrkbyn (Hov),
Häggdånger. på Abordsön, Högsjö. samt i Sundby, Boteå,
Dessutom har i följande 6 fall inte ens själva källan kunnat
identifieras: I Nedre Hörnäs (Främmerhörnäs), Överhörnäs
och Nordanås, Själevad, i Nederön, Arnäs, på Prästbordet,
Anundsjö, samt vid Böle fäbodar, Timrå.
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Litteratur utöver de i texten åberopade skrifterna och artiklarna:
Laurentius Petri: »Om kyrkostadgar och ceremonier» (1566), »Sveriges kyrkor, Medelpad» (1939), Ant. Flentzberg: »Offerkällor och
trefaldighetskällor» (Fataburen 1909), Nils Ahnlund: »Nornorna i
Ödetofta» (Oljeberget och Ladugårdsgärde 1924), Fr. Vilh. von Schu,
bert: »Resa genom Norra Sverige och Lappland», övers. 1825, August F. Schmidt: »Danmarks Helligkilder» (1926) samt »Kulturhisto,
riskt lexikon för nordisk medeltid», bd X, som under rubriken
»Källa» innehåller en artikel av Greta Arwidsson jämte anvisning
på en talrik in- och utländsk litteratur i ämnet.

FöRTECKNING
över Trefaldighets-

In.

fl. källor inom Västernorrlands län

ANGERMANLAND
HÄRNÖSAND
1. Nordvästra hörnet av korsningen Nybrogatan-s-Brunnshusgatan, igenlagd.
2. Stadsäga 298 å H, vid infarten till Ungdomsgården, brunn, vattenledning.

SÄBRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grytt[om 2:1, vid första fäbodvägsbron över Skabäcken.
BötsIe 3 :2, vid skogsväg, 1 km öster föreg,
Krok 6:1, vid södra delen av Bladmyrsslåttern.
Vägnön 1:13, vid sommarstuga, brunn, vattenledning.
Stig 1:4, i bergsluttning c:a 400 m sydväst Långsvedjan i Norrstig.
Västra Brån 5:11, 20 m söder inäga och c:a 225 m sydväst
gården.
Helgum 1:14, vid bäcken på gränsen mot Ed c:a 120 m från
landsvägen.
Helgum 1:4, vid södra uppfartsvägen till Flygaretorpet.
Gådeå 3 :16 på Södra vägen 68, igenlagd.
Järsta 1:3, på nordsidan av Moseberget,

HÄGGDANGER
1. Arrtjärn 10:1, vid slutet av åkervägen till Kullen söder bytjärnen.
2. Häggsjö 1:8, i bäcken 50 m söder Nynäs j.v.-övergång.
3. Sjö 10:1, i åker 250 m väster boningshuset, igenlagd.
4. Rogsta 2:4, vid gamla vägen till Dalasjön. 500 m norr denna.

STIGSJÖ
1. Östanvik 6:2, vid bäcken 100 m norr gården.
2. Uland 7:1, vid lada 600 m söder gården, brunn.
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3. Uland 2:8, vid landsvägen till Hamre, 150 m norr vägen till
Kroktjärn.
4. Brunne 1:5, vid vägen till St. Svarttjärn, 100 m väster ödetorp,
brunn.
5. Spillböle 1:6, vid vägen till Roten, 150 m öster bro.
6. Algsjö 2:3, i beteshage, 275 m öster bron över Brånsån.
VIKSJÖ
1. Gåltjärn 6:2, vid Gillermyrbäcken i byns mitt, brunn.
Gammelgården 3:35, vid Mjällans västra sida, 225 m norr bro.
3. Västanå 3:18, vid Källabäcken, 50 m sydväst boningshuset väst;
Iigast iStordalen.
4. Västanå 3:1, vid nordöstra sidan av nordligaste inägan vid Kolarudden.
5. Västanå 3:1, vid västra sidan av åkervägen åt nordväst från
bruksladugården. brunn.
HEMSÖ
2. Utanö 3:41, 175 m norr Sågsandsviken, brunn.
3. Utanö 3:15, 600 m söder föreg. 100 m väster Utanöfjärden.
3. Utansjö 3:15,600 m söder föreg. 100 m väster Utanöfjärden.
HÖGSJÖ
1. Jude 2 :3, väster Judesjön, vid södra delen av Utansjöåns österkrök.
2. Flattom 1:7 m. fl., vid dike mitt emellan landsvägen och Utansjöån, 550 m söder vägbro, igenlagd.
3. Bäckland 1:3, vid dike 20 m väster gamla skoltomten.
4. Veda 2:22, i östra vinkeln Kabelvägen-Mörtsjöns västra strand
-Hundsjö-gränsen.
5. Mörtsal 1:4, i åkern väster vägbro 60 m väster färjstugan, igenlagd.
6. Vålånger 13:1, i sumpmark mellan landsvägen och älvstranden.
7. Vålånger 10:1, i dike 50 m väster älvstranden, 75 m norr sommarstuga.
GUDMUNDRA
1. Brunne 3:13, vid Gumåsvikens norra strand öster gammal inäga.
2. Svanön 1:37, nära Bojasvikens innersta del.
3. Strömnäs 14:1, under riksväg 90 mellan byn och järnv.
YTrERLÄNNÄS
1. Sel 3 :34, i skogskant 40 m norr huset vid avtagsväg åt nordost
från byvägen, brunn.
2. Forsed 1:5, i lövskogen invid fastigh. 1:7 söder gamla skolhuset,
brunn.
3. Sel 1:1, bete på Selsbergets västsluttning. 400 m norr husen på
fastigh. 3:1, brunn.
4. Näs 7:5, vid Svarttjärns nordöstra strand.

Ang. vissa källor i ytterlännäs.
Den på ekonomiska kartan nr. 18 H7 h utsatta offerkällan, belägen på fastigheten Angsta 1:3 och c:a 100 m norr 011). landsvägen Bollstabruk-Forsed, är felplacerad, förväxlad med källan på fastigheten Sel 1:1.
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DAL
l. Ärsta 9:1, i vinkeln mellan avtagsvägen till kyrkan och Dalsån,

igenlagd.
2. Lövsjö 3:1, vid bäcken genom inägorna till Lövsjötjärn. brunn.
3. Ärsta 5 :4, i sydöstra vinkeln mellan skogsvägen och Ärstabäcken söder Kornhällsberget.
4. Hållsätter 1 :6, i åkern väster riksväg 90, 175 m norr avtagsväg
på östsidan.
TORSAKER
l. Björned 3:1, i Källdalsrå på Vårdkasbergets nordsluttning, vattenledning.
2. Prästbordet, nedom strandbrinken, 25 m norr Styresholm.
3. Vik 6:3, 8:2, i täckdike på inäga öster landsvägen.
ÖVERLÄNNÄS
l. Mällby 4:1, i ravin vid Angermanälvens södra strand mellan

Lökoms järnvägsstation och färjläget.
SOLLEFTEA
l. Stadsäga 2087, i Rämsledalen vid Angermanälvens norra strand.

2. Bruksmon i Overgård. vid nipa på Angermanälv. södra strand.
LANGSELE
l. Hamre 1:1, på en slåtter 2,5 km norr landsvägen, under kraft-
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ledning.
2. Nordsjö 8:2, vid fäbodväg. vid foten av berget norr Flucksberget.
3. Nyland 2:8 = Sandmobäckens upprinnelsekälla.
4. Näs 3 :3, bakom gårdarna väster början av vägen till Östergransjö.
5. Forse 1:1, på försöksfältet mellan Gruvberget och kanalen.
6. Forse 1:91, vid Bäckingesån, mellan gamla och nya vägarna till
Helgum.
GRANINGE
l. Ledingetorp 1:1, vid skogsbilväg. 2,5 km nordväst [ärnv.stn.
2. Ledingetorp 1:1, öster sydligaste gården i byn Tillfället.
3. Ledingetorp 1:44, 100 m väster stugan på Lapptorpet, brunn.
4. Västergraninge 7:1, på Ledingebergets sydsluttning. 300 m ledning till bollplanen.
5. Ledingetorp 1:37, på Hårdåsmyren, i vinkeln Bruksån-Riksväg
87, utdikad.
6. Västergraninge 7:1, på ön mellan Hultsjöns avrinningsarmar.
uttorkad.
7. Västergraninge 7:1, på Bruksberget. 300 m sydväst västligaste
gården, ledning.
8. Malrnån 1:1, vid Kallkällmyren väster Tallnäset, utdikad.
9. Malrnån 1:1, i sankområdet mellan Nätviken och väg mot Mell.,
vik, utdikad.
ID. Malrnån 1:1, 1,5 km sydöst Lappbergskullen. vid bäcken från
Lappbergstjärnen.
11. Akroken 1:1 = Trefaldighetsbäcken i dess korsning med gamla
länsväg 331.
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HELGUM
1. Rådoms samfällighet, vid fäb. på Långsjöns östra strand.

2. Råmarksberget 1:1, vid Helgumssjöns nordöstligaste vik, mellan
huset och landsvägen.
3. Näs 1:'9, 1 km nordöst byn, vid fäbodväg.
4. Östergransjö 1 :25, vid tjärn öster Ledingeån.
EDSELE
1. Näs 1:2, i råg. mot 1:6 i »Skalet» mellan Näs- och Bybergen.
2. Odsgård 1:20, vid nipa vid Faxälven.
3. Vägersjö 1 :8, i råg. mot 1:14, i slåttern »Dammet»,
RAMSELE
1. Nyland 3:14, vid nipa på Faxälvens norra sida.
2. Nyland 3:15, vid nipa på Faxälvens norra sida.
3. Nyland 3:59, i Brunnsparken mitt emot gamla kyrkan, överbyggd.
RESELE
1. Tannflo 1:4, mellan Galtryggens nipor och Angermanälvens
norra strand.
2. Brattbäcken 1:1, i en backe 100 m väster gamla landsvägen.
ADALSLIDEN
1. Näsåker 15:1, ovanför Hundforsen vid Angermanälvens östra
sida.
JUNSELE
1. Krånged 1:4'9, 125 m nordöst vägbron över Angermanälven.
BODUM
1. Bodum 1:9, vid Lillkvarnbron 200-300 m söder Bodum, öster
landsvägen.
FJÄLLSJÖ
1. Sil 2:4, på Rotnäset i Fjällsjöns södra del, översvämmad.
NORA
1. Kallsta 2:3, vid Norasundets sydsida norr byn.

2.
3.
4.
5.

Prästbordet, i dike norr Sunnebo ålderdomshem.
Prästbordet, mitt emot infartsvägen till prästgården, igenlagd.
Frök 1:5, »i backen mot Allsta», igenstenad.
Nordvik 4:1, i åker 600 m norr skolan, igenlagd.
SKOG

1. As 1:7, 100 m norr gamla vägen, nära råg. mot 1:6, ledning.

2. Ro 4:1, i åkersvacka nära bäck 250 m norr E 4, igenlagd.
3. Mäland 2:2, i skogsbryn 100 m söder E 4 och Kläpptjärn.
4. Mäland 1:2, på »Dövkläpp» nära Sand, utdikad.

BJÄRTRA
1. Stavred 35:1, vid södra stranden av Stavretjärn, utdikad.
2. Hjälta 1:17, 125 m öster gården mot länsväg 334.
3. Nässom 31:1, vid bäckbron på länsväg 334,200 m norr Inholms;
tjärn.

a
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4. Hjälta 1:7, mellan länsväg 334 och gamla landsvägen väster
Inholms-t j ärn.
5. Prästbordet, på »Bölet» vid gamla vägen till Saltsjön öster Inholmstjärn.
6. Lockne 8:8, vid stig 400 m väster gården, ledning dit.
7. Norrland 4:13, i dalgång vid bäcken från Mäland.

STYRNÄS
1. Myckelby 8:2, på inäga, 500 m norr skarp vägkrök, utdikad.
2. Myckelby 8:3, vid lada 250 m nordöst f'öreg.
BOTEA
1. Subbersta 5:7, 50 m öster bäcken mellan Offer- och Töstatjärnarna.
SANGA
1. I kyrkans sakristia, igenstenad.
2. Prästbordet, 50 m sydöst kyrkan, 20 m nedom vägen.
3. Såriga 7:1, i ravin vid Angermanälvens norra strand.
4. Gårdnäs samf. i nipsluttning 400 m väster färjläget.
5. Gårdnäs 4:1, vid torpstuga 1750 m väster [vgstn och söder [vg.
MULTRA
1. Öd 1:4, 15 m väster vägen t. Multråbergets topp, nära kom.
vattentäkt.
NORDINGRA
1. Omne 3 :5, 350 m norr Omnesjön, 100 m öster rågräns mot Se bäng.
2. Dal 1:9, 20 m väster nya vägen, 150 m norr nordl.gården.
3. Prästbordet 1 :1, 200 m nordv. pens.hem, 5 m väster Pjutdalsbäcken.
4. Prästbordet 1:1, mellan kyrkstallarna och Vågsfjärden.
5. Häggvik 2:4, nära Ahlenius gård söder vägen till Gärde.
ULLANGER
1. Törna 6:1, vid myr 2,3 km väster Invik, vid biflöde till ån.
2. Invik 1:2, 2:3, på »Böddsvedjan» vid Gårdbergets fot, brunn,
ledn.
3. Äskja 6:12, 1 m öster Getbergsjöbäcken, nära skjutbanan i
norr.
4. Öden 4:1, på bergplatå 900 m öster kyrkan.
VIBYGGERA
1. Östmarkom 3 :3, i åker 300 m nordöst Bergsjöberget.
2. Näs 2:2, 250 m söder Germestastranden.
3. Prästbordet, vid biflöde till bäcken mot Sätratjärns östsida,
ledning till prästgård.
4. Myre 1:11, mellan landsvägen och havsstranden.
5. Edånger 5 :4, mellan gården och en bäck.
NÄTRA
1. Sel 5:1, 400 m norr Nyfors kraftstation (Västersels radiumkälla).
2. Finnborg 1:5, under E 4, 700-800 m norr gården.
3. Skrike 5:4, vid Nätraåns östsida, nedom Lekeberget.
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4. Prästbordet, i en ravin vid bäcken, korsande landsv. 1 km öster
kyrkan.
5. Södsvedje 3:3, 100 m sydväst vägkrök 500 m söder byn.
SIDENSJÖ
1. Nybyn 5 :6, nära genväg till Nylands fäb. 800 m norr vägknut i

byn.
2. By 1:8, vid södra stranden av Granmoudden vid Bysjöns västsida.
3. Ah 4:8, vid bäcken 200 m öster länsväg 350, i höjd med Drömmesjöns nordspets.
4. Näs 1:6, i sydv. vinkeln Kälbäcken-vägen Näs-Teg, brunn.
5. Anundsböle 1:2, 600 m nordväst gården, brunn.
6. Kläppen 2:1, mellan Drömmeslön och landsv. 50 m norr råg.
mot Drömme, utdikad.
7. Drömme 3:12, på näset vid Grätriäs; och Hinnsjöåarnas sammanflöde.
8. Drömme 4:2, vid Hinnsjöåns nordsida, mitt emot Nederselet.

SKORPED
1. Djupsjö 8:7, på gränsen till Överå.

SJÄLEVAD
1. Grytsjö 1:1, vid mellersta delen av Grytsjöns nordsida.

2. Västeralnäs 12:1, på f. d. betesmark vid bäcken genom byn,
utgrävd.
3. Overbilla 7:2, i sydv. vinkeln byväg-Billabäcken.
4. Österalnäs 6:1, vid bäck, mellan järnv. och nya landsväg.
5. Österalnäs 1:2, 200 m norr landsv., nedom Kastoberget, brunn.
6. Myckling 1:63, 300 norr mitten på Mycklingtjärnen.
7. As, Eriksro 2:8, mellan huset och järnv., nära stadsgränsen.
8. Berg 1:3, 50 m sydväst huset söder kurvan på E 4.
MO
1. Östansjö 1:2, 60 m öster bro på gamla kyrkvägen över Forsån.

2. Mo 2:3, 1 km nordväst kyrkan, lådinramad.
3. Skortsjö 2:19, mellan Galasjöån och riksväg 91.
4. Osteralnö 1:11, i bortre delen av inägoinbuktning
ter byn.

skogen ös-

ARNÄS
1. Utanlandsjö 7:1, vid Geviken i Landsjösjöns nordöstra del.

2. Faresta 6:1, i myrområde vid sydvästra foten av Hallberget.
3. Frösta 1:2, 25 m sydväst vägbron över Vikeån, brunnshus fordom.
4. Hornön 5:19, vid södra delen av Sjöbodviken.

GRUNDSUNDA
1. Nyland 1:'6, 100 m nordnordöst gården på sydvästsluttn. av

Storsvedjebgt,
2. Öden 1:4, i myrområde vid västra stranden av Dalsbäcken, utdikad.
3. Vallen, vid grinden till hembygdsgården.
4. Fanbyns samf., längst upp i Fanbyviken, nära stranden.

~.
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5. utås 2 :3, 300 m nordöst gården.
6. Gideåbacka 1:1, nära gamla kustlandsvägen vid nordv. foten av
Käliberget.
7. Gideåbacka 1:1, mellan älven och vägen till varvet, 10 m öster
nr 1:31.
8. Banafjäl 17:1, 100 m väster vägen utmed Tjärnberget väster
Tjärnen. Överbyggd.
9. Ultrå 3:5, vid Grundsandsviken mitt emot Kvarngrunden och
Granön.
GIDEÄ
1. Flyggsjö 1:55, ägaren omöjlig att kontakta.
2. Getingstabodum 1:14,400 m norr Gårdtjärn norr landsv., brunn.
3. Getingsta 2:36, vid viken väster Grannäsudden vid Bodumssjöns sydöstra strand.
4. Västergidsjö 9:4, under nya vägen på Gissjöns sydsida, 1 km
öster Middagsberget.
5. Norrgidsjö, nära hembygdsgården.
6. Sörgidsjö 3 :5, 150 m söder landsv. söder Sjöbottvikens östra del,
igenlagd.
BJÖRNA
1. Hernling 1:40, vid foten av Hcmlingsbergets nordöstra del.
1. Karlsviken 1:26,
ken.

TREHÖRNINGSJÖ
sydvästra vinkeln stambanan-Rötjärnbäc-

ANUNDSJÖ
1. Solberg 1:144, 75 m norr gården.
2. Brattsjö 1:7, vid foten av Södra Blyberget.
3. Hädanberg 2:9, 100 m öster landsväg längs Getbergets västsida,
utdikad.
4. Myckeigensjö 1:13, 100 m väster Skyltbäcken mellan Mörttjärn
och Harptjärn.
5. Seltjärn 1:12, 25 m väster Asele-vägen, brunn.
6. Skalmsjö 21:1, i råg. mot 1:6,400 m väster Skalrnsjösjön.
7. Skalmsjö 21:1, på utäga 175 m väster Skalmsjösjön, utdikad.
8. Tvärlandsböle 2:8, på utslåtter 3 km sydöst gården, brunn.
MEDELPAD
SUNDSVALL
1. I Badhusparken, vattnet från källor nedom Södra stadsberget.
igenlagda, rörelsen avvecklad.
2. Vid Grevensbäcken i Hasselbacken, igenlagd.
NJURUNDA
1. A 6:1, i åker halvvägs mellan vägen till Häljorn och gården öster därom.
2. Håljorn 2:7, i nordöstra vinkeln mellan vägarna till Bunsta och
Stångom.
3. Ortsjön 4:1, på bergsluttning 1,5 km söder Hornsjöns östra del.
4. Armplågan 1:1, på Storänget, 50 m väster f. d. skogv.bostället,
brunn.
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SKÖN
1. Finsta 5:1, i norra vinkeln mellan E 4 och vägen till Susarrtorp
2. Oråker 10:1, vid bäcken från Öråkertjärn, mellan landsv. och
jv., igenlagd.
3. Berge 1:11, 100 m söder kyrkogårdsmuren, skall öppnas.
4. Gudmundsbyn 15:1, på nordöstsluttningen av bergknallen 98,3,
cementkant.
5. Klökan 1:1, vid avtagsväg mot norr 100 m öster gården, brunn.
6. Klökan 1:13, vid södra sidan av landsv. i råg. mot nr 1:12, igenlagd.
7. Råsta 1:5, vid infartsväg åt öster från äldsta E 4, igenlagd.
8. Hammal 4:1, på Hammalåsens nordsluttning, 400 m söder inägorna.
9. Valknytt 2:1, vid gamla landsvägen på nordsluttn. av »Sk ravIlngsbacken».
10. By, stadsäga 4639, på ängen i nordv. hörnet, 50 m öster stadsäga 4747, igenlagd.
11. Härsta. Fridhemsgatan 105, 50 norr huset.

ALNÖ
1. Pottäng 2 :2, i beteshage vid foten av »Dahlinsberget» söder vägskäl.
2. Prästbordet, Gösta 1:1, väster S-kurvan väster gamla kyrkan,
brunn.
3. As 1:2, 100 m öster landsvägen öster gården.
4. Säter 1:2, i skogsbrynet 500 m norr gården.

SELANGER
1. Hov 1:2, 150 m nordväst huset på nr 1:10.
2. Kungsnäs 1:11, 30 m väster östlig väggren. 170 m norr hembygdsg.
3. Lillhällan 1:1, 75 m väster ladugården, igenlagd.
4. Granlo 3:144, 50 m nordväst huset, brunn.
5. Rasåsen 1:32. vid åkerväg mot norr, 135 m från gården.
6. Söderåsen 2:10, på gårdsplanen norr E 75, brunn.

SÄTTNA
1. Gåltjärn 4:7,175 m väster gården.
2. Gåltjärn 2:3, nära åkerväg 400 m norr gården, brunn.
3. Överkovland 1:9, nära gården vid vägen mellan riksväg 86 och
Holm-vägen.
4. Lövsätt 3 :12, i en ravin vid Sättnaåns västsida.
5. Solum 5:1, på nordsluttningen av Kalvberget 300 m söder landsv.,
brunn.
6. By 2:3, på nordsluttningen av »Bykullen».

TUNA
1. Rude 1:84, 20 m söder Rudetjärns södra strand, brunn.
2. Vattjom 1:28, 30 m söder E 75 på Torkarlsbergets nordsluttning,
ledning.
3. Skölesbodarne 1:77, 75 m väster gården 200 m söder landsv.
4. Skölesbodarne 1:77, 75 m sydväst gården 200 m söder landsv.
5. Sköle 19:1, 3 m väster vägen till Matfors yllefabrik, träram.
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6. Ängjom 2:6, 3 m från Ljungans östra strand nära gränsen mot
Vattjom.
7. Asta 1:6, på slåtter norr skogsbilväg. söder Stora Kvällsjön.
ledning.
8. Svanäng 1:2, i västra vinkeln mellan Vivsta-vägen och bäcken
mot Kltngerfjärden.
9. Allsta 1:6, 2:4, 300 m öster landsv. vid punkt 600 m söder gården.
ATTMAR
1. Attmarby 1:7, i beteshage söder Skorvhatten (P. 168) 1/2 km
söder Atjärn.
2. Hassel 4:11, 50 m söder ån mellan Hassel- och Gryttjensjöarna.
STÖDE
1. Nedansjö 4:2, på nordsidan av Pilmoberget (p. 268), 3 km nordväst jvg.stn.
2. Gräfte 2:26, 2:28, på Brattåsbergets nordsida, 1/2 km öster p. 231.
3. Tjärnsjö 3:11, på Viibodarnas fäbodvall sydväst Kompatjärn.
TORP
1. Leringen 2:19, 50 m norr huset mellan landsv. och sjön.
2. Rogsta 3:9 m. fl., mellan hembygdsgården och Folkets hus,
igenlagd.
BORGSJÖ
1. Gubbyn 2:14, på en slåtter på Balboda fäbodvall.
2. Gubbyn 1:24 m. fl. på »Dankarlägden. vid bäcken sydöst föreg.
3. östernäset 2:29, 500 m nordväst vägen till Gammelboda och
väster Telgeån, brunn.
4. Ensillre 4:7, 1,5 km nordväst gården.
5. Ensillre 4:7, 125 m nordnordost gård i norra vinkeln mellan byvägen och avtagsväg.
6. Borgsjöbyn, i gamla landsvägen och råg. mellan nr 1:13 och
1:27.
7. Borgsjöbyn 3:25, 30 m nordöst huset.
8. Boltjärn 3 :24, 35 m söder gamla vägen vid Brickbaekens fot.
HAVERÖ
1. Byn 2:25, i sumpområde öster om Kvarnån, 1 km norr utloppet
i Bysjön.
2. Säters kronopark (4:1), vid »tloöresvägen» och foten av Ståltjärnåsen.
3. Turingen 6:8, 300 m söder Ljungan, snett emot kraftverket.
4. Vallen 1:5, 400 m norr V. Linsjöns nordvästhörn.
TIMRA
1. Risgrändsbyn 3:1, 125 m in på vägen till kvarndammen vid
Aspån, brunn.
2. Risgrändsbyn 3 :10, 40 m nordväst huset 1/2 km nordväst Lögdö
kapell, brunn.
3. Brattland 1:5, under kraftledning 200 m väster lilla Bandsjön.
4. Brattland 1:6, 350 m norr gården, i ravin öster skogsväg.
5. Laggarberg 1:5, i sumpområde 100 m söder landsv. till Kovland.
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6. Laggarberg 2:4~5, vid norra sidan gamla landsv. i råg. mellan
fastigh., brunn.
7. Laggarberg 3:7, i norra vinkeln mellan vägen till Öden och infarten till nr 3 :5, brunn.
INDAL
1. Lillhallsta 1:6, på nordöstsluttningen av Hallstaberget. 30 m
ovan slåtter.
2. Tomming 1:8, 2:5, 30 m nedom ladugård.
3. Glömsta 1:1,50 m väster om kyrkan.
4. Kävsta 4:6, i råg. mot nr 2:4, 15 m söder vägen till Säter, träkar.
5. Kävsta 1:10, 200 m sydväst gården på nr 1:6 vid Säter-vägen,
ledn.
6. Säter 1:12, på västsluttningen av höjden söder Långtjärn, ledning.
7. Högsjö 1:16, vid östra foten av höjden p. 59 väster gård 100 m
norr väg 635, ledning.
1.
2.
3.
4.
5.

INDALSLIDEN
Västanå 1:14, nära Jämtlands-gränsen, vid vägen till Korsåmon.
Sillre 4:12, 280 m väster gården 300 m väster Kvarnån, ledning.
Sillre 4:12, på gårdsplanen, brunn.
Asen 5:30, vid Petersbäcken, 250 m sydväst gården.
Liden 1 :8, vid Lidengården. 100 m norr gamla kyrkan, brunn.
HOLM

l. Västbyn 1:6, vid tvär krök på landsvägen kyrkan-s-Kväckling-

en.
2. Sunnansjö 1:14, i vinkel mellan två skogsvägar, 200 m ovan
huset på 1:8.
3. Anundgård 2:4, vid kulle mellan prästgården och Holmsjön.
utdikad.
4. Östbyn 3 :6, 75 m från Holmsjöns norra strand nära Bergåkerudden.
5. Östbyn 3 :9, 50 m från Holmsjöns södra strand, 700 m öster
gränsen mot Arrundgård.
LJUSTORP
l. Laxsjön 1:1, vid skogsbilväg. 450 m norr udden snett emot går-

den på Laxsjöholmen.
2. Bredsjöbygden 1:2, vid Fuskingesån 50 m norr inägan 100 m öster byn.
3. Jällvik 2:9, i dalgång mellan länsväg 331 och Mjällån.
4. Hagfors 6:1, 500 m nordöst Ruskusbergets topp.
5. Lagfors 6:5, vid Lagforsåns västsida, 100 m söder kyrkan.
6. Edsta 2:6, på klippa 100 m öster fäbodväg. 900 m nordöst byn.
7. Lövberg 1:10, i skogsdunge på inäga 150 m norr gården, nästan
igenstenad.
8. Tuna 3 :3, vid Ljustorpsåns norra strand, där gamla vägbron
gick över.
9. Lillroten 1:1, på ödetorp vid Lilla Rotsjöns nordvästra sida.
10. Sanna 1:24, i skogen 640 m östnordöst gården, ledning.
11. Frötuna 11:2, i dal på Kamsbergets nordsluttning.
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HÄSSJÖ
1. Söderkrånge 5:2, högst upp i »Kallkälldalen» söder Atjärnbäc-

ken.
2. Ytterå 1:2, på åkersluttning mot bäck 325 m norr landsv. vid
gården, utdikad.
3. Söråker 5:45, 20 m öster vägen till [vg-stn, 100 m norr trädgårdsskolan, igenlagd.
4. Stäbbgård 2:1, i åkerhörn50 m sydöst ladugården, igenlagd.

TYNDERÖ
1. Berge 2:17, 250 m öster korsningen mellan skogsbilvägen och

bäcken till Bäcksundet, vid bäckens sydsida.
2. Astön 7:1, vid innersta delen av Långvarpet söder Skeppshamns kapell.

MINERAL- ELLER HÄLSOKÄLLOR
i Abr. Hiilphers »Svensk brunnsbeskrlvning», 1770, »Samlingen om

Medelpad», 1771 och »Samlingen om Angermanland», 1780.

ANGERMANLAND
HÄRNÖSAND
Mineralbrunn, upptagen av borgmästare Sundström år 1716, efter
lägervall proberad år 1745 av dr. Nils Gissler. Stort brunnshus i
två våningar.

SÄBRA
Mineralkälla i Nässland samt Klockarkällan vid kyrkan och en
källa i (Norrjstig, upptagen 1762 av conrectorn E. Selander.

HÄGGDANGER
Mineralkällor i Kyrkbyn och Dallund, vilken commissarie Kåre
nyttjat.

HÖGSJÖ
Mineralkälla på Abordsön, »yppad» 1730 av överjägmästare Bl ix,
och en i Mörtsal, upptagen 1741 och proberad av dr. Gissler.

TORSAKER
Mineralkällor vid Prästgårdsmon och på Vangsta bys utägor samt
i Vik och Björned, den sistnämnda med »besynnerligt läge, kraft
och beskaffenhet». (Nr 2 troligen identisk med nr 3.)

SOLLEFTEA
»Mineralkälla '/4 mil från kyrkan» i RemsledaIen, godkänd 1745 av
dr. Gissler, »en dylik anvisning är vid bruket».

RESELE
Mineralkälla vid foten av Galtryggen på gränsen mot Adalsliden,
försökt 1768 på 8 sätt av dr. Gissler i närvaro av landshövding
Örnsköld.

121
JUNSELE
»Surbrurin» i Krångedalen, »i två somrar nyttjad av sockenprästen
m. fl.»
NORA
Brunn på prästgårdens ägor, »yppad» av prosten Sundius och proberad 1745 av dr. Gissler. En dylik på Nordvik är försökt av dr.
Amann 1777.
BJÄRTRA
Mineralbrunn på Kungsgårdens ägor, upptagen 1761 men ej nyttjad,
en dylik i Nässom brukad 1777.
BOTEA

»Ockerkälla. i Sundby.
SANGA
Såriga brunn i nordvästra hörnet av kyrkans sakristia och en källa

vid kyrkvägen samt en i en dalgång vid älven.
NORDINGRA
Brunn »med gulockra men med ringa språng» proberad 1746 av dr.
Gissler, några år brukad av prosten Kenzelius på 1nO-talet. Platsen
är vid kyrkan. Dessutom en källa i Omne.
NÄTRA
Mineralbrunn på Prästbordet, upptäckt 1731 av kyrkoherde Boding,
Den är »rnot gikt och rnagpassion».
SIDENSJÖ
Mineralkällor eller svartkällor vid Bysjöns strand och Åsängsbacke,
proberade 1767 av dr. Gissler. Den s. k. Amundsböle brunn säges
vara en av de bästa i Norrland.
SJÄLEVAD
Hälsobrunnar vid Nedre Hörnäs och Alsbo samt mineralkällor vid
Overhörnäs. Nordanås och Berg. Den förstnämnda upptogs 1745
och proberades 1754 av dr. Gissler, den tredje upptäcktes 1768 av
kyrkoherde Lochnaeus, den fjärde 1755 av magister Boding.
ARNÄS
Mineralbrunnar i Frösta och Nederön i bruk 1770, den förra nyttjad
av dr. Genberg, den senare av komminister Grafström.

GRUNDSUNDA
Hälsobrunnar vid Gideåbacka, Utannås och prästgården. Den förstnämnda upptäcktes av dr. Skragge 1699, när han följde svenska
ambassaden till Ryssland. (Utannås = Utås.)
ANUNDSJÖ
»Mineralkällor finnas flera», bl. a. en på Prästbordet, upptagen
1751 av kyrkoherde Tunaeus.

s

s

rJ.

122
MEDELPAD
SUNDSVALL
Hälsobrunn på stadens ägor i lägervall men åter upptagen 1769 av
dr. Amann.
NJURUNDA
»Njurunda mineralvatten har svagt språng, har varit i bruk 3 år.»
(Gäller järnkälla i Häljom.)
SELANGER
Hälsobrunn vid Prästgårdsviken upptagen 1747 av dr. Gissler, dessutom två andra mineralkällor. Den förstnämnda »har visat god
hjälp».
TORP
Mineralkälla i Rogsta.
TIMRA
Mineralkälla vid Böle fäbodar vid Kringelfjärden, 3 ådror med röd
ockra, funnen av häradshövding Björner och proberad 1759 av dr.
Gissler, 1768 av dr. Amann, är nu »mest förlagd». En d:o vid Lögdö
väster om masugnen, upptagen på Urban Hjärnes tid, sedan ur
bruk till 1745, då den upptogs av dr. Gissler. Därefter övergiven
och ersatt aven källa med »strävare vatten», »upp mot hammaren».
INDAL
Mineralkälla i Tomming, gulockra, funnen av pastor Lang och
proberad 1758 av dr. Gissler.
LJUSTORP
Mineralkälla vid Lagfors bruk, upptagen av bokhållare Lidström,
prövad av prosten Bredberg m. fl. och proberad 1768 av dr. Amann.
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