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Flygfoto över Järvsö kyrka.
 Lägg märke till att det landparti som syns till höger om kyrkan är slam från älven, vilket inte funnits så länge, samt att det

skogsparti i vilket kyrkan står inte ligger på samma nivå som landpartiet, utan står uppe på en ås.
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed
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Förord

Mina studier i religion har fått mig att intressera mig för min hembygd och dess historia, detta

nyväckta intresse är motorn till detta arbete och det är också i och med detta som det här

arbetet tar sin början.

   Ett tack vill jag särskilt rikta till Börje Björklund som har varit till stor hjälp när jag har haft

frågor som varit svåra, han har hela tiden inspirerat mig till att komma vidare. Detta gäller

också min handledare Jari Ristiniemi som hela tiden har hjälpt mig när jag trasslat in mig för

mycket, han har hela tiden kommit med vägar att lösa problemen, genom att komma med

konkreta förslag på hur jag skulle kunna göra eller på människor som jag kan ta kontakt med

för att komma vidare.

Tack till er båda!
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Abstract

Min uppsats kommer att behandla mytens betydelse för historieskrivningen av Järvsö nya

kyrkas byggnation och valet av byggnadsplats.

Den största betoningen på denna fråga kommer jag att lägga på frågan om vad som är myt och

vad som är verklighet, målet är att försöka få en förståelse om vikten av myten i denna fråga.

Arbetet är uppdelat i fyra delar som behandlar: Skrönorna - här återger jag några av de mest

intressanta skrönorna om Järvsö kyrka och dess uppkomst samt diskuterar vad  innebörden av

dessa kan tänkas vara. Den förkristna kultplatsens betydelse för den nya kyrkan - är helt

enkelt en kort beskrivning av hur man tror att det kan ha varit innan kristendomen gjorde sitt

inträde i trakten, samt en diskussion om de olika berättelserna och antagandena, vad kan vara

verklig historia  och vad är berättelser från det förgångna. Samhällsförändringar vid tiden för

kyrkans byggnation - Hur fungerade samhället och vad var man influerad av, vilka

tankegångar var det som man hade samt en diskussion om detta. Hur ser man  på kyrkan i dag

- Vad berättar kyrkan för de boende och de som är besökande i Järvsö idag - Här tar jag upp

de reflektioner som kommer både från mig som inflyttad Järvsöbo och röster utifrån samt

diskuterar om varför man uppfattar kyrkan på ett speciellt sätt.

   Som avslutning på hela arbetet försöker jag att med egna funderingar och diskussioner med

mig själv att få ihop detta material till en tänkbar tolkning om den av skrönor fyllda historien

kring Järvsö kyrka.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till att jag har valt att skriva om Järvsö kyrka är den att jag sedan jag flyttade hit

har varit mycket imponerad av denna byggnad. Och när jag under förra året gjorde en

hemsida om just denna kyrka upptäckte jag att den hade mycket att berätta, så mycket att det

har varit svårt att hålla tråden och verkligen rikta in sig på ett specifikt problem.

   Eftersom att jag har ett intresse för kyrkohistoria och hembygdshistoria så tycker jag att

valet inte har varit svårt, utan bara självklart, svårigheten har just legat i att det finns så

mycket intressant material.

   Intresset för de historier som berättades förr i tiden och som berättas idag har fått bli

vägledare i mitt arbete. En viktig sak som jag varit medveten om från början är att jag själv

ville berätta min historia, min egen tolkning av myterna och vetenskapen.

1.2 Syfte. Teori.  Metod.

Syftet med denna uppsats är att få svar på frågan i rubriken. Vad är myt och vad är verklighet?

Och för att nå det målet har jag använt mig av en fenomenografiskt teori sett ur ett

sociologiskt perspektiv. Den fenomenografiska teorin är ett sätt att fånga olika tolkningar av

ett speciellt fenomen, viktigt här är att påpeka att det är min egen tolkning av myterna som

behandlas. Och det sociologiska perspektivet är mina studier av de sociala relationerna och

processerna i människornas vardag samt de historiska samhällsförändringar som pågår vid

tiden för mytens födelse.

   Min metod är att jag har valt ut några av de befintliga myterna kring Järvsö kyrka för att

sedan sätta ihop dessa med hur samhället såg ut vid denna tid. Slutligen har jag fört samman

dessa för att göra ett försök att tolka myterna utifrån de förutsättningar som då rådde. Jag har

alltså samlat in fakta, för att sedan göra en egen tolkning av denna. Jag har med andra ord

försökt att se det man såg vid tiden för de olika myternas tillkomst, både i dåtid och nutid.
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1.3 Vad är en myt?

Myten är en viss tidsålders tankar om människans tillvaro och mysterier. En slags förklaring

av det som i dess samtid var oförklarbart och som därför på något sätt behövde förklaras. Som

Åke Hultkrantz säger i sin bok, Vem är vem i nordisk mytologi.

 " Myten är människans sätt att i berättelsens form uttrycka sina kunskaper om den

metafysiska verklighet hon tror på. I den typiska myten som den möter oss jorden runt

avhandlas det så kallade kosmologiska skeendet, skeendet från skapelse till undergång,

gudarna och de händelser de invecklas i. Det är mytens uppgift att både förklara och

sanktionera rådande förhållanden i den verklighet som finns omkring oss och den andra

verkligheten i den övernaturliga världen."1

   Man skall vara medveten om att vi kan lära oss mycket av dessa gamla myter, bara vi är

öppna för andra tankegångar än de vi är vana vid i dagens samhälle.

Om vi lyckas med detta, att bortse från vår tids tankegångar och krav. Och samtidigt är

ödmjuka nog att med förståelse och fantasi betrakta dessa myter som ett spår av forna tiders

tro. Så är det kanske möjligt att se och förstå vår egen tids olika föreställningar och

trosformer.

   Dessa gamla historier, oavsett om de handlar om sådana kända mytiska personer som Oden

och Tor eller om de handlar om människor eller händelser i vår hembyggd är en mycket viktig

del av vårt kulturarv. Och som Tor Åge Bringsvaed skriver i förordet till boken Den enögde,

en bok om nordisk mytologi.

" Myter och sagor blir aldrig föråldrade. För de handlar inte bara om den gången och då,

utan också om varje gång och alltid. Men ändå måste varje generation erövra dem på nytt.

Berätta dem igen, på sitt vis. Ställa dem i ljuset av sin egen vardag."2

   Viktigt för förståelsen i detta arbete är att jag här med myt menar de berättelser som följt

och följer Järvsö kyrka från tid till tid, det som man berättar från generation till generation.

Vetenskap är för mig i detta samanhang sådana händelser som man klart kan härleda till ett

visst specifikt tillfälle, man kan genom olika dokumentationer bevisa, att så här var det och så

här sades det.

                                                                
1 Hultkrantz. Å.  Vem är vem i nordisk mytologi.  Rabén och Sjögren 1991 ,  s. 9.
2 Bringsvaerd, T.Å.  Den enögde.  Natur och kultur 1999,  s. 7.
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1.4 Forskningsöversikt

Tidigare forskning i ämnet är ju av förklariga skäl inte så särskilt stor, men ändock, trots att

det är ett mycket litet ämne är den forskning som är gjord mycket väl dokumenterad.

Den bredaste av dessa är den som bedrivits och som fortfarande bedrivs av Börje Björklund,

före detta prost i Järvsö församling, numera pensionär och hembygdsforskare på heltid.

Det material som jag kommer att använda mig av , som han är upphovsman till är:

   Kyrkan på ön berättar, denna skrift behandlar Järvsö kyrkan långa historia. Och som

förordet i denna bok säger:

 " Den 22 juli 1838 invigde Johan Olof Wallin den kyrka på ön i Ljusnan, som nu under 150

år fått göra tjänst till Guds ära och järvsöbornas frälsning.

   I samband med det jubileum, som år 1988 kommer att firas, har undertecknad på

kyrkorådets uppdrag samanställt denna skrift. Den är ett försök att fånga något av den långa

historia, som ligger i begreppet Järvsö kyrka. Den historien sträcker sig långt bortom den

byggnad, som kallas Sveriges största landsortkyrka. Sin början har den i sägen och myt.

Och det är där KYRKAN PÅ ÖN börjar sin berättelse."3

   Järvsö förr och nu, denna bok behandlar Järvsö kommuns historia och den skrevs av Börje

Björklund i samband med att Järvsö kommun slogs samman med andra småkommuner och

bildade en storkommun - Ljusdal, den 1 januari 1971. I och med detta närmade sig en

tusenårig historia om järvsöbornas självständighetskamp sitt slut och ett behov att nerteckna

historien infann sig. Boken behandlar Järvsö kommun, dess uppkomst, utveckling och

upplösning.

Nästa forskare i ämnet, vilken jag ämnar att använda mig av material från är, Jonas J:son

Hanzén, han var verksam i sin hembygd under 1930- och 1940-talen och var den som

verkligen lyste upp järvsöfolkets historia, genom att ge dem en historia som sträckte sig långt

mycket längre tillbaka i tiden än vad man från början trodde, då man trodde att Järvsö inte

hade en historia längre tillbaka än 1830 - talet, då den nya kyrkan byggdes, man visste att

runstenen stod där utanför kyrkan, men det var ändå ingen som kunde tyda dess konstiga

tecken och ingen brydde sig, förens Jonas J:son Hanzén flyttade tillbaka till sin hembygd och

började intressera sig för dess historia.

Det material som jag kommer att använda mig av , som han är upphovsman till är:

   Järvsö folket , en uttömmande skrift som behandlar Järvsöfolket, dess typ och tungomål,

seder och bruk, andliga och sociala liv intill tjugonde seklet.

                                                                
3 Björklund. B.  Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor 1988,  s. 7.
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   Järvsö Kyrka och dess föregångare. Behandlar historien kring de olika kyrkorna i Järvsö

och den är en urkundsgranskning med anledning av 1838 års kyrkas hundraårsjubileum och

målet med denna bok var att för "alla folk" skriva en minnesskrift, men där författaren inte

tycker att han endast kan inskränka sig till den nya kyrkan utan där han finner det lämpligt att

gå så långt bak i tiden han fann möjligt, detta resulterade i en mycket trevlig skrift, där mycket

intressant material kommer i belysning.

Samt Järvsö Prästgård dess hus och herrar under århundraden. En jubileumsskrift som

syftar till att orientera läsaren i kyrköns byggnader och herrar samt att ge viss

bakgrundsinformation om olika händelser i bygden. vilket framgår tydligt av titeln.

   Vidare kommer jag att använda mig av två små skrifter som utgivits nu på senare tid, då

Lena Stiessel sett till att de guldgruvor i kunskap om "förr i tiden", nämligen de människor

som själva varit med fått berätta för henne och hon har nedtecknat deras intressanta historier

och skrönor. Dessa underbara historier är som små guldgruvor i sig och tillsammans bildar de

en mycket stor kunskapskälla i hembygdhistoria. Dessa återfinns i Berättare i Järvsö del I och

II.

Detta är bara en del av det material som finns om denna kyrka, men det är detta som jag

kommer att använda mig av som bas i denna uppsats.

Jag har även använt mig av boken Historiska undersökningar grunder i historisk teori, metod

och framställningssätt av Anders Florén och Henrik Ågren.

Nordens gudar och myter av H.R. Ellis Davidson.

Den enögde en bok om nordisk mytologi av Tor Åge Bringsvaerd.

Samt

Vem är vem i nordisk mytologi av Åke Hultkrantz.
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2. Skrönor

Det finns många historier om varför man från början byggde en kyrka ute på ön i Ljusnan, en

av dessa är den som Karin Persson berättar och som tar upp hur det sägs ha gått till när man

skulle bygga den första kyrkan i Järvsö:

 " När Järvsöborna skulle bygga den första kyrkan hade de ett fasligt besvär. De ville bygga
på Hellberg4 nära Lillälven mitt emot Klockarholmen. Men det som byggdes upp om dagen
revs ner om natten. Det var nog där som asadyrkarna hade haft sitt tempel. Det var någon
eller några som inte ville ha kyrkan där.  Då fick de rådet att ta en vit tjur och binda honom i
en stock i en länk kring halsen på honom. Så skulle tjuren få gå som den ville. Där stocken
fastnade skulle de bygga kyrkan. Oxen gick först ner på klockarholmen för där var det gott
om bete. Sedan drog han sig uppåt åsen på Kyrkön, och stocken lossnade ungefär där kyrkan
ligger idag. Detta var kyrkan som byggdes före den gamla korskyrkan som fanns före kyrkan
idag.  När trollen som bodde på Öjeberget fick höra kyrkklockorna ringa för första gången
blev de så sinniga5 att de kastade en stor sten. Men de kastade för hårt, och stenen hamnade
ovanför nuvarande Kulthammar6. Där ligger den, men varje gång kyrkklockorna ringer rör
sig stenen…" 7

 Denna skröna hör till den tidigaste av kyrkorna, men har ändå anknytning till den nya kyrkan

eftersom att skrönan berättar hur det kan ha gått till när man för första gången bestämde sig

för att bygga på ön, detta beslut har ju med åren kommit att påverka kyrkans nuvarande läge i

och med att man insåg hur bra det var.

   Den nya kyrkan som stod klar 1837 sägs ha en spådom vilande över sig och det var att den

skulle sjunka på invigningsdagen, nu gick den dagen utan att spådomen slog in och myten har

nu ändrats till att kyrkan skall sjunka en juldagsmorgon, varje år pratar folket efter julottan

om att " hon stod i år också"8.

Vem som har gett denna spådom vet man inte, men man vet att även Färila kyrka har fått en

som lydde att kyrkan skulle brinna, denna spådom har redan fallit in9 och Ljusdals kyrka blev

spådd att den skulle spricka, detta är på väg att hända eftersom att det nu hela tiden uppträder

stora sprickor i väggar och tak….hur skall detta sluta?

                                                                
4 Se översiktskarta över Järvsö. s.13.
5 Annat ord för arga.
6 Se översikts karta över Järvsö. s. 13. Där benämd "Kultis"
7 Lena Stiessel  Berättare i Järvsö del II.  BLH text och bild 1999,  s. 10
8 Enligt muntlig tradition i Järvsö.
9 Färila kyrka brann ner år 1837.
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Dessa tre mycket levande myter är något som finns i dessa trakter om kyrkorna och som man

inte vet om de kommer från samma spågumma/gubbe eller om det bara är tre olika spådomar

som med tiden har länkats ihop till en enda historia.

   När man  1858 skulle lägga spån på kyrktaket skall det enligt sägen ha hänt en märklig

händelse som Hilding Mårtens berättar:

 "När man 1858 skulle lägge spån på kyrktaket i Järvsö, fick gårdarna lämna arbetskraft i
förhållande till storleken på gården. Det var ett stort arbete. 750 000 spik lär ha gått åt.  En
dräng från en gård i Kyrkbyn slant på taket. Han kasade utför. - Hjälp mig, Gud Hjälp mig,
Gud! Ropade han, men han gled obönhörligt mot kanten. - Hjälp mig du då, fan! Grät
drängen. Då fastnade han i sista ögonblicket på en spik nära kanten."10

Detta att denna man som var o nöd på kyrkans tak och inte fick hjälp när han ropar på Gud,

men att han fick hjälp när han ropar på fan är ganska intressant.

   En skröna som skall ha berättats flitigt om Järvsö kyrka och som kommer från orter utanför

själva Järvsö. Denna skröna berättar att: Eftersom att altaret ligger i fel riktning (i norr och

inte i öster som brukligt) skall folket i Järvsö vägrat att gå i kyrkan på grund av detta.11

   Och när man sedan lyssnar på den skröna som behandlar djävulens fula knep att hålla

bygdens folk borta från Guds hus och för vidare genom följande historia om en händelse som

skulle ha ägt rum på 1800 - talet:

"En svart bondhund hade följt med de som hade hand om ringningen i kyrkan upp i
kyrktornet, när man så började ringningen blev hunden rädd och hoppade ut genom
tornportarna som stod öppna och landade på kyrktaket, vilket för tillfället var snötäckt. Detta
gjorde så att både hund och snö kom i glid och rasade ner på kvinnosidan. Ingen människa
träffades, men flera kvinnor svimmade av chocken. Och ännu fler trodde att den svarte
hunden var djävulen själv som ville skrämma dom ifrån Guds hus."12

En till liten fin liknelse som man kan kalla för myt eller skröna kanske är den liknelse som

någon gjort vid att kyrkan liknar en ruvande svan där hon ligger på ön i älven. 13

Detta är bara en liten del av de myter som omsvärmar kyrkan , men jag har valt att hålla mig

enbart till dessa, annars skulle materialet bli alldeles för stort.

                                                                
10 Lena Stiessel Berättare i Järvsö del I.  BLH media AB,  s. 47
11 Enligt muntlig tradition i trakter utanför Järvsö.
12 Enligt muntlig tradition i Järvsö.
13 Enligt muntlig tradition i Järvsö.
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Diskussion

Tittar på detta material märker man tydligt att kyrkan är omsvärmad av en mängd myter, och

det är nästan omöjligt att skilja dessa myter från verkligheten, det blir så med åren att myten

berättas så flitigt att den till slut både har ändrat innebörd och blivit sann. I en del fall måste

man anta att det är flera berättelser om kyrkan som med tiden har bundits ihop till en skröna,

med ett helt annat budskap än vad de ursprungliga berättelserna berättade.

   Ett exempel som jag själv tror kan vara möjligt i det fall där man i de omkring liggande

socknarna har fått en helt säkert felaktig skröna till livs, när man fått hör att Järvsö folket

vägrat att gå i kyrkan bara för att  den ligger i fel väderstreck. Denna skröna anser jag vara av

fantasier tillkommen eftersom att man helt klart ser att folket visst gick i kyrkan, man behöver

bara titta på de protokoll och anteckningar som finns om invigningsdagen, då kyrkan var full

och mer därtill, detta tycker jag talar sitt alldeles egna tydliga språk.

    Vad jag tror har hänt här är att man har lagt ihop olika berättelser till en, nämligen de om

att kyrkan faktiskt ligger i fel väderstreck och den sanna berättelsen om Hedbergarna, vilka

vägrade att gå till kyrkan för att deras tro var annorlunda mot den som man praktiserade i

kyrkan. Denna berättelse utspelar sig dock något senare i tiden än det att kyrkan byggdes,

nämligen  på 1850 - talet. Här är ett utdrag  från ett protokoll från den 20 juli 1855:

"Separatisterna tillfrågades om huvudorsaken till deras söndring från församlingen.
Bondsonen Jonas Svensson i Säljesta, som de valt till ledare och lärare, svarade: Huvudsaken
den, enligt hans förmenande, falska läran i de nya böckerna, nämligen den gällande
kyrkohandboken, katekesen och psalmboken."14

Detta var alltså grunden till att en grupp människor vägrade att gå till kyrkan. Så småningom

började en efter en av dessa såkallade separatister att återvända till kyrkan, men inte förens en

ny ordning med större frihet i religionsutövandet införts.

   Denna historia om folket som vägrade att gå till kyrkan och det konstaterande att kyrkan

faktiskt inte är byggd i rätt väderstreck tror jag är de två berättelserna som har strålat samman

och blivit en skröna som säger att Järvsöborna vägrade att gå i sin nya kyrka.

Kanske även den skröna som berättar om den svarta hunden som skulle vara djävulen som

försökte skrämma socknens folk från Guds hus även den har bidragit till  denna berättelse,

                                                                
14 Hanzén J:son. J.  Järvsö Prästgård, dess hus och herrar under århundraden .  Eric Ericsons Bokhandel AB
1941  s 181
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eftersom att den berättar om att det var många som trodde att det var ett sätt att få bort folket

från kyrkan, så är det ju inte omöjligt att den är en del i historien. Flera små berättelser

kommer från orten till orter utanför, här konstrueras dessa små berättelser till en som säger att

Järvsöborna vägrar att gå till kyrkan.

    Detta är nu naturligtvis bara mina egna tankar och inget som man vetenskapligt kan

belägga.  Men jag tycker att denna variant tilltalar mig mycket och är något som jag kan tro på

och hoppas att den även väcker andras spekulationer och fantasier till liv.
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3. Den förkristna kultplatsen

Runstenen med sin hälsning från den första
kända kristna familjen i Järvsö.
Foto: Stig Andersson

Det första kristna minnesmärket i Järvsö är runstenen som ligger invid kyrkan. Den är stor

och mycket vacker, (se bilden ovan). Tyvärr kan man inte helt klart fastställa om det inhuggna

korset är hedniskt eller kristet, men man har ändå fastnat för tolkningen att det är kristet.15

Inskriptionen har ändå tyds och skall enligt den skylt som riksantikvarieämbetet satt upp invid

stenen betyda :

" Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son och efter Haurlög,
sin moder, dotter till Fjolvar på Vitgudsstad"16

   Stenen står placerad mellan prästgården och kyrkan norra gavel, texten på stenen (den sida

där inskriptionen är) ligger mot norr. Detta läge har man vid runstensforskning sett har

betydelse eftersom att en runsten skall vara ett skydd mot det onda och från norr ansåg man

att sådant kom. Om man sedan ser på hur vägarna var byggd på denna plats ser man att

runstenen stått på höjden ensam, då från början utan kyrka och när man då kom över den bro

som fanns på den tiden såg man runstenen med all sin stolthet även på långt håll. Detta

framgår tydligt på bilden på sid 17.

                                                                
15 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988,  s. 14.
16 Björklund. B  Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988,  s. 19



15

   Järvsös första kyrka var ett byggnads verk daterat till 1200 - talet. Denna kyrka skulle

kunnat ha varit i bruk under kanske minst hundra år, det är då möjligt att den första

stenkyrkan föregicks av ett träkapell, vilket i sin tur gör det möjligt att ett sådant träkapell

kanske skulle kunna ha ett samband med den familj som det berättas om på runstenen. 17

   Man kan kanske fantisera om eller anta också för den delen att den gamla religionens

kultledare skulle ha kunnat vara den som först anammade den kristna läran och gick över i

den kristna kyrkans tjänst. Detta gjorde också att den mark som man använde i de förkristna

religionerna, kom att bli den mark som skulle användas till att bygga en kyrka på. Om det nu

var så, är det mycket troligt att det redan före den första kyrkan kan ha legat en "prästgård" på

ön och detta skulle kunna förklara den stora runstenen. 18

   Medeltids kyrkan skall enligt sägen ha börjats att byggas på Hällberg, men där skall onda

makter19 om natten ha rivit ner det som de kristna kyrkobyggarna byggt upp under dagen.

Eftersom att många socknar har liknande skrönor så är det möjligt att denna ligger utan grund.

Kanske är den bara ett försvar till varför kyrkan tillslut byggdes på ön, en annan möjlighet är

den att ön var skyddad från intrång, det var lätt att försvara bygget. Man kan se att det inte

byggdes någon tillfart till ön förens kristendomen blivit accepterad, så den sista varianten har

blivit den som är mest gångbar.

   Om man tittar på runstenens placering, får man många svar eftersom att skriften på en sådan

sten hade inte bara ett meddelande att framföra utan den hade också en stor trollkraft. Detta

kan man fundera på och en trivsam förklaring är den att på kyrkön skall det ha funnits en

gård, där den man med störst inflytande bodde, en ledare inom de förkristna religionerna.

Denna man var den förste att förstå vikten i att anamma kristendomen och han byggde därför

en kyrka på sin ö. Kanske som en maktdemonstration? Han ville kanske visa att han var den

som besatt den största makten i socknen och ville därför resa ett monument som verkligen

skulle synas?

Runstenen visar då att en storman härskat över ön och att denna man anammat kristendomen

och att platsen måste haft stor betydelse för kommunikationer, redan så tidigt som i början av

1000- talet.20

                                                                
17 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988,  s. 36 ff.
18 Hanzén. J:son, J. Järvsö Prästgård dess hus och herrar.  Eric Ericsons bokhandel AB, 1941, Ljusdal. s. 52.f.
19 I detta fall är man inte säker på om det var människor som gick dit om natten eller om man skall tro på någon
metafysisk kraft som såg till att kyrkan inte kunde byggas här.
20 Hanzén J:son. J.  Järvsö prästgård, dess hus och herrar.  Eric Ericsons Bokhandel AB 1941. s. 15.
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Diskussion

Runstenen är nyckeln i detta spel om kyrkön, det är min bestämda åsikt, om man tittar på det

som framgår av texten ovan så kan man sammanfatta detta med att det fanns en gård på ön på

vilken en storman härskade, den man som senare kom att vara den som anammade

kristendomen och förde denna in i bygden. Samtidigt som han troligtvis automatiskt kom att

fungera som traktens första präst. För att visa sin makt och samtidigt hålla otyg21 från sina

ägor lät han resa denna sten, som ett tydligt tecken på sin tro, och naturligtvis sin stora makt.

   Vi har i det här fallet också en myt som säger att den första kyrkan skall ha försökts byggas

på en annan plats, men där har de onda makterna om natten rivit det man på byggt upp på

dagen, men när man beslöt att bygga på ön istället vart kyrkobygget fredat.

   Kanske var det så att man i och med att man byggde på ön kunde försvara bygget bättre

eftersom tillgängligheten var mycket mindre eller kanske var det bara så att denna skröna inte

har någon sanning i sig, utan bara är ett försvar för varför man byggde kyrkan på ön. Vad vet

man? Men jag har två andra förklaringar som jag tycker är möjliga .

    Den första är det att man antar att det finns onda makter som kan härska över sådana saker

som kyrkobyggen, och att runstenar verkligen håller otyg borta. Då är förklaringen enkel, det

fanns en stor runsten på ön och i och med att man försökt att lägga kyrkan på annat ställe,

men misslyckats är det naturligt att man för att slippa mer bekymmer lägger kyrkan i

anslutning till denna sten.

   I min andra förklaring antar man att de makter som hela tiden såg till att kyrkobygget inte

kom någon vart på Hällberg var de goda makterna 22 som ansåg att kyrkan skulle hamna helt

fel om den byggdes här, dessa goda makter såg vad det mänskliga ögat inte direkt kunde se,

kyrkan skulle ligga på ön, där var dess plats och där fanns redan beskydd mot otyg, i form av

en runsten.

                                                                
21 Annat ord för onda krafter och elaka varelser.
22 De metafysiska krafter som ej är synliga för människan.
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Karta återgiven i Per Schisslers23 bok om Jerlsö Sokn tryckt i Stockholm 1753.

Här ser man läget på medeltidskyrkan som revs för att den var för liten.

                                                                
23 Son till järvsöprosten Petrus Schissler vilken verkade i Järvsö under åren 1729 - 1755.
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4. Samhällsförändringar.

När så medeltidskyrkan ansågs oduglig beslutades den 8 september 1746 att kyrkan skulle

byggas ut till

"en formell och ordentlig korskyrka å bägge sidor uti norr och söder, som alldeles likformig
bliva skall med den gamla kyrkan uti öster och väster dock med den skillnaden, att uppå
denna nybyggnaden inga gavlar bliva utan taken i det ställe uppå bägge ändarne avslutas."24

Allt enligt undertecknat kontrakt med bygg och murarmästare Anders Romberg från Dalarna.

Arbetet med att förvandla den medeltida långkyrkan till en korskyrka höll många sysselsatta

under tiden våren 1747 till i augusti 1748.

Korskyrkan stod emellertid inte helt klar förens 1780, då både pyntad, rappad och helt

nymålad invändigt. Nu skulle denna kyrka inte bli så särskilt långlivad eftersom att man redan

1795 ansåg att kyrkan var för trång. 25

   Vid nästa ärkebiskopvisitation i september 1816 diskuterades detta problem med den nya

ärkebiskopen Erik Agrell. Han ansåg att man skulle bygga en helt ny kyrka. Ärkebiskopen

ansåg även att ön skulle bli för liten för en ny kyrka och därmed började arbetet med att finna

en ny lämplig plats för en ny stor kyrka.26

   Nu började det äntligen hända saker och i slutet av 1829 - talet började man på allvar att

diskutera kyrkobyggnationsfrågor och då främst vart man skulle bygga. Som förslag lades

fram Öjeheden - men platsen ansågs för liten. Åkern i kyrkbyn - men där ansåg man att det

skulle bli för dyrt att köpa marken. Hällberg - här såg man en lämplig plats men det skulle

medföra alltför branta tillfarter. Och sist den gamla platsen som sagt lite för liten, men om

man kunde göra ändringar i bredden så skulle det kunna gå. Sockenstämmoprotokollet från

1827 säger att " alla förenades däri, att förra kyrkoplatsen är både vacker och välbelägen"27

hindret man kunde se var att det fanns risk för att älven skulle skära ner ön, och även det att

om man hittade en annan plats att bygga på så skulle man kunna använda den gamla kyrkan

under tiden som man byggde en ny. 28

                                                                
24 Hanzén J:son. J. Järvsö Kyrka och dess föregångare. Eric Ericsons Bokhandel AB 1938.  s.71f.
25 ibid.
26 ibid.
27 ibid.
28 ibid.
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   Den 23 september 1827 röstades så om saken och resultatet blev " 73 personer  röstade för

flyttning och 52 personer för gamla platsen."29

   Trots detta började man att bygga den nya kyrkan på ön och för att få plats med en så stor

kyrka som man ansåg sig att behöva lade man kyrkan i norr - söder riktning, när jag frågat om

hur det gick till att få göra så, har jag fått svaret av Börje Björklund som har forskat mycket i

ämnet Järvsö Kyrka att det enda han har kunnat hitta är att kungen godkänt ritningarna och

sedan var det bara att bygga. Inga speciella tillstånd att frångå normerna för att en kyrka skall

ligga i öst - väst läge har alltså funnits.30

4.1 Samhället i Järvsö vid tiden för kyrkobygget.

Hur såg då samhället ut under denna tid? Var det faktorer som kan hänvisas till det som

gjorde att kyrkan byggdes på ön trots att majoritetsbeslutet faktiskt sade att kyrkan skulle

byggas någon annan stans?

   Om man tittar på kartan på sid 21 ser man tydligt hur vägarna låg under denna tid och långt

tidigare och om man då tillexempel var i Mo och skulle vidare mot Kårböle sträckte sig vägen

via Rengsjö, Bollnäs och Arbrå, troligtvis var denna väg redan före kyrkobygget mycket

gammal. Av detta kan man då dra slutsatsen av att den stora färdvägen från Uppsala - Gävle -

Bergvik - Kårböle och vidare norrut gick rakt igenom Järvsö socken och  så ser man att denna

väg faktiskt gick över kyrkön och att den väg som gick från Alfta och ut mot kusten även den

kom att gå över kyrkön och bilda en korsväg, just där den nya kyrka nu ligger och där flera

kyrkor legat före den. 31

   Under kyrkobyggnadsåren rådde det missväxt i socknen, och det var därför svårt för de

fattiga att få hjälp av bönderna, man bestämde då på stämman den 10/12 183732 att de som

hade tillgång till lin, måste låta de fattiga spinna mot betalning, antingen i pengar eller mat.

Annars kunde man även ge lin i betalning för utfört arbete.33

   I dessa tider kom även frågan om fattigvård allt oftare upp, och ansvaret för de mindre

bemedlade kom att bli ett gemensamt ansvar, man anser att man inte längre skall behöva hysa

de fattiga i det egna hemmet utan ansvaret för detta skulle övergå till kommunens och dom i

                                                                
29 Ibid.
30 Vid intervju med Börje Björklund den 20/3 - 2000
31 Se historie stycket.
32 Hanzén. J:son. J.  Järvsöfolket.  Ljusdals Tidnings Tryckeri AB, 1953.  s. 306.
33 ibid.
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sin tur skulle sköta detta i ett gemensamt ålderdomshem. 1838 sköttes fattigvården av pastor

och fyra föreståndare.34

   Under 1800 - talet reformeras samhället, kraven blir starkare på en mer självständig

lokalstyrelse och  1817 kommer förordningen angående sockenstämmor och kyrkoråd.

Även i Järvsö känner man av det som händer ute i Europa och man får ett ökat intresse för

folkbildning och frihetssträvanden. I och med detta  känner man också av behovet av ett

minskat statligt inflytande.35

   Vid  tiden för den nya kyrkans tillkomst så hade häxprocesserna upphört , men djävulstron

levde fortfarande kvar bland ortens invånare. Att den onde utförde djävulskap även i kyrkan

tog alla för troligt, men man ansåg att kyrkklockorna var kraftfulla vapen mot troll och annat

ont.36

   Under de år som kyrkan byggdes rådde stor nöd i socken och det var svåra tider för alla inte

bara järvsöborna. Missväxten återkom, vilket gjorde att man fick stora skulder för spannmål.

En berättelse som förekommer från den tiden var att gångledskarlarna37 skulle haft barkbröd i

matsäcken och att de för att dölja sin fattigdom gick åt skilda håll vid matrasterna, detta för att

inte behöva visa varandra vad dåligt med mat det var i matsäcken. Nu var det ju faktiskt så att

kyrkobygget var en räddning från den värsta hungersnöden, eftersom att de flesta som gjorde

dagsverk på kyrkobygget  också fick betalt för mödan, och detta gjorde att folket kunde köpa

bröd - "socken lånade pengar till bygget, och för dessa pengar kunde bröd köpas."38

   Självklar var det svåra tider för socknens då 4300 invånare, för förutom missväxt så härjade

svåra sjukdomar, då tänker man först och främst på spetälskan. Och det fanns fler faror för

under denna tid 1934 - 1938 dödades ett stort antal vilda djur: 12 björnar, 5 lodjur och 7

vargar.39

                                                                
34 Björklund. B.  Järvsö förr och nu.  Tryckcentra AB, 1973.  s. 43.
35 ibid.
36 Hanzén J:son. J.  Järvsöfolket  Ljusdals Tidnings Tryckeri  AB  1953. s. 202.
37 Byggnadsarbetare
38 Hanzén J:son. J.  Järvsö kyrka och dess föregångare. Eric Ericsons Bokhandel AB.  s. 102.
39 Björklund. B.  Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988. s. 75.
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Vägarnas sträckning illustreras tydligt på denna karta, i Per Schisslers bok Jerlsö Sokn tryckt i Stockholm 1783.

Även här är det en karta där medeltidskyrkan är aktuell.

4.2 Varför byggdes kyrkan på ön?

När beslutet  äntligen togs att en ny kyrka skulle ersätta den gamla korskyrkan börjades

arbetet med att hitta en lämplig plats åt den nya kyrkan, när man misslyckades med att hitta en

lämplig plats bestämdes att man skulle riva den gamla kyrkan för att stanna kvar på ön även

denna gång.

Detta beslut går nu helt tydligt emot det som sades på kyrkostämman och nu kan man bara

spekulera i varför, eftersom att inget konkret finns att finna om orsaken.

Eftersom att ingen lämplig plats fanns att uppbringa var det naturligt att man nyttjade den

gamla, för ändamålet mycket idealiska platsen på ön. 40

   Börje Björklund berättar om att det troligen var så att kyrkan hade en central funktion och

ett bra läge där den låg vid en korsväg, nämligen den som kom från Söderhamn och gick

vidare mot norr och den som kom från Alfta och gick ut mot kusten. 41 och detta var

naturligtvis en avgörande faktor, tillsammans med att det inte gick att hitta en annan likvärdig

plats.

                                                                
40 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988. s. 68.
41 Vid intervju med Börje Björklund 20/3 - 2000
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   Jag tror att man säkert tänkte på att det var en av högre makter utvald plats på kyrkön

eftersom att där hade funnits flera kyrkor före den nu urvuxna korskyrkan.

   Kyrkan skulle nu rymma den växande skaran av sockenbor och det är den enkla

förklaringen till varför kyrkan byggs så stor trots att hon då inte ryms i rätt läge på ön utan

måste vändas. Alla måste ju rymmas i Guds hus, som Börje Björklund brukar säga som svar

på denna fråga. Belägg för det som många elaka tungor sagt genom åren, att kyrkans storhet

har med hälsingarnas storhetsvansinne att göra finns inte, många har väl hört historien om att

man kunde bygga boningshus i flera våningar och den översta våningen oftast förblev tom,

den fanns där bara för syns skull, därför måste man väl bygga en kyrka som passade in i detta

mönster.

   En viktig del i varför man byggde på ön trots allt är att man var naturromantiker och ingen

kan väl komma ifrån att kyrkan ligger mycket vacker i älven och den harmonierar väl med

den i övrigt storslagna naturen. Detta var något som man var mycket tilltalad av under denna

tid. Intressant i detta läge är den skröna som jag tidigare skrivit om, där man beskriver kyrkan

som en stor och ståtlig svan som ligger och ruvar i älven. 42

Detta är en mycket bra beskrivning, som jag aldrig tänkt på tidigare, men som nu när jag hittat

den hela tiden tänker på när jag åker förbi kyrkan.

4.3 Hur såg man på kyrkan när den var ny?

Detta kan man sammanfatta med de ord som Johan Olof Wallin skrev i ett brev hem till sin

fru, i samband med att han var i Järvsö 1838 för att inviga den nya kyrkan. I brevet uttrycker

han sin förtjusning över den nya kyrkan:

 "Den är ännu ståtligare än det ståtliga landskapet. 100 alnar lång och 45 alnar bred, utan
pelare, med tjugo fenster,43 det var  upplyftande att träda därin."44

Detta var den vanligaste kommentaren, att man uppfattade kyrkan som mäktig, där på sin ö.

   Det är naturligtvis svårt att säga vad människorna tyckte om kyrkan då, men om man ser

tillbaka på hur den såg ut så kan man tänka sig att kyrkan tom säkert kunde göra att besökaren

kunde gripas av övergivenhet, man kunde säkert ana sig till Guds värdighet och sin egen

litenhet. Kyrkorummet var enormt, det rymde 2600 människor och det enda som prydde

kyrkorummet var sju ljuskronor över mittgången, ett förgyllt kort på altaret och en vackert

snidad predikstol från 1772 samt en orgel på läktaren.

                                                                
42 Enligt muntlig tradition i Järvsö.
43 Gammelsvenska för fönster.
44 Hanzén. J:son. J.  Järvsö Kyrka och dess föregångare.  Eric Ericsons Bokhandel AB 1938. s. 104.
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 Själva kyrkorummet var målat i vitt och ljust grått, det enda som hade lite färg var

predikstolen, som var grönmålad med detaljer i silver och guld.45

   Om man lägger den faktiska beskrivningen åt sidan och istället tittar på de ord som

ärkebiskop J.O Wallin skrev i brevet till sin fru, blir det lite knepigt, för dagens människa

skulle säkert tycka att kyrkan kändes stor och tom, kanske lite skrämmande, men eftersom att

en människa i sin samtid skrivit något helt annat får man anta att vi ser på saker och ting med

helt andra ögon än de människor som levde på 1800 - talet.

Diskussion

Här kommer jag till något mycket intressant och det är att även Lingbo Kyrka som är byggd i

början av 1800 - talet och är invigd den 2 /8 1829 är "felvänd". Två kyrkor i samma stift som

är byggda under samma tid, båda är byggda i fel väderstreck. En fråga som jag då ställer mig

och som jag inte kommer att besvara i denna uppsats är om det var så att denna tid var sådan

så att man inte tyckte att detta med väderstreck var av större betydelse? Kanske var man så

inspirerad av naturromantiken att det helt enkelt var så att helheten var mycket viktigare än

mycket gamla traditioner? Eller så kan det bara vara så att  man i de reformerade samhällena

kände så starkt att man inte ville bli styrd av staten att man helt enkelt gav blanka tusan i hur

det egentligen skulle vara och byggde som man tyckte passade själv? Samtidigt kanske

Kungen kände att han inte hade den makt som han haft tidigare och därmed lät han

människorna göra lite mer som dom ville?

   Någonting tror jag gjorde att det under samma tid byggdes två kyrkor på samma sätt,

någonting var den utlösande faktorn och om jag får tro så var det antingen att man var

influerade av naturromantiken eller reformationens vindar. En annan betydande faktor är att

båda kyrkorna ligger på någon slags ås i landskapet och  den enklaste förklaringen till deras

placering faktiskt är den att man har byggt i åsens riktning. Detta går inte att komma ifrån,

men jag tror inte att det är hela sanningen till varför man byggde  "felvänt" utan människornas

vilja att själva styra och inte bli styrda hade en stor del i detta samtidigt som det var viktigt att

det skulle harmoniera med naturen.

Den tolkning som jag tycker tilltalar mig, är alltså den att det är en kombination av dessa

faktorer.

                                                                
45 Björklund, B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor 1988.  s. 79.
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5. Hur ser man på kyrkan i början av 2000 - talet?

Från det att man invigde kyrkan 1838 och fram till nu så har den förändrats både på utsidan

och insidan, de utvändiga förändringar syns på bilderna på sidan 27.

Här vill jag som författare av denna uppsats komma med mina tankar och känslor för denna

kyrka, eftersom att jag är inflyttad hit till Järvsö så har jag inte några minnen som är

förknippade med min uppväxt av denna kyrka, utan jag kan bara säga att när jag flyttade upp

hit så bodde jag först några år i Ljusdal och för att komma från Söderhamn (där jag kommer

ifrån) till Ljusdal så måste jag passera Järvsö. Varje gång kände jag när jag såg denna stora

vita och i mina ögon mycket vackra kyrka, kombinerat med den otroligt vackra natur och

övriga byggnader att detta är hemma, nu har jag kommit hem. När man kommer efter vägen

och just har passerat Kramsta46 och då kommer över en höjd och får in kyrkan i blickfånget,

då var man hemma. Om detta beror på att kyrkan är så storslagen eller om det beror på att

man förtrollas av den vackra naturen, eller om det är en kombination av dessa båda kan jag

inte svara på, men hemma det var jag i alla fall. Från och med nu, när jag gjort detta arbete

kommer jag alltid att se "den ruvande svanen i älven".

   En till reflektion om denna kyrka som jag tycker är rolig är den som kommer från en

genomresande man

 " Kyrkan är för mig Jerusalems tempel där den ligger upphöjd på en ö i älven."

 Intressant här är om det kan tänkas vara det som man tänkte på när kyrkan byggdes, att man

ville försöka att fånga in just denna liknelse, för att så att säga vara med i historien. 47

   I skriften Hälsingerunor 1999 finns en liten artikel om Hälsinglands hembygdskrets årsmöte
i Järvsö där författaren Hilding Mickelsson48  tydligt beskriver sin syn på Järvsö kyrka,

"…men utöver allt detta var minnesstund och jubileumshögtiden i samband med
helgmålsringningen i den stora Järvsödomen, det som gav impulser och optimism för
hembygdsarbetet i Hälsingland."49

Han använder sig av ordet domen, ett mycket kraftfullare ord än kyrka.

                                                                
46 Se översiktskarta över Järvsö. s. 13.
47 Min egen reflektion
48 Känd hembyggds vän, författare, fotograf och konstnär.
49 Hälsingerunor en hembygdsbok 1999.  s.171.
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Många ser alltså kyrkan som en inspirationskälla till hembygdsarbete och vidarebefordran av

det kulturella arvet.

   Detta är i Järvsö idag mycket naturligt, eftersom att kyrkan här i dag används till en mängd

olika kulturella och historiska arrangemang. Här inspireras vi till allt från stillsam meditation

och traditionella gudstjänster  till hembygdsmanifestationer som koncerter till förmån för

krigets offer i Balkan och till förmån för hembygden. 50

   Järvsö kyrka idag står i allra högsta grad för förändring och hembygden, samtidigt som man

har en mycket stark förankring i det förgångna.

Mäktig det är hon, Järvsödomen, Jerusalems tempel eller en ruvande svanen.

Foto: Stig Andersson.

                                                                
50 Speciella projekt som behöver finansieras.
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6. Min egen myt!

   Järvsö kyrka byggdes på 1800 - talet. Hon invigdes den 21 juli 1837 av ärkebiskop Johan

Olof Wallin. Hon är en sägenomspunnen kyrka med en historia långt tillbaka i tiden. Hennes

historia börjar med den väldiga runsten som berättar sin egen historia. På stenen står det

 " Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, deras far som var Redulvs son, och efter

Haurlög, deras mor som var dotter till Fjolvar på Vitgudsstad"

Det bodde en mäktig man på ön. Han som tog till sig kristendomen och spred den vidare till

traktens folk. Med tiden blev han Järvsös första präst. Allt detta bara för att han reste en

runsten. Han ville visa hur mäktig han var och hålla otyg borta från sina ägor. Detta kunde

man göra!  Runstenar hade den förmågan. De skrämde bort det onda.

   När traktens första kyrka skulle byggas bestämdes det att hon skulle ligga på Hällberg. Det

ville inte de goda makter som höll ordning på traktens folk. Dessa  makter rev om natten det

som folket byggde upp om dagen. Tillslut fick det goda som det ville. Folket insåg att kyrkan

måste ligga på ön. Där var hennes plats. Där låg hon nära himlen, samtidigt var hon skyddad

mot onda makter. Där fanns redan  runstenen.

   När det blev dags att bygga den stora kyrka som nu ligger på ön, försökte man hitta en mer

lämplig plats för ett så enormt bygge.  Tillslut insåg man att det inte skulle lyckas. Den gamla

platsen var faktiskt den vackraste. Nu var det så att kyrkan måste byggas så stor för att alla

skulle rymmas i Guds hus. Man blev tvungen att bygga i ett annat väderstreck än vad som var

brukligt. Man brukade bygga kyrkor i öst/väst med koret i öst, mot Jerusalem. Nu var det så

att förändringens tid blåste genom landet och folket ville bestämma själv. För att kunna bygga

på ön byggde man i annan riktning nämligen norr /söder med koret i norr.

   Det hade mindre betydelse. Kyrkan skulle ligga på ön. Här skulle hon ligga. Likt en jättelik

svan uppkrupen i redet i älven, omramad av den storslagna naturen.

   Den nya kyrkan var stor och ljus, enkel invändigt. Utsidan var enligt många ganska ful,

tornet var för lågt i förhållande till kroppen. Detta åtgärdade man ganska snart genom att

bygga på en ny tornhuv. Man förlängde halsen på svanen. 51

                                                                
51 Se och jämför bilderna på sidan 27.  Välj sedan vilken kyrka som var/ är vackrast.
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Bilderna visar förändringen: Ovan: Kyrkan för tornombyggnaden. Foto: J. E Nahlin

                                              Nedan: Kyrkan efter tornombyggnaden 1932 - 1933. Foto: okänd.

   Genom åren har flera renoveringar gjorts, den viktigaste är den när man insåg att kyrkan

höll på att spricka. Detta var ju det som inte fick hända! Då skulle den gamla spådomen slå in.

Den som sade att kyrkan skulle sjunka i älven på invigningsdagen. Men på invigningsdagen

så stod templet. Ortens befolkning var helt inställda på att se till att spådomen inte skulle slå

in. Järvsöborna skulle minsann skydda och vårda sin kyrka.  Denna spådom har med åren

förändrats. I dag säger man att hon kommer att sjunka i älven en juldagsmorgon!

   För att förhindra ett ras byggde man två kolonnrader i kyrkan. För att stötta upp taket, så att

hon kom att förvandlas från ett jättehav till kyrkorum. Till en treskeppig basilika. Där står hon

nu på ön eller ligger, vilket är en bättre beskrivning. Jerusalems tempel i Järvsö, lysande vit,

som en ruvande svan.
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7. Avslutande diskussion

   Mycket har blivit sagt , skrivet och tänkt i detta ämne, men vad jag tycker mig se genom

mitt arbete är att myten, skrönan eller sägnen, vad man nu väljer att kalla detta fenomen är

mycket viktig i historieberättandet kring Järvsö nya Kyrka. Många skrönor har under tidens

lopp varit i vandring. På vägen har dessa skrönor på något sätt vävts ihop med den

vetenskapliga sanningen, om hur det kom sig att kyrkan byggdes på ön trots bristen på plats.

   Och detta att man i angränsande områden har fått sig tillivs en berättelse om att Järvsöborna

protesterat mot att koret byggdes i norr genom att inte gå i kyrkan, tycker jag är det mest

intressanta som kommit fram i mitt sökande i materialet. Detta var nämligen inte känt här i

Järvsö, ändå är det tydligen så att denna skröna varit i farten under många år och under den

tiden har den för de utomstående hunnit bli sanning. En skröna som med fullständig säkerhet

inte har någon förankring i verkligheten. 52 Denna skröna får bli beviset på att det är mycket

svårt att skilja myten från verkligheten, och att man hela tiden måste ta de myter som berättas

med en liten "gnutta salt" och själv vara beredd på att tolka och förstå utifrån sin egen tids

verklighet.

   Avslutningsvis vill jag bara påpeka hur viktiga dessa myter är, att man i vårt samhälle idag

skall vara rädd om de myter som finns och kanske ta oss en funderare på vad som kommer att

bli mytologiskt material i framtiden, verkligen tänka på vad som skall föras vidare i arv till de

kommande generationerna.

 Kontentan av allt detta, som jag ser det, är:

Det är svårt att se skillnaden många gånger, dra inga förhastade slutsatser, vad du än hör!

Sätt dig ner och fundera på vad som kan ligga bakom, och gör sedan din egen tolkning.

                                                                
52 Man skulle kunna säga att det är vetenskapligt bevisat att så inte var fallet, eftersom att man bara behöver gå
till de anteckningar som gjordes i samband med kyrkans invigning.
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Flygfoto över Järvsö kyrka. Lägg märke till att det landparti som syns till höger om kyrkan är slam från älven, vilket inte funnits så länge, samt att det skogsparti i vilket kyrkan står inte ligger på samma nivå som landpartiet, utan står uppe på en ås. Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed 

Förord 

Mina studier i religion har fått mig att intressera mig för min hembygd och dess historia, detta nyväckta intresse är motorn till detta arbete och det är också i och med detta som det här arbetet tar sin början.

 Ett tack vill jag särskilt rikta till Börje Björklund som har varit till stor hjälp när jag har haft frågor som varit svåra, han har hela tiden inspirerat mig till att komma vidare. Detta gäller också min handledare Jari Ristiniemi som hela tiden har hjälpt mig när jag trasslat in mig för mycket, han har hela tiden kommit med vägar att lösa problemen, genom att komma med konkreta förslag på hur jag skulle kunna göra eller på människor som jag kan ta kontakt med för att komma vidare. 

Tack till er båda! 

Abstract 

Min uppsats kommer att behandla mytens betydelse för historieskrivningen av Järvsö nya kyrkas byggnation och valet av byggnadsplats. Den största betoningen på denna fråga kommer jag att lägga på frågan om vad som är myt och vad som är verklighet, målet är att försöka få en förståelse om vikten av myten i denna fråga. Arbetet är uppdelat i fyra delar som behandlar: Skrönorna - här återger jag några av de mest intressanta skrönorna om Järvsö kyrka och dess uppkomst samt diskuterar vad  innebörden av dessa kan tänkas vara. Den förkristna kultplatsens betydelse för den nya kyrkan - är helt enkelt en kort beskrivning av hur man tror att det kan ha varit innan kristendomen gjorde sitt inträde i trakten, samt en diskussion om de olika berättelserna och antagandena, vad kan vara verklig historia och vad är berättelser från det förgångna. Samhällsförändringar vid tiden för kyrkans byggnation - Hur fungerade samhället och vad var man influerad av, vilka tankegångar var det som man hade samt en diskussion om detta. Hur ser man på kyrkan i dag 

- Vad berättar kyrkan för de boende och de som är besökande i Järvsö idag - Här tar jag upp de reflektioner som kommer både från mig som inflyttad Järvsöbo och röster utifrån samt diskuterar om varför man uppfattar kyrkan på ett speciellt sätt.

 Som avslutning på hela arbetet försöker jag att med egna funderingar och diskussioner med mig själv att få ihop detta material till en tänkbar tolkning om den av skrönor fyllda historien kring Järvsö kyrka. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till att jag har valt att skriva om Järvsö kyrka är den att jag sedan jag flyttade hit har varit mycket imponerad av denna byggnad. Och när jag under förra året gjorde en hemsida om just denna kyrka upptäckte jag att den hade mycket att berätta, så mycket att det har varit svårt att hålla tråden och verkligen rikta in sig på ett specifikt problem.

 Eftersom att jag har ett intresse för kyrkohistoria och hembygdshistoria så tycker jag att valet inte har varit svårt, utan bara självklart, svårigheten har just legat i att det finns så mycket intressant material.

 Intresset för de historier som berättades förr i tiden och som berättas idag har fått bli vägledare i mitt arbete. En viktig sak som jag varit medveten om från början är att jag själv ville berätta min historia, min egen tolkning av myterna och vetenskapen. 

1.2 Syfte. Teori. Metod. 

Syftet med denna uppsats är att få svar på frågan i rubriken. Vad är myt och vad är verklighet? Och för att nå det målet har jag använt mig av en fenomenografiskt teori sett ur ett sociologiskt perspektiv. Den fenomenografiska teorin är ett sätt att fånga olika tolkningar av ett speciellt fenomen, viktigt här är att påpeka att det är min egen tolkning av myterna som behandlas. Och det sociologiska perspektivet är mina studier av de sociala relationerna och processerna i människornas vardag samt de historiska samhällsförändringar som pågår vid tiden för mytens födelse.

   Min metod är att jag har valt ut några av de befintliga myterna kring Järvsö kyrka för att sedan sätta ihop dessa med hur samhället såg ut vid denna tid. Slutligen har jag fört samman dessa för att göra ett försök att tolka myterna utifrån de förutsättningar som då rådde. Jag har alltså samlat in fakta, för att sedan göra en egen tolkning av denna. Jag har med andra ord försökt att se det man såg vid tiden för de olika myternas tillkomst, både i dåtid och nutid. 

1.3 Vad är en myt? 

Myten är en viss tidsålders tankar om människans tillvaro och mysterier. En slags förklaring av det som i dess samtid var oförklarbart och som därför på något sätt behövde förklaras. Som Åke Hultkrantz säger i sin bok, Vem är vem i nordisk mytologi.

 " Myten är människans sätt att i berättelsens form uttrycka sina kunskaper om den metafysiska verklighet hon tror på. I den typiska myten som den möter oss jorden runt avhandlas det så kallade kosmologiska skeendet, skeendet från skapelse till undergång, gudarna och de händelser de invecklas i. Det är mytens uppgift att både förklara och sanktionera rådande förhållanden i den verklighet som finns omkring oss och den andra verkligheten i den övernaturliga världen."1

 Man skall vara medveten om att vi kan lära oss mycket av dessa gamla myter, bara vi är öppna för andra tankegångar än de vi är vana vid i dagens samhälle. Om vi lyckas med detta, att bortse från vår tids tankegångar och krav. Och samtidigt är ödmjuka nog att med förståelse och fantasi betrakta dessa myter som ett spår av forna tiders tro. Så är det kanske möjligt att se och förstå vår egen tids olika föreställningar och trosformer.

 Dessa gamla historier, oavsett om de handlar om sådana kända mytiska personer som Oden och Tor eller om de handlar om människor eller händelser i vår hembyggd är en mycket viktig del av vårt kulturarv. Och som Tor Åge Bringsvaed skriver i förordet till boken Den enögde, en bok om nordisk mytologi. " Myter och sagor blir aldrig föråldrade. För de handlar inte bara om den gången och då, utan också om varje gång och alltid. Men ändå måste varje generation erövra dem på nytt. Berätta dem igen, på sitt vis. Ställa dem i ljuset av sin egen vardag."2 

Viktigt för förståelsen i detta arbete är att jag här med myt menar de berättelser som följt och följer Järvsö kyrka från tid till tid, det som man berättar från generation till generation. Vetenskap är för mig i detta samanhang sådana händelser som man klart kan härleda till ett visst specifikt tillfälle, man kan genom olika dokumentationer bevisa, att så här var det och så här sades det. 

1 Hultkrantz. Å. Vem är vem i nordisk mytologi. Rabén och Sjögren 1991, s. 9. 2 Bringsvaerd, T.Å.  Den enögde. Natur och kultur 1999, s. 7. 

1.4 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning i ämnet är ju av förklariga skäl inte så särskilt stor, men ändock, trots att det är ett mycket litet ämne är den forskning som är gjord mycket väl dokumenterad. Den bredaste av dessa är den som bedrivits och som fortfarande bedrivs av Börje Björklund, före detta prost i Järvsö församling, numera pensionär och hembygdsforskare på heltid. Det material som jag kommer att använda mig av , som han är upphovsman till är: 

Kyrkan på ön berättar, denna skrift behandlar Järvsö kyrkan långa historia. Och som 

förordet i denna bok säger: " Den 22 juli 1838 invigde Johan Olof Wallin den kyrka på ön i Ljusnan, som nu under 150 år fått göra tjänst till Guds ära och järvsöbornas frälsning.

   I samband med det jubileum, som år 1988 kommer att firas, har undertecknad på kyrkorådets uppdrag samanställt denna skrift. Den är ett försök att fånga något av den långa historia, som ligger i begreppet Järvsö kyrka. Den historien sträcker sig långt bortom den byggnad, som kallas Sveriges största landsortkyrka. Sin början har den i sägen och myt. Och det är där KYRKAN PÅ ÖN börjar sin berättelse."3 

Järvsö förr och nu, denna bok behandlar Järvsö kommuns historia och den skrevs av Börje Björklund i samband med att Järvsö kommun slogs samman med andra småkommuner och bildade en storkommun - Ljusdal, den 1 januari 1971. I och med detta närmade sig en tusenårig historia om järvsöbornas självständighetskamp sitt slut och ett behov att nerteckna historien infann sig. Boken behandlar Järvsö kommun, dess uppkomst, utveckling och upplösning. Nästa forskare i ämnet, vilken jag ämnar att använda mig av material från är, Jonas J:son Hanzén, han var verksam i sin hembygd under 1930- och 1940-talen och var den som verkligen lyste upp järvsöfolkets historia, genom att ge dem en historia som sträckte sig långt mycket längre tillbaka i tiden än vad man från början trodde, då man trodde att Järvsö inte hade en historia längre tillbaka än 1830 - talet, då den nya kyrkan byggdes, man visste att runstenen stod där utanför kyrkan, men det var ändå ingen som kunde tyda dess konstiga tecken och ingen brydde sig, förens Jonas J:son Hanzén flyttade tillbaka till sin hembygd och började intressera sig för dess historia. Det material som jag kommer att använda mig av , som han är upphovsman till är: 

Järvsö folket , en uttömmande skrift som behandlar Järvsöfolket, dess typ och tungomål, seder och bruk, andliga och sociala liv intill tjugonde seklet. 

3 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor 1988, s. 7. 

Järvsö Kyrka och dess föregångare. Behandlar historien kring de olika kyrkorna i Järvsö och den är en urkundsgranskning med anledning av 1838 års kyrkas hundraårsjubileum och målet med denna bok var att för "alla folk" skriva en minnesskrift, men där författaren inte tycker att han endast kan inskränka sig till den nya kyrkan utan där han finner det lämpligt att gå så långt bak i tiden han fann möjligt, detta resulterade i en mycket trevlig skrift, där mycket intressant material kommer i belysning. Samt Järvsö Prästgård dess hus och herrar under århundraden. En jubileumsskrift som syftar till att orientera läsaren i kyrköns byggnader och herrar samt att ge viss bakgrundsinformation om olika händelser i bygden. vilket framgår tydligt av titeln.

 Vidare kommer jag att använda mig av två små skrifter som utgivits nu på senare tid, då Lena Stiessel sett till att de guldgruvor i kunskap om "förr i tiden", nämligen de människor som själva varit med fått berätta för henne och hon har nedtecknat deras intressanta historier och skrönor. Dessa underbara historier är som små guldgruvor i sig och tillsammans bildar de en mycket stor kunskapskälla i hembygdhistoria. Dessa återfinns i Berättare i Järvsö del I och 

II. 

Detta är bara en del av det material som finns om denna kyrka, men det är detta som jag kommer att använda mig av som bas i denna uppsats. Jag har även använt mig av boken Historiska undersökningar grunder i historisk teori, metod och framställningssätt av Anders Florén och Henrik Ågren. Nordens gudar och myter av H.R. Ellis Davidson. Den enögde en bok om nordisk mytologi av Tor Åge Bringsvaerd. Samt Vem är vem i nordisk mytologi av Åke Hultkrantz. 

2. Skrönor 

Det finns många historier om varför man från början byggde en kyrka ute på ön i Ljusnan, en av dessa är den som Karin Persson berättar och som tar upp hur det sägs ha gått till när man skulle bygga den första kyrkan i Järvsö: 

" När Järvsöborna skulle bygga den första kyrkan hade de ett fasligt besvär. De ville bygga på Hellberg4 nära Lillälven mitt emot Klockarholmen. Men det som byggdes upp om dagen revs ner om natten. Det var nog där som asadyrkarna hade haft sitt tempel. Det var någon eller några som inte ville ha kyrkan där. Då fick de rådet att ta en vit tjur och binda honom i en stock i en länk kring halsen på honom. Så skulle tjuren få gå som den ville. Där stocken fastnade skulle de bygga kyrkan. Oxen gick först ner på klockarholmen för där var det gott om bete. Sedan drog han sig uppåt åsen på Kyrkön, och stocken lossnade ungefär där kyrkan ligger idag. Detta var kyrkan som byggdes före den gamla korskyrkan som fanns före kyrkan idag. När trollen som bodde på Öjeberget fick höra kyrkklockorna ringa för första gången blev de så sinniga5 att de kastade en stor sten. Men de kastade för hårt, och stenen hamnade ovanför nuvarande Kulthammar6. Där ligger den, men varje gång kyrkklockorna ringer rör sig stenen…" 7 

Denna skröna hör till den tidigaste av kyrkorna, men har ändå anknytning till den nya kyrkan eftersom att skrönan berättar hur det kan ha gått till när man för första gången bestämde sig för att bygga på ön, detta beslut har ju med åren kommit att påverka kyrkans nuvarande läge i och med att man insåg hur bra det var.

 Den nya kyrkan som stod klar 1837 sägs ha en spådom vilande över sig och det var att den skulle sjunka på invigningsdagen, nu gick den dagen utan att spådomen slog in och myten har nu ändrats till att kyrkan skall sjunka en juldagsmorgon, varje år pratar folket efter julottan om att " hon stod i år också"8. Vem som har gett denna spådom vet man inte, men man vet att även Färila kyrka har fått en som lydde att kyrkan skulle brinna, denna spådom har redan fallit in9 och Ljusdals kyrka blev spådd att den skulle spricka, detta är på väg att hända eftersom att det nu hela tiden uppträder stora sprickor i väggar och tak….hur skall detta sluta? 

4 Se översiktskarta över Järvsö. s.13. 5 Annat ord för arga.6 Se översikts karta över Järvsö. s. 13. Där benämd "Kultis" 7 Lena Stiessel  Berättare i Järvsö del II. BLH text och bild 1999, s. 10 8 Enligt muntlig tradition i Järvsö. 9 Färila kyrka brann ner år 1837. 

Dessa tre mycket levande myter är något som finns i dessa trakter om kyrkorna och som man inte vet om de kommer från samma spågumma/gubbe eller om det bara är tre olika spådomar som med tiden har länkats ihop till en enda historia.

 När man 1858 skulle lägga spån på kyrktaket skall det enligt sägen ha hänt en märklig händelse som Hilding Mårtens berättar: "När man 1858 skulle lägge spån på kyrktaket i Järvsö, fick gårdarna lämna arbetskraft i förhållande till storleken på gården. Det var ett stort arbete. 750 000 spik lär ha gått åt. En dräng från en gård i Kyrkbyn slant på taket. Han kasade utför. - Hjälp mig, Gud Hjälp mig, Gud! Ropade han, men han gled obönhörligt mot kanten. - Hjälp mig du då, fan! Grät drängen. Då fastnade han i sista ögonblicket på en spik nära kanten."10 

Detta att denna man som var o nöd på kyrkans tak och inte fick hjälp när han ropar på Gud, men att han fick hjälp när han ropar på fan är ganska intressant.

   En skröna som skall ha berättats flitigt om Järvsö kyrka och som kommer från orter utanför själva Järvsö. Denna skröna berättar att: Eftersom att altaret ligger i fel riktning (i norr och inte i öster som brukligt) skall folket i Järvsö vägrat att gå i kyrkan på grund av detta.11

 Och när man sedan lyssnar på den skröna som behandlar djävulens fula knep att hålla bygdens folk borta från Guds hus och för vidare genom följande historia om en händelse som skulle ha ägt rum på 1800 - talet: "En svart bondhund hade följt med de som hade hand om ringningen i kyrkan upp i kyrktornet, när man så började ringningen blev hunden rädd och hoppade ut genom tornportarna som stod öppna och landade på kyrktaket, vilket för tillfället var snötäckt. Detta gjorde så att både hund och snö kom i glid och rasade ner på kvinnosidan. Ingen människa träffades, men flera kvinnor svimmade av chocken. Och ännu fler trodde att den svarte hunden var djävulen själv som ville skrämma dom ifrån Guds hus."12 

En till liten fin liknelse som man kan kalla för myt eller skröna kanske är den liknelse som någon gjort vid att kyrkan liknar en ruvande svan där hon ligger på ön i älven. 13 Detta är bara en liten del av de myter som omsvärmar kyrkan , men jag har valt att hålla mig enbart till dessa, annars skulle materialet bli alldeles för stort. 

10 Lena Stiessel Berättare i Järvsö del I. BLH media AB, s. 47 11 Enligt muntlig tradition i trakter utanför Järvsö. 12 Enligt muntlig tradition i Järvsö. 13 Enligt muntlig tradition i Järvsö. 

Diskussion 

Tittar på detta material märker man tydligt att kyrkan är omsvärmad av en mängd myter, och det är nästan omöjligt att skilja dessa myter från verkligheten, det blir så med åren att myten berättas så flitigt att den till slut både har ändrat innebörd och blivit sann. I en del fall måste man anta att det är flera berättelser om kyrkan som med tiden har bundits ihop till en skröna, med ett helt annat budskap än vad de ursprungliga berättelserna berättade.

 Ett exempel som jag själv tror kan vara möjligt i det fall där man i de omkring liggande socknarna har fått en helt säkert felaktig skröna till livs, när man fått hör att Järvsö folket vägrat att gå i kyrkan bara för att den ligger i fel väderstreck. Denna skröna anser jag vara av fantasier tillkommen eftersom att man helt klart ser att folket visst gick i kyrkan, man behöver bara titta på de protokoll och anteckningar som finns om invigningsdagen, då kyrkan var full och mer därtill, detta tycker jag talar sitt alldeles egna tydliga språk.

 Vad jag tror har hänt här är att man har lagt ihop olika berättelser till en, nämligen de om att kyrkan faktiskt ligger i fel väderstreck och den sanna berättelsen om Hedbergarna, vilka vägrade att gå till kyrkan för att deras tro var annorlunda mot den som man praktiserade i kyrkan. Denna berättelse utspelar sig dock något senare i tiden än det att kyrkan byggdes, nämligen på 1850 - talet. Här är ett utdrag från ett protokoll från den 20 juli 1855: "Separatisterna tillfrågades om huvudorsaken till deras söndring från församlingen. Bondsonen Jonas Svensson i Säljesta, som de valt till ledare och lärare, svarade: Huvudsaken den, enligt hans förmenande, falska läran i de nya böckerna, nämligen den gällande kyrkohandboken, katekesen och psalmboken."14 

Detta var alltså grunden till att en grupp människor vägrade att gå till kyrkan. Så småningom började en efter en av dessa såkallade separatister att återvända till kyrkan, men inte förens en ny ordning med större frihet i religionsutövandet införts.

 Denna historia om folket som vägrade att gå till kyrkan och det konstaterande att kyrkan faktiskt inte är byggd i rätt väderstreck tror jag är de två berättelserna som har strålat samman och blivit en skröna som säger att Järvsöborna vägrade att gå i sin nya kyrka. Kanske även den skröna som berättar om den svarta hunden som skulle vara djävulen som försökte skrämma socknens folk från Guds hus även den har bidragit till denna berättelse, 

14 Hanzén J:son. J.  Järvsö Prästgård, dess hus och herrar under århundraden. Eric Ericsons Bokhandel AB 1941 s 181 

eftersom att den berättar om att det var många som trodde att det var ett sätt att få bort folket från kyrkan, så är det ju inte omöjligt att den är en del i historien. Flera små berättelser kommer från orten till orter utanför, här konstrueras dessa små berättelser till en som säger att Järvsöborna vägrar att gå till kyrkan.

    Detta är nu naturligtvis bara mina egna tankar och inget som man vetenskapligt kan belägga. Men jag tycker att denna variant tilltalar mig mycket och är något som jag kan tro på och hoppas att den även väcker andras spekulationer och fantasier till liv. 
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3. Den förkristna kultplatsen 
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Runstenen med sin hälsning från den första kända kristna familjen i Järvsö. Foto: Stig Andersson 

Det första kristna minnesmärket i Järvsö är runstenen som ligger invid kyrkan. Den är stor och mycket vacker, (se bilden ovan). Tyvärr kan man inte helt klart fastställa om det inhuggna korset är hedniskt eller kristet, men man har ändå fastnat för tolkningen att det är kristet.15 Inskriptionen har ändå tyds och skall enligt den skylt som riksantikvarieämbetet satt upp invid stenen betyda : 

" Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son och efter Haurlög, sin moder, dotter till Fjolvar på Vitgudsstad"16

 Stenen står placerad mellan prästgården och kyrkan norra gavel, texten på stenen (den sida där inskriptionen är) ligger mot norr. Detta läge har man vid runstensforskning sett har betydelse eftersom att en runsten skall vara ett skydd mot det onda och från norr ansåg man att sådant kom. Om man sedan ser på hur vägarna var byggd på denna plats ser man att runstenen stått på höjden ensam, då från början utan kyrka och när man då kom över den bro som fanns på den tiden såg man runstenen med all sin stolthet även på långt håll. Detta framgår tydligt på bilden på sid 17. 

15 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988, s. 14. 16 Björklund. B Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988, s. 19 

Järvsös första kyrka var ett byggnads verk daterat till 1200 - talet. Denna kyrka skulle kunnat ha varit i bruk under kanske minst hundra år, det är då möjligt att den första stenkyrkan föregicks av ett träkapell, vilket i sin tur gör det möjligt att ett sådant träkapell kanske skulle kunna ha ett samband med den familj som det berättas om på runstenen. 17

 Man kan kanske fantisera om eller anta också för den delen att den gamla religionens kultledare skulle ha kunnat vara den som först anammade den kristna läran och gick över i den kristna kyrkans tjänst. Detta gjorde också att den mark som man använde i de förkristna religionerna, kom att bli den mark som skulle användas till att bygga en kyrka på. Om det nu var så, är det mycket troligt att det redan före den första kyrkan kan ha legat en "prästgård" på ön och detta skulle kunna förklara den stora runstenen. 18

 Medeltids kyrkan skall enligt sägen ha börjats att byggas på Hällberg, men där skall onda makter19 om natten ha rivit ner det som de kristna kyrkobyggarna byggt upp under dagen. Eftersom att många socknar har liknande skrönor så är det möjligt att denna ligger utan grund. Kanske är den bara ett försvar till varför kyrkan tillslut byggdes på ön, en annan möjlighet är den att ön var skyddad från intrång, det var lätt att försvara bygget. Man kan se att det inte byggdes någon tillfart till ön förens kristendomen blivit accepterad, så den sista varianten har blivit den som är mest gångbar.

 Om man tittar på runstenens placering, får man många svar eftersom att skriften på en sådan sten hade inte bara ett meddelande att framföra utan den hade också en stor trollkraft. Detta kan man fundera på och en trivsam förklaring är den att på kyrkön skall det ha funnits en gård, där den man med störst inflytande bodde, en ledare inom de förkristna religionerna. Denna man var den förste att förstå vikten i att anamma kristendomen och han byggde därför en kyrka på sin ö. Kanske som en maktdemonstration? Han ville kanske visa att han var den som besatt den största makten i socknen och ville därför resa ett monument som verkligen skulle synas? Runstenen visar då att en storman härskat över ön och att denna man anammat kristendomen och att platsen måste haft stor betydelse för kommunikationer, redan så tidigt som i början av 1000- talet.20 

17 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988, s. 36 ff. 18 Hanzén. J:son, J. Järvsö Prästgård dess hus och herrar. Eric Ericsons bokhandel AB, 1941, Ljusdal. s. 52.f.19 I detta fall är man inte säker på om det var människor som gick dit om natten eller om man skall tro på någon metafysisk kraft som såg till att kyrkan inte kunde byggas här.20 Hanzén J:son. J.  Järvsö prästgård, dess hus och herrar. Eric Ericsons Bokhandel AB 1941. s. 15. 

Diskussion 

Runstenen är nyckeln i detta spel om kyrkön, det är min bestämda åsikt, om man tittar på det som framgår av texten ovan så kan man sammanfatta detta med att det fanns en gård på ön på vilken en storman härskade, den man som senare kom att vara den som anammade kristendomen och förde denna in i bygden. Samtidigt som han troligtvis automatiskt kom att fungera som traktens första präst. För att visa sin makt och samtidigt hålla otyg21 från sina ägor lät han resa denna sten, som ett tydligt tecken på sin tro, och naturligtvis sin stora makt.

 Vi har i det här fallet också en myt som säger att den första kyrkan skall ha försökts byggas på en annan plats, men där har de onda makterna om natten rivit det man på byggt upp på dagen, men när man beslöt att bygga på ön istället vart kyrkobygget fredat.

 Kanske var det så att man i och med att man byggde på ön kunde försvara bygget bättre eftersom tillgängligheten var mycket mindre eller kanske var det bara så att denna skröna inte har någon sanning i sig, utan bara är ett försvar för varför man byggde kyrkan på ön. Vad vet man? Men jag har två andra förklaringar som jag tycker är möjliga .

 Den första är det att man antar att det finns onda makter som kan härska över sådana saker som kyrkobyggen, och att runstenar verkligen håller otyg borta. Då är förklaringen enkel, det fanns en stor runsten på ön och i och med att man försökt att lägga kyrkan på annat ställe, men misslyckats är det naturligt att man för att slippa mer bekymmer lägger kyrkan i anslutning till denna sten.

 I min andra förklaring antar man att de makter som hela tiden såg till att kyrkobygget inte kom någon vart på Hällberg var de goda makterna 22 som ansåg att kyrkan skulle hamna helt fel om den byggdes här, dessa goda makter såg vad det mänskliga ögat inte direkt kunde se, kyrkan skulle ligga på ön, där var dess plats och där fanns redan beskydd mot otyg, i form av en runsten. 

21 Annat ord för onda krafter och elaka varelser. 22 De metafysiska krafter som ej är synliga för människan. 
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Karta återgiven i Per Schisslers23 bok om Jerlsö Sokn tryckt i Stockholm 1753. Här ser man läget på medeltidskyrkan som revs för att den var för liten. 

23 Son till järvsöprosten Petrus Schissler vilken verkade i Järvsö under åren 1729 - 1755. 

4. Samhällsförändringar. 

När så medeltidskyrkan ansågs oduglig beslutades den 8 september 1746 att kyrkan skulle byggas ut till 

"en formell och ordentlig korskyrka å bägge sidor uti norr och söder, som alldeles likformig bliva skall med den gamla kyrkan uti öster och väster dock med den skillnaden, att uppå denna nybyggnaden inga gavlar bliva utan taken i det ställe uppå bägge ändarne avslutas."24 

Allt enligt undertecknat kontrakt med bygg och murarmästare Anders Romberg från Dalarna. 

Arbetet med att förvandla den medeltida långkyrkan till en korskyrka höll många sysselsatta under tiden våren 1747 till i augusti 1748. Korskyrkan stod emellertid inte helt klar förens 1780, då både pyntad, rappad och helt nymålad invändigt. Nu skulle denna kyrka inte bli så särskilt långlivad eftersom att man redan 1795 ansåg att kyrkan var för trång. 25

 Vid nästa ärkebiskopvisitation i september 1816 diskuterades detta problem med den nya ärkebiskopen Erik Agrell. Han ansåg att man skulle bygga en helt ny kyrka. Ärkebiskopen ansåg även att ön skulle bli för liten för en ny kyrka och därmed började arbetet med att finna en ny lämplig plats för en ny stor kyrka.26

 Nu började det äntligen hända saker och i slutet av 1829 - talet började man på allvar att diskutera kyrkobyggnationsfrågor och då främst vart man skulle bygga. Som förslag lades fram Öjeheden - men platsen ansågs för liten. Åkern i kyrkbyn - men där ansåg man att det skulle bli för dyrt att köpa marken. Hällberg - här såg man en lämplig plats men det skulle medföra alltför branta tillfarter. Och sist den gamla platsen som sagt lite för liten, men om man kunde göra ändringar i bredden så skulle det kunna gå. Sockenstämmoprotokollet från 1827 säger att " alla förenades däri, att förra kyrkoplatsen är både vacker och välbelägen"27 hindret man kunde se var att det fanns risk för att älven skulle skära ner ön, och även det att om man hittade en annan plats att bygga på så skulle man kunna använda den gamla kyrkan under tiden som man byggde en ny. 28 

24 Hanzén J:son. J. Järvsö Kyrka och dess föregångare. Eric Ericsons Bokhandel AB 1938. s.71f. 25 ibid. 26 ibid. 27 ibid. 28 ibid. 

 Den 23 september 1827 röstades så om saken och resultatet blev " 73 personer röstade för flyttning och 52 personer för gamla platsen."29

 Trots detta började man att bygga den nya kyrkan på ön och för att få plats med en så stor kyrka som man ansåg sig att behöva lade man kyrkan i norr - söder riktning, när jag frågat om hur det gick till att få göra så, har jag fått svaret av Börje Björklund som har forskat mycket i ämnet Järvsö Kyrka att det enda han har kunnat hitta är att kungen godkänt ritningarna och sedan var det bara att bygga. Inga speciella tillstånd att frångå normerna för att en kyrka skall ligga i öst - väst läge har alltså funnits.30 

4.1 Samhället i Järvsö vid tiden för kyrkobygget. 

Hur såg då samhället ut under denna tid? Var det faktorer som kan hänvisas till det som gjorde att kyrkan byggdes på ön trots att majoritetsbeslutet faktiskt sade att kyrkan skulle byggas någon annan stans?

   Om man tittar på kartan på sid 21 ser man tydligt hur vägarna låg under denna tid och långt tidigare och om man då tillexempel var i Mo och skulle vidare mot Kårböle sträckte sig vägen via Rengsjö, Bollnäs och Arbrå, troligtvis var denna väg redan före kyrkobygget mycket gammal. Av detta kan man då dra slutsatsen av att den stora färdvägen från Uppsala - Gävle -Bergvik - Kårböle och vidare norrut gick rakt igenom Järvsö socken och  så ser man att denna väg faktiskt gick över kyrkön och att den väg som gick från Alfta och ut mot kusten även den kom att gå över kyrkön och bilda en korsväg, just där den nya kyrka nu ligger och där flera kyrkor legat före den. 31

 Under kyrkobyggnadsåren rådde det missväxt i socknen, och det var därför svårt för de fattiga att få hjälp av bönderna, man bestämde då på stämman den 10/12 183732 att de som hade tillgång till lin, måste låta de fattiga spinna mot betalning, antingen i pengar eller mat. Annars kunde man även ge lin i betalning för utfört arbete.33

 I dessa tider kom även frågan om fattigvård allt oftare upp, och ansvaret för de mindre bemedlade kom att bli ett gemensamt ansvar, man anser att man inte längre skall behöva hysa de fattiga i det egna hemmet utan ansvaret för detta skulle övergå till kommunens och dom i 

29 Ibid. 30 Vid intervju med Börje Björklund den 20/3 - 200031 Se historie stycket. 32 Hanzén. J:son. J.  Järvsöfolket. Ljusdals Tidnings Tryckeri AB, 1953. s. 306. 33 ibid. 

sin tur skulle sköta detta i ett gemensamt ålderdomshem. 1838 sköttes fattigvården av pastor och fyra föreståndare.34

 Under 1800 - talet reformeras samhället, kraven blir starkare på en mer självständig lokalstyrelse och 1817 kommer förordningen angående sockenstämmor och kyrkoråd. Även i Järvsö känner man av det som händer ute i Europa och man får ett ökat intresse för folkbildning och frihetssträvanden. I och med detta känner man också av behovet av ett minskat statligt inflytande.35

 Vid tiden för den nya kyrkans tillkomst så hade häxprocesserna upphört , men djävulstron levde fortfarande kvar bland ortens invånare. Att den onde utförde djävulskap även i kyrkan tog alla för troligt, men man ansåg att kyrkklockorna var kraftfulla vapen mot troll och annat ont.36

 Under de år som kyrkan byggdes rådde stor nöd i socken och det var svåra tider för alla inte bara järvsöborna. Missväxten återkom, vilket gjorde att man fick stora skulder för spannmål. En berättelse som förekommer från den tiden var att gångledskarlarna37 skulle haft barkbröd i matsäcken och att de för att dölja sin fattigdom gick åt skilda håll vid matrasterna, detta för att inte behöva visa varandra vad dåligt med mat det var i matsäcken. Nu var det ju faktiskt så att kyrkobygget var en räddning från den värsta hungersnöden, eftersom att de flesta som gjorde dagsverk på kyrkobygget också fick betalt för mödan, och detta gjorde att folket kunde köpa bröd - "socken lånade pengar till bygget, och för dessa pengar kunde bröd köpas."38

 Självklar var det svåra tider för socknens då 4300 invånare, för förutom missväxt så härjade svåra sjukdomar, då tänker man först och främst på spetälskan. Och det fanns fler faror för under denna tid 1934 - 1938 dödades ett stort antal vilda djur: 12 björnar, 5 lodjur och 7 

39

vargar.

34 Björklund. B. Järvsö förr och nu. Tryckcentra AB, 1973. s. 43. 35 ibid. 36 Hanzén J:son. J. Järvsöfolket Ljusdals Tidnings Tryckeri AB 1953. s. 202. 37 Byggnadsarbetare 38 Hanzén J:son. J. Järvsö kyrka och dess föregångare. Eric Ericsons Bokhandel AB. s. 102. 39 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988. s. 75. 
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Vägarnas sträckning illustreras tydligt på denna karta, i Per Schisslers bok Jerlsö Sokn tryckt i Stockholm 1783. Även här är det en karta där medeltidskyrkan är aktuell. 

4.2 Varför byggdes kyrkan på ön? 

När beslutet äntligen togs att en ny kyrka skulle ersätta den gamla korskyrkan börjades arbetet med att hitta en lämplig plats åt den nya kyrkan, när man misslyckades med att hitta en lämplig plats bestämdes att man skulle riva den gamla kyrkan för att stanna kvar på ön även denna gång. Detta beslut går nu helt tydligt emot det som sades på kyrkostämman och nu kan man bara spekulera i varför, eftersom att inget konkret finns att finna om orsaken. Eftersom att ingen lämplig plats fanns att uppbringa var det naturligt att man nyttjade den gamla, för ändamålet mycket idealiska platsen på ön. 40

 Börje Björklund berättar om att det troligen var så att kyrkan hade en central funktion och ett bra läge där den låg vid en korsväg, nämligen den som kom från Söderhamn och gick vidare mot norr och den som kom från Alfta och gick ut mot kusten. 41 och detta var naturligtvis en avgörande faktor, tillsammans med att det inte gick att hitta en annan likvärdig plats. 

40 Björklund. B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988. s. 68. 41 Vid intervju med Börje Björklund 20/3 - 2000 

   Jag tror att man säkert tänkte på att det var en av högre makter utvald plats på kyrkön eftersom att där hade funnits flera kyrkor före den nu urvuxna korskyrkan.

   Kyrkan skulle nu rymma den växande skaran av sockenbor och det är den enkla förklaringen till varför kyrkan byggs så stor trots att hon då inte ryms i rätt läge på ön utan måste vändas. Alla måste ju rymmas i Guds hus, som Börje Björklund brukar säga som svar på denna fråga. Belägg för det som många elaka tungor sagt genom åren, att kyrkans storhet har med hälsingarnas storhetsvansinne att göra finns inte, många har väl hört historien om att man kunde bygga boningshus i flera våningar och den översta våningen oftast förblev tom, den fanns där bara för syns skull, därför måste man väl bygga en kyrka som passade in i detta mönster.

 En viktig del i varför man byggde på ön trots allt är att man var naturromantiker och ingen kan väl komma ifrån att kyrkan ligger mycket vacker i älven och den harmonierar väl med den i övrigt storslagna naturen. Detta var något som man var mycket tilltalad av under denna tid. Intressant i detta läge är den skröna som jag tidigare skrivit om, där man beskriver kyrkan som en stor och ståtlig svan som ligger och ruvar i älven. 42 Detta är en mycket bra beskrivning, som jag aldrig tänkt på tidigare, men som nu när jag hittat den hela tiden tänker på när jag åker förbi kyrkan. 

4.3 Hur såg man på kyrkan när den var ny? 

Detta kan man sammanfatta med de ord som Johan Olof Wallin skrev i ett brev hem till sin fru, i samband med att han var i Järvsö 1838 för att inviga den nya kyrkan. I brevet uttrycker han sin förtjusning över den nya kyrkan:

 "Den är ännu ståtligare än det ståtliga landskapet. 100 alnar lång och 45 alnar bred, utan pelare, med tjugo fenster,43 det var upplyftande att träda därin."44 

Detta var den vanligaste kommentaren, att man uppfattade kyrkan som mäktig, där på sin ö.

 Det är naturligtvis svårt att säga vad människorna tyckte om kyrkan då, men om man ser tillbaka på hur den såg ut så kan man tänka sig att kyrkan tom säkert kunde göra att besökaren kunde gripas av övergivenhet, man kunde säkert ana sig till Guds värdighet och sin egen litenhet. Kyrkorummet var enormt, det rymde 2600 människor och det enda som prydde kyrkorummet var sju ljuskronor över mittgången, ett förgyllt kort på altaret och en vackert snidad predikstol från 1772 samt en orgel på läktaren. 

42 Enligt muntlig tradition i Järvsö. 43 Gammelsvenska för fönster. 44 Hanzén. J:son. J.  Järvsö Kyrka och dess föregångare. Eric Ericsons Bokhandel AB 1938. s. 104. 

 Själva kyrkorummet var målat i vitt och ljust grått, det enda som hade lite färg var predikstolen, som var grönmålad med detaljer i silver och guld.45

   Om man lägger den faktiska beskrivningen åt sidan och istället tittar på de ord som ärkebiskop J.O Wallin skrev i brevet till sin fru, blir det lite knepigt, för dagens människa skulle säkert tycka att kyrkan kändes stor och tom, kanske lite skrämmande, men eftersom att en människa i sin samtid skrivit något helt annat får man anta att vi ser på saker och ting med helt andra ögon än de människor som levde på 1800 - talet. 

Diskussion 

Här kommer jag till något mycket intressant och det är att även Lingbo Kyrka som är byggd i början av 1800 - talet och är invigd den 2 /8 1829 är "felvänd". Två kyrkor i samma stift som är byggda under samma tid, båda är byggda i fel väderstreck. En fråga som jag då ställer mig och som jag inte kommer att besvara i denna uppsats är om det var så att denna tid var sådan så att man inte tyckte att detta med väderstreck var av större betydelse? Kanske var man så inspirerad av naturromantiken att det helt enkelt var så att helheten var mycket viktigare än mycket gamla traditioner? Eller så kan det bara vara så att man i de reformerade samhällena kände så starkt att man inte ville bli styrd av staten att man helt enkelt gav blanka tusan i hur det egentligen skulle vara och byggde som man tyckte passade själv? Samtidigt kanske Kungen kände att han inte hade den makt som han haft tidigare och därmed lät han människorna göra lite mer som dom ville?

 Någonting tror jag gjorde att det under samma tid byggdes två kyrkor på samma sätt, någonting var den utlösande faktorn och om jag får tro så var det antingen att man var influerade av naturromantiken eller reformationens vindar. En annan betydande faktor är att båda kyrkorna ligger på någon slags ås i landskapet och den enklaste förklaringen till deras placering faktiskt är den att man har byggt i åsens riktning. Detta går inte att komma ifrån, men jag tror inte att det är hela sanningen till varför man byggde "felvänt" utan människornas vilja att själva styra och inte bli styrda hade en stor del i detta samtidigt som det var viktigt att det skulle harmoniera med naturen. Den tolkning som jag tycker tilltalar mig, är alltså den att det är en kombination av dessa faktorer. 

45 Björklund, B. Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor 1988. s. 79. 

5. Hur ser man på kyrkan i början av 2000 - talet? 

Från det att man invigde kyrkan 1838 och fram till nu så har den förändrats både på utsidan och insidan, de utvändiga förändringar syns på bilderna på sidan 27. Här vill jag som författare av denna uppsats komma med mina tankar och känslor för denna kyrka, eftersom att jag är inflyttad hit till Järvsö så har jag inte några minnen som är förknippade med min uppväxt av denna kyrka, utan jag kan bara säga att när jag flyttade upp hit så bodde jag först några år i Ljusdal och för att komma från Söderhamn (där jag kommer ifrån) till Ljusdal så måste jag passera Järvsö. Varje gång kände jag när jag såg denna stora vita och i mina ögon mycket vackra kyrka, kombinerat med den otroligt vackra natur och övriga byggnader att detta är hemma, nu har jag kommit hem. När man kommer efter vägen och just har passerat Kramsta46 och då kommer över en höjd och får in kyrkan i blickfånget, då var man hemma. Om detta beror på att kyrkan är så storslagen eller om det beror på att man förtrollas av den vackra naturen, eller om det är en kombination av dessa båda kan jag inte svara på, men hemma det var jag i alla fall. Från och med nu, när jag gjort detta arbete kommer jag alltid att se "den ruvande svanen i älven".

 En till reflektion om denna kyrka som jag tycker är rolig är den som kommer från en genomresande man

 " Kyrkan är för mig Jerusalems tempel där den ligger upphöjd på en ö i älven."

 Intressant här är om det kan tänkas vara det som man tänkte på när kyrkan byggdes, att man ville försöka att fånga in just denna liknelse, för att så att säga vara med i historien. 47

 I skriften Hälsingerunor 1999 finns en liten artikel om Hälsinglands hembygdskrets årsmöte i Järvsö där författaren Hilding Mickelsson48  tydligt beskriver sin syn på Järvsö kyrka, 

"…men utöver allt detta var minnesstund och jubileumshögtiden i samband med helgmålsringningen i den stora Järvsödomen, det som gav impulser och optimism för hembygdsarbetet i Hälsingland."49 

Han använder sig av ordet domen, ett mycket kraftfullare ord än kyrka. 

46 Se översiktskarta över Järvsö. s. 13. 47 Min egen reflektion 48 Känd hembyggds vän, författare, fotograf och konstnär.49 Hälsingerunor en hembygdsbok 1999. s.171. 

Många ser alltså kyrkan som en inspirationskälla till hembygdsarbete och vidarebefordran av det kulturella arvet.

   Detta är i Järvsö idag mycket naturligt, eftersom att kyrkan här i dag används till en mängd olika kulturella och historiska arrangemang. Här inspireras vi till allt från stillsam meditation och traditionella gudstjänster till hembygdsmanifestationer som koncerter till förmån för krigets offer i Balkan och till förmån för hembygden. 50 

Järvsö kyrka idag står i allra högsta grad för förändring och hembygden, samtidigt som man har en mycket stark förankring i det förgångna. 
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Mäktig det är hon, Järvsödomen, Jerusalems tempel eller en ruvande svanen. Foto: Stig Andersson. 

50 Speciella projekt som behöver finansieras. 

6. Min egen myt! 

Järvsö kyrka byggdes på 1800 - talet. Hon invigdes den 21 juli 1837 av ärkebiskop Johan Olof Wallin. Hon är en sägenomspunnen kyrka med en historia långt tillbaka i tiden. Hennes historia börjar med den väldiga runsten som berättar sin egen historia. På stenen står det

 " Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, deras far som var Redulvs son, och efter Haurlög, deras mor som var dotter till Fjolvar på Vitgudsstad" Det bodde en mäktig man på ön. Han som tog till sig kristendomen och spred den vidare till traktens folk. Med tiden blev han Järvsös första präst. Allt detta bara för att han reste en runsten. Han ville visa hur mäktig han var och hålla otyg borta från sina ägor. Detta kunde man göra! Runstenar hade den förmågan. De skrämde bort det onda.

 När traktens första kyrka skulle byggas bestämdes det att hon skulle ligga på Hällberg. Det ville inte de goda makter som höll ordning på traktens folk. Dessa makter rev om natten det som folket byggde upp om dagen. Tillslut fick det goda som det ville. Folket insåg att kyrkan måste ligga på ön. Där var hennes plats. Där låg hon nära himlen, samtidigt var hon skyddad mot onda makter. Där fanns redan runstenen.

 När det blev dags att bygga den stora kyrka som nu ligger på ön, försökte man hitta en mer lämplig plats för ett så enormt bygge. Tillslut insåg man att det inte skulle lyckas. Den gamla platsen var faktiskt den vackraste. Nu var det så att kyrkan måste byggas så stor för att alla skulle rymmas i Guds hus. Man blev tvungen att bygga i ett annat väderstreck än vad som var brukligt. Man brukade bygga kyrkor i öst/väst med koret i öst, mot Jerusalem. Nu var det så att förändringens tid blåste genom landet och folket ville bestämma själv. För att kunna bygga på ön byggde man i annan riktning nämligen norr /söder med koret i norr.

 Det hade mindre betydelse. Kyrkan skulle ligga på ön. Här skulle hon ligga. Likt en jättelik svan uppkrupen i redet i älven, omramad av den storslagna naturen.

 Den nya kyrkan var stor och ljus, enkel invändigt. Utsidan var enligt många ganska ful, tornet var för lågt i förhållande till kroppen. Detta åtgärdade man ganska snart genom att bygga på en ny tornhuv. Man förlängde halsen på svanen. 51 

51 Se och jämför bilderna på sidan 27. Välj sedan vilken kyrka som var/ är vackrast. 
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Bilderna visar förändringen: Ovan: Kyrkan för tornombyggnaden. Foto: J. E Nahlin Nedan: Kyrkan efter tornombyggnaden 1932 - 1933. Foto: okänd.
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 Genom åren har flera renoveringar gjorts, den viktigaste är den när man insåg att kyrkan höll på att spricka. Detta var ju det som inte fick hända! Då skulle den gamla spådomen slå in. Den som sade att kyrkan skulle sjunka i älven på invigningsdagen. Men på invigningsdagen så stod templet. Ortens befolkning var helt inställda på att se till att spådomen inte skulle slå in. Järvsöborna skulle minsann skydda och vårda sin kyrka.  Denna spådom har med åren förändrats. I dag säger man att hon kommer att sjunka i älven en juldagsmorgon!

 För att förhindra ett ras byggde man två kolonnrader i kyrkan. För att stötta upp taket, så att hon kom att förvandlas från ett jättehav till kyrkorum. Till en treskeppig basilika. Där står hon nu på ön eller ligger, vilket är en bättre beskrivning. Jerusalems tempel i Järvsö, lysande vit, som en ruvande svan. 

7. Avslutande diskussion

 Mycket har blivit sagt , skrivet och tänkt i detta ämne, men vad jag tycker mig se genom mitt arbete är att myten, skrönan eller sägnen, vad man nu väljer att kalla detta fenomen är mycket viktig i historieberättandet kring Järvsö nya Kyrka. Många skrönor har under tidens lopp varit i vandring. På vägen har dessa skrönor på något sätt vävts ihop med den vetenskapliga sanningen, om hur det kom sig att kyrkan byggdes på ön trots bristen på plats.

   Och detta att man i angränsande områden har fått sig tillivs en berättelse om att Järvsöborna protesterat mot att koret byggdes i norr genom att inte gå i kyrkan, tycker jag är det mest intressanta som kommit fram i mitt sökande i materialet. Detta var nämligen inte känt här i Järvsö, ändå är det tydligen så att denna skröna varit i farten under många år och under den tiden har den för de utomstående hunnit bli sanning. En skröna som med fullständig säkerhet inte har någon förankring i verkligheten. 52 Denna skröna får bli beviset på att det är mycket svårt att skilja myten från verkligheten, och att man hela tiden måste ta de myter som berättas med en liten "gnutta salt" och själv vara beredd på att tolka och förstå utifrån sin egen tids verklighet.

 Avslutningsvis vill jag bara påpeka hur viktiga dessa myter är, att man i vårt samhälle idag skall vara rädd om de myter som finns och kanske ta oss en funderare på vad som kommer att bli mytologiskt material i framtiden, verkligen tänka på vad som skall föras vidare i arv till de kommande generationerna.

 Kontentan av allt detta, som jag ser det, är: Det är svårt att se skillnaden många gånger, dra inga förhastade slutsatser, vad du än hör! Sätt dig ner och fundera på vad som kan ligga bakom, och gör sedan din egen tolkning. 

52 Man skulle kunna säga att det är vetenskapligt bevisat att så inte var fallet, eftersom att man bara behöver gå till de anteckningar som gjordes i samband med kyrkans invigning. 
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