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Borgsjö [Y 16]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 16
Namn: Borgsjö
Kommun: Ånge
Socken: Borgsjö
Huvudsaklig karaktärstyp Sockencentrum
Andra karaktärstyper: Kyrkomiljö, skansmiljö

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 20xx:
Motivering:
Sockencentrum med lång kontinuitet som betydelsefull plats. Viktig anhalt längs med pilgrimsleden,
strategisk plats vid gamla riksgränsen samt påkostad kyrka från 1700-talet.
Uttryck för riksintresset:
Medeltida S:t Olofskälla längs med pilgrimsleden. Borgsjö skans uppförd på 1600-talet, vars läge var
strategiskt i gränstrakterna mellan Sverige och dåvarande Danmark-Norge. En av landets mest
stilbildande rokokokyrkor, invigd 1772 med tillhörande klockstapel. Timrat sockenmagasin från 1821.
Före detta skola från förra sekelskiftet. Hembygdsgården med bl.a. en friluftsteater i
nationalromantisk stil från 1940-talet förstärker platsens historiska laddning.

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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ST OLOFSKÄLLAN

SOCKENCENTRUM

Utbredning och landskap: Borgsjö sockencentrum med kyrka, skola, sockenmagasin m.m. ligger
samlat kring kyrkan på ovansidan av E 14. S:t Olofskällan ligger inne i skogen, ett stycke nordväst om
kyrkan. Lämningar efter Borgsjö skans finns i skogen norr om kyrkan, bakom den gamla skolan.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:
Sockencentrum: Närmiljö successivt framvuxen kring sockenkyrka och prästgård och i idealfallet
innefattande sockenstuga, klockargård, fattigstuga, skolhus, tiondebod, sockenmagasin och
kyrkstallar. I övre Norrland dessutom förbundet med Kyrkstad. Sockencentra utgör ett specialfall av
Administrativ centralort (jfr d o) och har i många fall utvecklats till sådana genom att dra till sig
världsliga centralfunktioner. (Jfr Bygdecentrum).
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Riksintressets värden:


Byggnader som hör sockencentrumet till, främst kyrkan från 1700-talet, skolan och
sockenmagasinet



Viktig anhalt längs pilgrimsleden med S:t Olofskälla



Platsens strategiska betydelse under 1600-talet, vilket Borgsjö skans berättar om



En historiskt laddad plats med spår från medeltid, 1600-tal och 1700-tal. Hembygdsgården
med dess välbevarade friluftsteater från 1940-talet är ett uttryck för en vilja att berätta om
Borgsjös historia.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Av sockencentrumets byggnader är kyrkan i rokokostil, uppförd av byggmästare Daniel Hagman
1766-71, mest anslående. Klockstapeln uppfördes 1783 av Pål Persson från Stugun. Mitt emot kyrkan
ligger Borgsjö gamla skola från tiden kring förra sekelskiftet. Byggnaden används idag som
församlingshem. Intill den gamla skolan finns ett timrat sockenmagasin, troligen uppfört 1821.
Väster om kyrkan ligger hembygdsgården med bl.a. en friluftsteater i nationalromantisk stil från
1944. På hembygdsgården finns också kyrkstallar som tidigare stått invid kyrkan.
Norr om kyrkan finns lämningar från Borgsjö skans. Strax nordväst om kyrkan inne i skogen ligger
S:t Olofskällan, till vilken en skogsbilväg leder. Byns bostadsbebyggelse och övriga byggnader från
olika tidsperioder grupperar sig kring den gamla byvägen. Här ligger bl.a. ett äldre butikshus med
stora skyltfönster, troligen från 1930/40-talet. I byns västra del ligger det gamla värdshuset S:t Olov,
som tidigare varit byns prästgård.
I området finns ett stort antal skyltar som berättar om platsens historia med fokus på Borgsjö skans.
BORGSJÖ KYRKA
Borgsjö sockens första kyrka var medeltida, sannolikt uppförd på 1300-talet. Den var byggd av
gråsten och låg på den nuvarande kyrkans plats. På 1700-talet blev medeltidskyrkan för liten.
Uppdraget att uppföra en ny kyrka gick till byggmästare Daniel Hagman. Den nya kyrkan i rokokostil
byggdes 1766-71 och invigdes den 12 januari 1772. Klockstapeln, kallad ”Kungen bland klocktorn i
Norden", uppfördes 1783 av Pål Persson från Stugun.
Kyrkans välbevarade rokokoarkitektur räknas som ett av landets främsta exempel på kyrklig
byggnads- och inredningskonst från tiden. Predikstol och altaruppsats är utförda av Johan Edler d.ä.
1771 respektive 1783. Under läktaren finns två träskulpturer som föreställer kyrkans skyddshelgon
S:t Olof. Den större snidades av Hakon Gulleson i början av 1500-talet.
Borgsjö socken har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de
kyrkliga frågorna till Borgsjö församling. För de borgerliga frågorna bildades Borgsjö landskommun,
som 1971 uppgick i Ånge kommun. Församlingen ingår sedan 2010 i Borgsjö-Haverö församling.
Kyrkobyggnaden med dess inventarier och kyrkogården är skyddad enligt kulturmiljölagen, 4 kap.
BORGSJÖ SKANS
Borgsjö skans är troligen anlagd under 1600-talets första hälft, eventuellt på en äldre anläggning.
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Den var med säkerhet färdigbyggd vid tiden för kriget mot Danmark-Norge 1644-45,
”Hannibalsfejden”, då dess strategiska betydelse invid dåvarande riksgränsen var stor. Några direkta
strider stod aldrig vid Borgsjö, och sedan Jämtland tillfallit Sverige vid freden i Brömsebro 1645
flyttades riksgränsen. När Danmark förklarade krig mot Sverige 1657 restaurerades och förstärktes
skansen, men inget anfall kom. Även vid nästa krig mot Danmark 1677 rustades skansen upp, vilket
var sista gången den kom till användning. Den avrustades dock inte, utan upprätthölls i viss mån
under några decennier. Trupper passerade Borgsjö flera gånger, men platsens strategiska betydelse
hade minskat avsevärt.
Idag syns spår av skansen i skogen norr om kyrkan i form av en övertorvad jord– och stenvall och ett
dike som är rester av det löpgravssystem som ingick i skansanläggningen. Skansens huvudverk låg
väster om kyrkan, där en grusad rundel på kyrkogården markerar dess plats. Skansen är skyddad
som fornlämning enligt kulturmiljölagen, 2 kap.
PILGRIMSLEDEN OCH SANKT OLOF ( SANKT OLAV )
Pilgrimsleden i dag går igenom riksintresset. Den följer delvis det gamla vägnätet och fortsätter förbi
kyrkan via en skogsbilväg. Ca 1,5 km VNV om kyrkan finns pilgrimskällan och en intilliggande stor
sten med en fördjupning i.
Enligt sägnen rastade kungen på platsen på sin väg mot Stiklastad år 1030. Hästen behövde vatten
och kungen stötte sin stav i marken och en källa sprang fram. För att få ett kärl att kunna vattna sin
häst ur, satte han sig på en sten som mjuknade och bildade St Olofs gryta.
Pilgrimer, vandrare och besökare kan fortfarande släcka törsten i källan. På platsen finns två
minnesstenar, resta av Borgsjö hembygdsförening. Här finns också en stenbänk med ingraverad text
samt informationsskyltar. Är du pilgrim, kan du stämpla ditt pilgrimspass här. Leden fortsätter
sedan vidare längs Ljungans dalgång in mot Jämtland.
Olav Haraldsson, sedermera Sankt Olof, föddes i Norge i slutet av 900-talet. Som ung deltog han på
vikingafärder i Östersjön men även i Västeuropa, där han enligt traditionen blev döpt. Hemkommen
till Norge involverades han i de politiska stridigheterna om makten. År 1015 valdes Olav till kung
över delar av det norska riket med en ambition att kristna den norska befolkningen. Han mötte
motstånd, och flydde därför från Norge.
År 1030 landsteg han med sitt skepp i Selånger utanför Sundsvall och reste sedan västerut med sitt
följe längs det som idag kallas S:t Olavsleden. I norska Stiklestad mötte de en bondehär och kung
Olav dödades. Endast ett år efter slaget förklarades Olav som martyr och helgon. Kroppen lades i ett
skrin på högaltaret i S:t Klemens kyrka i Nidaros, nuvarande Trondheim. Kring graven byggdes
sedan den stora katedralen upp. Kort därefter inleddes pilgrimsvandringarna till helgonkungens
grav. Det fanns flera olika vägar att välja på. Alla hade inte just Nidaros som slutmål, utan
exempelvis andra betydelsefulla kyrkor. Flera viktiga religiösa platser och replipunkter med
anknytning till Sankt Olof fanns under medeltiden i mellersta Norrland, däribland Borgsjö.
Engagemanget kring S:t Olofsminnen har länge varit stort lokalt runt om i Norrland och intresset för
att pilgrimsvandra har ökat starkt under de senaste decennierna i hela Europa. Flera insatser har
gjorts genom åren för att tillgängliggöra pilgrimslederna på olika sätt.
S:t Olofskällan är skyddad som fornlämning enligt kulturmiljölagen, 2 kap.
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