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~ ET strålar en gloria
av minnen kring de

värmländska bruksherrgårdarna. där
de nu i allmänhet ligga i en stilla
och fridfull miljö i förnäm isolering,
gömmande på hågkomster och tradi-
tioner från det gamla brukslivets sä-
genrnättade tidevarv.

Alkvettern, säkert en av de vack-
raste av dem alla, en härlig idyll i
ett typiskt värmländskt bergslags-
landskap, utgör i detta avseende in-
tet undantag. Redan i den grå me-
deltiden, då bebyggelsen i nejden val
ringa och nybyggarnas primitiva
redskap nyss satts i den jungfruliga
jorden, omtalades denna sedermera
så namnkunniga gård. Enligt gamla
urkunder hålles det nämligen för
troligt att det var Alkvettern, som
genom lagmannen i Värmland Holdo
Olofsson Strahle och hans hustru
Margaretas testamente av den 9
april anno 1268 gavs till Risebergas
kloster »för deras själars salighet».
De båda makarna Strahle ligga be-
gravda vid Riseberga och vem ber nu
någon mässa för deras eviga väl-
färd? Då klostergodsen indrogos år
1527 blev Alkvettern kronodomän
och utarrenderades till frälsebönder.

I början av 1600-talet uppgives
såsom ägare en adlig fröken, jung-
fru Brita på Pinetorpet. Uppgifterna
om henne äro i flera fall mycket
svävande. Det heter bl. a. att hon
sannolikt var ståthållarens över
Värmland Bo Ribbing yngsta sys-
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ter, Brita Ribbing, född på Fästered
i Älvsborgs län 24/12 1561. Enligt
domböckerna var överståthållare
Ribbing hennes förmyndare. Fernow
säger i sin Värmlandsbeskrivning
att det talats mycket om henne i
Värmland. Om namnet har något att
göra med den i saga och sägen om-
skrivna o. omsjungna Pinntorpaf run
är icke otroligt. Var gården Pine-
torp varit belägen är en outredd frå-
ga, såvida man icke får antaga att
det är samma Pinntorp som funnits
i Södermanland och som efter fri-
herre Erik Gyllenstjerna, vilken där
uppförde en slottslik byggnad, blivit
kallad Eriksberg. Dennes fader hade
tre systrar, vilka alla voro gifta med
bröder till jungfru Brita. En av
dessa var gift med ovannämnde Bo
Ribbing. Jungfru Brita avled ogift
någon gång på 1630-talet, varefter
gården som arv nu övergick till ståt-
hållare Bo Ribbing. Denne tyckes va-
rit en mycket märkvärdig man. An-
sågs i barndomen inte vara mycket
med, på grund härav fick han i arv
av sin fader endast en gammal päls,
men blev en mycket framstående och
dessutom en mycket rik man och
blev landshövding i Värmland år
1624. Då Ribbing dog barnlös år

, 1640 övergick Alkvettern som arv
till hans brorsdotter Elisabet Rib-
bing, dotter till riksskattmästare Se-
ved Ribbing och hertig Karl Filips
änka, omgift med häradshövdingen
sedermera landshövding Knut Nils-
son Lilliehöök. Elisabet Ribbings
giftermål med den unge kungasonen
ägde enligt det i hemlighet upprätta-
de äktenskapskontraktet rum den 5
mars 1620. Tidigt och med ungdo-
mens hela livlighet, säger en förf.,
hade hertig Karl Filip fattat en brin-
nande kärlek till fröken Elisabet,
som också besvarade densamma.
Han avled i arva 21 år gammal
den 25 januari år 1622. Kort efter
hans död födde hon dottern Elisabet
Gyllenhjelm. som uppfostrades hos
svärmodern, änkedrottning Kristina.

Alkvettern har således av ålder va-
rit en kärlekens boning, om nu det
älskande paret någon gång bodde
där, läsa vi i en gammal beskriv-
ning. En furstlig kärlekssaga har
således kunnat utspelats på det vack-
ra Värmlandsgodset. Folkfantasiens
vackre unge riddare, som ibland kan
ses i vildparken uppe vid källorna,
där han enligt en uråldrig sägen
kämpat en hård dust för sitt hjärtas
mö, är det den unge prinsen som
sitter och drömmer om sin hjärtans
kär, den fagra Elisabet? Har han
haft svårt att kämpa för sin unga
lycka med sin stränga moder, hon
som gav de välbekanta stolta orden
till hans kunglige broder Gustav

9



HEMBYGDSJUL 1938

Den vackra matsalen.

Adolfs älskade Ebba Brahe : »Det ena
Du vill, det andra Du skall, så bru-
kar det gå i dylika fall».

Med de båda Lilliehöökarna
Knut och Nils, fader och son,
kan man säga, att Allevettern
kom in i ett nytt skede av sin
tillvaro. Sonen Nils Lilliehöök, över-
stelöjtnant vid Västgöta kavalleri
och ägare till såväl Alkvettern som
flera andra större gårdar, fick sin
egendom under beslag. Alkvetterns
gård var då i fullkomlig lägervall.
På grund av sin dåliga affärsställ-
ning nödgades L. på något sätt för-
ändra sina företags ledning. Det
gjorde han genom att på 40-årigt
arrende år 1665 överlåta gården till
bergsfogden Elias Linderoth från
Fellingsbro. I och med detta börjar
en ny tidsepok för Alkvettern, man
kan nu som först börja att tala om
den blivande bruksegendomen. Lin-
deroth, som var en synnerligen ener-

gisk man, satte genast igång med
förbättringar och nybyggnader: Lan-
fors bruk, Silverhytte masugn och
silvergruva anlades och bearbetades.
Den gamla herrgårdsbyggnaden an-

ses också ha tillkommit år 1670. Var
denna låg vet man dock inte be-
stämt. L. var i mångt och mycket en
märklig man och märklig blev också
hans levnadsbana. Från handelsbi-
träde och fattig bruksbokhållare
blev han en av bergslagens rikaste
och mäktigaste bruksidkare. Då Lin-
deroth år 1690 avled inlämnade hans
arvingar en ansökan om att bliva be-
nådade med adligt stånd. Denna an-
hållan blev också bifallen år 1691 så-
som en märklig belöning för deras
faders meriter. Det nya namnet blev
Linroth. Linrotharna kommo att i en
lång följd av år spela en mycket
framstående roll i värmländskt nä-
ringslivoch förutom fädernegodset
skulle även Storfors, Lesjöfors och

Stjärnberget komma att tillhöra de-
ras intressen.

Släktens regemente å Alkvet-
tern varade till år 1768, då det
blev en annan icke mindre an-
sedd bruksägares läkt som skulle
föra spiran. Johan Eberhard Gei-
jer, godsets nye ägare, sålde det-
samma redan år 1769 till sin äldre
broder, Emanuel Geijer, bergsråd
och brukspatron, sedermera adlad
till af Geijerstam. G. var även sty-
resman för Uddeholms A.-Bol. Han
var gift med Sara Helena Piscator
som år 1797 skänkte en större sil-
verkanna till Bjurtjärns kyrka. Om
detta säga protokollen att försam-
lingens ledamöter vördade givarens
erkända hederliga gåva med all
tacksamhet och önskande Guds mil-
derika välsignelse över dess förnäma
familj. Vid fru Sara Helenas namn
i en av socknens kyrkoböcker finnes
antecknat »levat utan exempel». Hon
satt i orubbat bo tills hon avled 1798.
Alkvettern köptes sedan av två av
bröderna af Geijerstam för en sum-
ma av 55.555 riks spec. Ett år häref-
ter, 1799, löste hovjurikaren Johan
Henrik af Geijerstam ut brodern och
blev således ensam ägare till godset.
Under dennes tid gjordes ett fler-
tal förändringar och förbättringar
och herrgården får man säga fick
det utseende, som skulle göra den
känd som en av landskapets vack-
raste. Först och främst revs den
gamla herrgårdsbyggnaden från
1600-talet och en ny magnifik och
storslagen sådan byggdes åren 1804
-1805, de omgivande flyglarna tor-
de ha tillkommit omkring 1808. Det-
ta vackra och förnäma byggnads-
komplex, omgivet av välvårdade träd-
gårds- och parkanläggningar, satte
en särskild prägel på omgivningen.
G:s ekonomi tyckes emellertid varit
allt annat än lysande, möjligen be-
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roende på de stora och dyrbara bygg-
nads- och förbättringsarbetena, han
utfört. Detta var måhända även en
anledning att han redan ål' 1812 sål-
de den ståtliga bruksegendomen, vil-
ken genom honom erhållit det utse-
ende, som skulle giva den ära och
berömmelse genom tiderna. Köpare
var brukspatronen Nils Mitan der, Fi-
lipstad och 120.000 riksdaler specie-
banko var köpesumman för den ståt-
liga domänen. Aterigen hade en syn-
nerligen duktig och driftig man fat-
tat tyglarna på det gamla bruksgod-
set.

Mitandar hade från en ringa
början blivit en betydande person
inom det värmländska bruks- och
näringslivet. Han ägde på sin tid
utom Alkvettern hälften av Fred-
riksbergs bruk samt Lindesnäs, Jöns-
b Is, och Fredros med flera bruks-
egendomar. Det har antagits som
mycket troligt att Mitänder skall ha
varit förebilden till Sintram i Selma
Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Skul-
le så vara vilar åter ett skimmer av
romantik och upplevelse från kaval-
jerernas och patronernas tidevarv
över Alkvettern och dess väna nej-
der. Mitander slutade 1841 sina da-
gar som en av bergslagens rikaste o.
mäktigaste män. En son till honom,
Filip Mitander, efterträdde honom
till år 1858. Ar 1864 bildades Alkvet-
terns A.-Bol., där Nils och Clas Sun-
din varit disponenter. Ar 1911 in-
köptes Alkvettern av grosshandl.
Christian Jensen i Karlstad och 1912
övergick egendomen genom köp till
Katrinefors A.-Bol., Mariestad, som
ännu äger densamma. Alkvettern är
vida bekant för sina stora och väl-
skötta skogar, liggande i såväl Karl-
skoga som Bjurtjärns socknar. Un-
der förvaltningen höra ett flertal
gårdar av vilka åtskilliga, däribland
huvudgården, äro ganska stora. Ett
modernt sågverk med två ramar järn-

Den antika kakelugnen i liffa matsalen.

Parti av stora salongen med porträtt av brukspatron och fru Mitander.

te kvarn finnes vid Alkvettern samt
kraftstationer vid Lanfors och Sil-
verhyttan.

Vid Alkvettern, dit Katrin efors
A.-Bol. skogsförvaltning är förlagd,
vilken förutom Alkvetterskomplexet
omfattar vidsträckta skogsmarker vid
Svartå, Långban, Rosenborg och på
flera ställen i Västergötland, är en
ganska betydande bebyggelse. För-
utom herrgårdsbyggnaden med flyg-
lar finnas kontorsbyggnad, arrende-
bostad, skolbyggnader, skogvaktare-
boställen och arbetarebostäder och en
massa olika ekonomihus. Angsågen,
kvarnen och en del andra byggnader
ligga i närheten. Herrgårdsbyggna-
den, som i år genomgått en genom-
gripande renovering är säkert bland
de ståtligaste i sitt slag. Bland prakt-
rum vilja vi nämna stora salongen
med porträtt i olja av Elias Linroth
och Nils Mitarrder med fruar, samt
lilla eller gyllenläderssalongen med
tillvaratagna franska gyllenlädersta-
peter från 1670-talet. Dessa tapeter,
som äro utomordentligt praktfulla
och väl bevarade, ha uppskattats till
ett värde av 15.000 kr. Denna bygg-
nad har under nuvarande ägarens tid
varit upplåten till tjänstebostad åt
skogscheferna Hans Dahlberg och
Stig B. Hegardt, vilken senare lagt
ner mycket arbete och intresse vid
de nu avslutade reparations- och
omändringsarbetena.

Herrskapet Hegardt har också
med tillhjälp av vackra och förnäm-
liga möbler samt konstverk lyckats
skapa en utomordentligt vacker och
trivsam miljö i den anrika gamla
byggnaden.

Från en ståtlig entre komma vi
upp i andra våningen, där bland en
del vackra rumsinteriörer stora sa-

longen och gyllenläderssalongen sär-
skilt utmärka sig genom sina dyrba-
ra inredningar och utsmyckningar.
Bland rummen på nedre botten tar
den ljusa matsalen med sina utsök-
ta och läckra färger priset.

Byggnaden innehåller ett tjugotal
rum samt är försedd med alla nuti-
da bekvämligheter. Det är ett full-
komligt tidsenligt hem, med pietets-
fullt bevarade inslag från gamla
minnesrika tider.

Så har vägen varit genom ti-
derna för den gamla sätesgår-
den. Ett bildgalleri av brokiga-

6n rE lips är alltid välkommen!

Har Ni svårt att hitta på en lämplig
julklapp åt Honom, bör Ni köpa en
Halsduk - den har Han alltid
användning för.

Eller också kanske en Skjorta skulle
passa? Kom in och låt oss hjälpa
Er att välja ut något trevligt.

AKTIEBOLAGET DAHLIN.
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Den unika gyllenläderssalongen.

ste slag kan framtrollas från de
gångna seklerna. Från de första od-
larnas enkla gestalter möta oss all-
varliga munkar från klostret i Rise-
berga, höga adliga herrar i hjälm
och rustning, högvälborna fröknar i
15- och 1600-talets pösande dräkter.
Vi tycka oss skåda deras gestalter
som sirliga dimfigurer ute på teras-
eerna och i parkernas slingrande
gångar.

Men det finnes flera representan-
ter från framfarna tider. De båda
Lilliehöökarna, den kavate och myn-
dige bergsfogden Elias Linderoth,
som lånade Karl XI pengar till hans
danska krig, Geijrar, Geijerstammar
med flera, alla dessa se vi glida för-
bi vår inre syn som osynliga gäster
på den plats, där de levat, ver-
kat och härskat. Och till slut men
icke minst ana vi den, som i saga
och sägen är starkast bunden till
denna gård, den store brukspatronen
Nils Mitarider, han som ännu lever
kvar i berättelser och sägner och
som av folkfantasien omgestaltades
till en sagofigur av stora mått, en
tidstrogen representant för värm-

: .

Samtliga foto R. Tilander.
.............................................................................. :

En detalj av den värdefulla gyllenläders·
tapeten.

ländskt bruksliv och dess brukspa-
troner, han som det säges en stor
författarinna låtit vandra in i världs-
litteraturen som den allbekante Sin-
tram och den mjältsjuke brukspa-
tronen på Fors.

(Eftertr. förbj.)

Gynna Hembygdsjuls annonsörer!
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Julens krönika.
Av Bengt Barrskog.

Ordet jul hal' en förunderlig, förvän-
tansfull och understundom mystisk stäm-
ning med sig. Det låter oss ana gångna
jular, torftiga eller glada, verkliga eller
sagolika. Julen minner om strålande
barnaögon, om glittret i granen, om snö-
crivol' och skidbackar, skridskogång och
slädparti. Men den bringar också i er-
iman allt det barnsligt veka i männi-
skosinn, allt det doftande sköna av otte-
sång och orgelbrus, klockklang i klar,
kall morgonväkt, och stilla helgad ro
med farfar vid postillan framför den
flammande brasan.

Det val' fordomsdags sed att ha skym-
ningsstund, att icke tända lampa förrän
skymningen fallit och efterträtts av
mörkret. Man ville lyssna till klockans
knäpp, se glöden falna på spisens häll
och låta skuggorna jaga varandra i stu-
gans vrår. Men man ville också ha sik-
ten fri genom fönsterrutan, skåda rym-
den och stjärnorna, förundra sig över
»karlavagnens» sju stjärnor, och höra
det smälla i knutarna, och se stjärn-
skotten gå ... Då skulle man önska nå-
got. Alldeles säkert slog det in om man
satt mellan två systr-ar.

När gröten val' äten på julaftonen
skulle också tomten ha sin ranson. Det
ställdes alltså ut en karott gröt på lo-
gen, på svalen eller loftet, och om mor-
gonen val' fatet rent. Antingen hade
huskatten eller hustomten haft kalas.
Men tron var tillfredsställd och lyckan
fredad.

I midnattstimman firade de döda mäs-
sa. Då samlades gravarnas innevånare
på kyrkans bänkar. Man kunde se spå-
ren av denna mässa i julottan, ty det
val' grus och kyrkogårdsmull på bänkar-
na.

Årsgången var en hemsk ceremoni i
gammal tid. Den som lyckades genom-
föra den fick övernaturliga krafter. Om-
gången val' enklare, men den manar icke
till efterföljd. Genom att julaftonen be-
trakta ljusen på bordet kunde man få
en vink om det kommande årets händel-
sel'. Brunno ljusen klart och jämt be-
tydde det tur och lycka, ojämt och ry-
kande betydde olycka.

Med julens firande följde också i
mångahanda variationer och yttringar,
leken och glädjen. Den kan ännu göra
de gamla till barnens jämlikar i ring-
dans och lek, i sång och raljeri. For-
doms dags hade man också särskilda
»lekstugor» eller »julstugor».

Man roade sig på enkelt maner, men
den oförställda glädjen var bofast un-
der takåsen, och minnena följde ofta
vänskapsbanden livet igenom.


