En spöpåle från Indal
flyttad till Medelpads Fomhem.
Valda delar ur utdrag av Domboken, hållen å
lagtima vintertinget i Indals tingsställe i Byn den
2 februari 1916.
§ : 28.
Till tinget hade länsmannen C.G. Berggren på
tjänstens vägnar stämt drängen N.N.
I Sundsvall med påstående enligt stämningens
ordalydelse:
"om ansvar a N.N. jemte 2 och 7 §§ i Kungl.
förordningen angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande den 29 nov. 1867,
altemativt 10 kap. 20 § strafflagen för det han
söndagen den 10 oktober 1915 utan dertill visat laga fog och trots förbud lösbrutit och bortfört en vid Indals härads forna tingsstad i
Bjällsta
uppsatt och fordom använd spöpåle ; yrkas
pålens återställande på svarandes egen bekostnad samt svarandens förpliktelse att ersätta
kostnaden a saken".

så kallat häbbre.
Jag reste enligt uppdrag till Bjällsta och hämtade pålen, hviken stod lös, stödd mot väggen,
och icke heller nedslagen i marken.
Sedan jag emellertid kommit ett stycke ut på
landsvägen mötte jag länsman Berggren, som
tillsade mig att köra spöpålen hem till länsman Berggren. Jag meddelade honom, att jag
hade order att köra pålen till Medelpads Fornhem i
Sundsvall.. Som jag sålunda förut fått mina order samt ej kunde inse, med hvilken rätt han

Efter stämningens föredragning anförde åklagaren:
Ifrågavarande spöpåle hade ansetts som tingslagets allmänna egendom och finge förty ej
bortföras. Nedre delen hade visserligen ruttnat bort, men resten vore i gott skick och medelst spik fäst vid förra tingshuset, där den stått.
Svarande var biträtt av en hovrättsnotarie,
vi1ken nu framförde följande:
"Söndagen den 10 oktober 1915 erhöll jag
(N.N.) av köpmannen Karl Dahlen i
Sundsvall i uppdrag att från ett hemman i
Bjällsta, tillhörigt Vifsta Warfs Aktiebolag,
afhämta en där stående gammal half rutten spöpåle, som stod utanför ett hörn af ett gammalt

anmodade mig att köra pålen hem till sig, förklarade jag för länsmannen att jag hade att följa
mina förut erhållna order samt reste vidare.
Herr Dahlen och jag aflämnade dagen därpå

spöpålen till Medelpads Fornhem".
Darefter följer en beskrivning hur denna spöpåle såg ut och i vi1ket skick den ansågs vara,
man skriver bl.a. att:
"Till en dylik påle höra eljest en smidd halsring med tillbehör, jarnkedja m.m. Om dessa
tillbehör kunna anskaffas och anbringas å
pålen, men först då, kan den få något värde,
men sådan som den vid ifrågavarande tillfälle
befanns, torde den varit absolut vardelös."

Som ofvan
pa häradsrättens vägnar:
Carl Em Bengtsson.

Det konstaterades också att herr Dahlen hade
fatt tillåtelse av chefen för Vifsta Wavfs Bolag
att ta hand om pålen, och frakta den till Fornhemmet där skulle komma under tak och bevaras på ett bättre sätt.
Så nämns ytterligare vilka §§ som kan tillämpas i detta fall, och om denna spöpåle kunde
anses som en fast fornlämning, vilket bevisas i
något eller några brev.
Diskussionema fortsatte ytterligare, och efter
partemas begäran uppsköts målet till andra
rättegångsdagen under instundande hastting,
" då de agde andraga och styrka, vad de funnit
nådigt, vilket beslut avsades."

Den 28 december kom sa domen vilken löd:
"Utslag.
Som åklagaren icke visat, att svaranden gjort
sig förfallen till ansvar i åtalade hänseendet,
varder åklagarens därom förda talan ogillad;
och som ifrågavarande påle, enligt hvad utredts,
vid dess bortförande icke var i tingslagets besittning och ej heller ostridligt utgjordes tingslagets egendom, kan åklagarens yrkande om
pålens återställande icke bifallas. Då åklagaren icke saknat fog för sin talan, skall svarande
själv vidkännas sina kostnader i målet.
Talan härom fullföljes genom besvar ti1l Kungl.
Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt sist
före klockan 12 den 27 januari 1917."

Vi funderar då varför denna så kallade spöpåle
fanns placerad vid en fastighet i Bjällsta här i
Indal? Det har nog sin förklaring av att man
har under en tid hade "ting", och där utdömde
straff och verkställde dessa på plats efter fastställd dom.
Detta är en liten liten del av det som framtagits i Indals PRO:s studiecirkel om Indals
historia. Det har gjorts en sammanställning av
olika händelser i Indal i två enklare böcker som
finns att köpa, till en kostnad av 100:- / st.
Några få exemplar finns kvar att beställa, tel.
060 - 921 18

