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1769 i Myssjö, Jämtland och dog 1846 i Forsa,
Hälsingland. Han kom från en bondefamilj. Det var modern som kom från
gården, i byn Österhallom, medan fadern kom från Haverö i västra Medelpad. Modern tillhörde en präst- och militärsläkt. Det fanns ett avlägset släktskap mellan henne och kaptenen Carl Hofverberg (1695– 1765), verksam
som porträtt- och kyrkmålare i Jämtland, Medelpad och Ångermanland från
omkring 1720 till sin död.
I Jöns Månssons konfirmationskyrka, Myssjö, och de andra kyrkorna i
pastoratet, Oviken och Hackås, verkade under 1780-talet Anders Berglin
(1737– 1805). Han försåg läktarbröstningar, altartavlor och predikstolar med
rocailler, utsökta marmoreringar i blått och sirliga blomsterdekorationer. Tillsammans med bildhuggare, särskilt Johan Edler, formade Anders Berglin fantastiska
kyrkoinredningar i rokoko som karaktäriserar Jämtlands 170 0 -talskyrkor. Anders
Berglin målade även skåp till Storsjöbygdens välbärgade bönder.
Som konstnärligt intresserad tonåring kan inte Jöns Månsson ha undgått att
se vad som växte fram i hemkyrkan. Anders Berglin bodde på andra sidan viken, i
byn Östnor nära Hackås kyrka. Kan han ha varit elev till Berglin? Det finns inga skriftliga belägg för detta, men från kyrkoräkenskaperna finns uppgifter att Berglin hade
medhjälpare. En av dessa var Per Sundin (1760 –1827), som sedan gick vidare som
lärling i Stockholm en period för att sedan återvända till hembygden som målare.
Anders Berglin hade varit gesäll hos stadsmålaren Paul Hallberg (1734 – 1789)
i Hudiksvall. Denne var bördig från Haverö i Medelpad, varifrån Jöns Månssons
far även kom. Haverö var en liten socken med ett 25-tal gårdar. Paul Hallbergs
fyra år yngre syster Sara Mickelsdotter bodde kvar i Haverö och var gift med Jöns
Månssons fars kusin. År 1789, vid ungefär tjugo års ålder, flyttade Jöns Månsson
till Hälsingland, där han 1790 gifte sig med hjulmakardottern Cecilia Andersdotter i Böle i Forsa. Kan Berglin ha skickat Jöns Månsson till sin gamle mästare Paul
Hallberg i Hudiksvall för vidare konstnärlig utbildning? Det fanns som nämnts även
ett släktband mellan Paul Hallbergs och Jöns Månssons familjer. Den 25 februari
1789 insjuknande Paul Hallberg hastigt i rötfeber, och dog två veckor senare, 54
år gammal. Kanske hann inte Jöns Månsson fram? Vi vet inget med säkerhet, men
Jöns Månssons måleri är så pass drivet att han bör ha fått utbildning åtminstone i
utkanten av skråsystemet.
Jöns Månsson bodde resten av sitt liv i Forsa. Svärfadern och svågern var hjulmakare och bodde i samma by. De tillhörde utanvidesbefolkningen, de icke jordägande. Jöns Månsson daterade ibland sina skåp med månad och det var undantagslöst i februari och mars.
ÖNS MÅNSSON FÖDDES

Det fanns fler snickare och målare i Forsa vid samma tid. Det har bevarats äldre
skåp med svängda krön, precis som Jöns Månssons hängskåp (nr 11– 12). Kanske
hade svärfadern och svågern redan en skåpproduktion när Jöns Månsson kom till
Forsa. En hjulmakare var att jämföra med finsnickare. Det gick åt stora mängder
hjul, till vagnar och spinnrockar. Att få till hjulen var en svår konst som krävde
många olika typer av verktyg, bland annat en svarv. Texten i det stora skåpet, »förfärdigat« tolkas som att han både snickrat och målat. I Jöns Månssons bouppteckning finns snickarverktyg upptagna.
Två föremål som signerats är kända av Jöns Månsson, det stora ståndskåpet (nr
1) och ett hängskåp i privat ägo, daterat 1816. Jöns Månsson skrev bouppteckningar och genom dessa dokument känner vi hans handstil. Utifrån dokumenten
kan vi se att det är samma handstil på skäktkniven (nr 10). Det äldsta kända skåp
som utförts av Jöns Månssons hand (nr 3) är daterat 1792, då han bara hade varit
i Hälsingland ett par år. Det är tillsammans med ett stort ståndskåp daterat 1797
i privat ägo de enda skåp av Jöns Månsson som har rocailler, ett för rokokon
mycket karaktäristiskt ornament.
Skåpet till vänster om detta (nr 2) har grövre blad och stjälkar. Måleriet på
spegeln, en hund och fåglar, är märkligt. Det är oklart om skåpet verkligen är målat
av Jöns Månsson, men det är frestande att förmoda att skåpet är ett mycket tidigt
verk av Jöns Månsson, innan han riktigt hade hittat sin stil. Resterande skåp
i hexagonen i rum 1 (nr 4 – 8) visar hur Jöns Månsson förändrades över tid och hur
detaljer skiftar. Inget skåp är det andra likt, men på avstånd syns att hängskåpen
bildar en avgränsad stilgrupp.
Vissa inslag på föremålen som är gjorda av Jöns Månsson pekar mot en man
med humor. Han har ibland skrivit baklänges och med minskande eller ökande
storlek. Det händer att han leker med siffrorna och gör dem minimala. Skäktkniven
i utställningen, med den skurna knuten vid handtaget, den ritade handen på handtagen och den dråpliga texten, är ett tydligt exempel på Jöns Månssons humor.
Han var även en oerhört skicklig snidare.
1. Ståndskåp, förfärdigat i februari och mars månader år 1800, som Jöns Månsson själv skrivit i skåpet. Det stora skåpet tillverkades för bonden Lars Jonsson
och hans hustru Sigrid Eriksdotter, vars namn står på fältet nedanför krönet. Det
fanns inget par med det namnet i Forsa år 1800, men i Norrbo på näset mellan de
två Dellsjöarna fanns ett i byn Gammelsträng. Det är lite drygt en mil från Böle där
Jöns Månsson bodde. I bouppteckningen efter bonden Lars Jonsson i Gammelsträng sub 3 år 1831 finns ett ovanligt högt värderat skåp, 6 ¾ riksdaler banco,

att jämföra med en hembränningsapparat i koppar för 8 och en ko för 12. När
Sigrid Eriksdotter dog år 1859 nämns »Ett stort skåp« för 20 riksdaler. En ko
värderades då till 35 riksdaler. Skåpet hade hamnat i antikhandeln när det år
1930 köptes in av Hälsinglands museum för 125 kronor.
Skåpet är signerat och daterat på flera ställen. Högst upp i skåpet står:
     Förfärdigat, år
1800 i Febr. och Mars
         Månader
Af Jöns Månsson i Böle
       Forssa soken

På baksidan av en låda står årtalet 180 0.

Årtalet 1800 finns även diskret inskrivet i dekorationerna nedanför de övre
dörrarna.

Ståndskåp

2. Hängskåp, odaterat men förmodligen målat i slutet av 1700-talet av Jöns
Månsson. Märkt: »AND« = »Anna Nilsdotter«. Blomstjälkarna är grövre på detta
skåp och blommorna är mer varierade vid jämförelse med t.ex. det stora skåpet
(nr 1). Kanske tillkom detta skåp alldeles i början av Jöns Månssons produktion,
innan han hade fastnat för de röda rosor med tunna stjälkar och blad, som sedan
blev hans signum? Från Forsa. Privat ägo.

3. Hängskåp, målat år 1792 av Jöns Månsson. Märkt: »Anna Anders Dotter.«
Detta skåp är det äldst daterade av de skåp som kan attribueras till Jöns Månsson.
Han var då 22 –23 år gammal och hade bott i Forsa bara ett par år. Skåpets första
ägare kan ha varit Jöns Månssons svägerska, Anna, dotter till hjulmakaren Anders
Isaksson i Böle. Namnet på ägarinnan har skrivits med frakturstil, något som veterligen inte använts på något annat skåp eller föremål efter det. Årtalet syns i mycket
liten stil under »Anders« i namnet. Från Forsa. Privat ägo.
4. Hängskåp, målat av Jöns Månsson år 1800. Märkt: »Karin Jons Dotter«.
Jöns Månsson har här funnit formen för sitt måleri, de röda rosor som gav honom
anonymnamnet »Rosmålaren« och sirliga grönsvarta stjälkar med blad. Detta skåp
är daterat samma år som det stora skåpet (nr 1).
5. Hängskåp, målat i februari år 1816 av Jöns Månsson. Märkt: »Magdalena Jons
Dotter«. Skåpet har en gulnad fernissa som ändrat den ursprungligt klara blå bottenfärgen till grön. Originalfärgen ses i några skador på dörrens vänstra sida och
på spegelns vänstra. Runt skåpets framsida har en brun kantbård avgränsat det
tidigare blå fältet i rokokoform.
6. Hängskåp, målat av Jöns Månsson år 1822. Märkt: »HAD« = »Helena Andersdotter«. Men detta skåp har en gulnad fernissa men på detta har själva dörrens
ram haft en mörkare blå färg som nu är mörkare grön.
7. Hängskåp, målat av Jöns Månsson år 1823. Märkt: »ANS« = »Anna Nilsdotter«. Från Forsa. Liksom de två föregående har detta skåp gulnad fernissa.
Krönet är högre och högst upp ses en rundel med fyra blad i korsform. Detta liknar
en korsgloria på det medeltida triumfkrucifixet i Forsa kyrka. Märk hur de två
stjälkarna möts i rundeln och att de strax innan har hopdragits av en ring.
8. Färgprover, blått. Ett projekt vid Göteborgs universitet, »Dekorerade interiörer
i hälsingegårdar, en holistiskt studie av ett kulturhistoriskt världsarv«, har undersökt Jöns Månssons färger (nr 1, nr 4 och nr 10, skrinet) och kunnat visa att pigmentet i den blå färgen är vejde eller exotisk indigo. Båda dessa växter har samma
verksamma färgämne, indigotin. Jöns Månsson använde blyvitt för att få olika ljusare blå nyanser. Indigo bleks mycket lätt och linoljan som är färgens bindemedel
har gulnat. Därför är skåpens blå bottenfärg nu blekare och lätt gulnad i jämförelse
med hur det såg ut när de var nya.

I juni 2017 målades dessa pigment upp på prov inför denna utställning, men
eftersom blyvitt har varit förbjudet sedan år 1860 användes zinkvitt, som har
ungefär samma egenskaper. Färgproverna på den avlånga björkbrädan visar olika
brytningar av den nyans nymålad indigo får, där den mörkaste är helt obruten.
De tre övre är exotiskt indigo och de tre nedre vejde. Till höger om denna har två
större ytor med exotiskt indigo respektive vejde målats upp. Uppmålningen allra
längst till höger är den nyans som Forsa hembygdsförening tagit fram och saluför
under namnet »Forsablått«.
9. Hörnhängskåp, målat år 1841 av Jöns Månsson. Märkt: »Joh P S«= »Johan
Persson«. Det svängda hörnskåpet med rakt krön och hylla nedtill har en form som
blev vanlig i Forsa mot mitten av 180 0 -talet. Inlån från Ystegårn i Hillsta.
10. Monter med: Pulpetskrin, målat 17 9 9 av Jöns Månsson. Märkt:
»Margareta Anders Dotter«. Skäktkniv, tillverkad och målad år 1 8 2 6 av Jöns
Månsson. Inskrift:
»Det passar ej att göra ståt
Af angnar, skakangar ock skråt, eller skräp
Färdenskul, vil du ha’ grannlåt,
Så skilg då Lin och angnar åt.
Det andra skälet är ock Att
Så dyrt betala en Eldsmat,
För fullan vickt, Då blir jag flat
Som kjöpt af dig, som är så lat
Detta nog träffande förslaget upgafs år 1826 under skäckningstiden, synnerhet till
qvinkönet.«
Bandskedar, den vanligaste friargåvan i Forsa var bandskeden. Det finns ett stort
antal bevarade bandskedar av olika typer. Ingen är veterligen signerad. Bandskeden med krona överst och en ros med blad av Jöns Månssons karaktäristiska handlag har formen som en miniatyr av det stora skåpet (nr 1). Den är daterad 1810.
En bandsked med två roskvistar har texten Virgo (= Jungfru) högst upp.
En bandsked med ett livsträd har årtalet 182 5 .

11. Hängskåp, daterat år 17 7 7 . Märkt: »J[ungfru] Karin Erik[s]dåtter«. Från
Hög. Detta skåp är alltså målat över tio år före Jöns Månsson kom till Forsa.
Uppenbarligen fanns skåpformen tidigare. Från Hög.
12. Hängskåp, odaterat, 170 0 - t alets slut. Märkt: » E E S « = »Erik Ersson«. Detta
skåp har folkligt formade rocailler över hela skåpet, något som enstaka gånger
förekommer i Jöns Månssons måleri (nr 3). Förmodligen är detta skåp äldre eller
samtida med Jöns Månsson och målat av en annan målare. Från Forsa.
13. Dubbelskåp, målat år 17 9 8 av Anders Berglin. Från Jämtland. Längst ned
står: »Märta Ersdoter«. Anders Berglin målade stora blombuketter på sina skåp.
Han var även en skicklig marmorerare. Detta skåp är tillkommet knappt tio år efter
att Jöns Månsson flyttade från Jämtland. Berglin var verksam in på 18 0 0 - talet.
I Jämtland förekommer sällan kistor. Den dominerande skåpstypen är dubbelskåpet, som är tvådelat. Den nedre delen har en stor låda medan den övre utgörs
av ett skåp. Privat ägo.
14. Brudkista, målad år 18 0 8 av Jöns Månsson. Märkt: » K O D « = »Karin/
Kerstin Olofsdotter«. Privat ägo.
15. Korbänksinredning från Harmångers kyrka, målad år 1 7 7 0 av Paul Hallberg. Han målade under 17 6 0 – 1 7 80 -talet ett stort antal kyrkoinredningar i norra
Hälsingland och Medelpad. Bäst bevarad är Borgsjö kyrka i Medelpad, grannförsamling till hans födelsesocken Haverö. Den gamla inredningen i Harmångers
kyrka revs ut i samband med 188 8 års ombyggnad av kyrkan.
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