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Svartmarkerade hus återfinns även
på kartan “Östra staden Umeå 1885”
i Folke och Frida.
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Vandring 1: Från Pilgatan till Västra kyrkogården

1

Vandringsväg
Startpunkten för vandring 1 är korsningen Pilgatan-Kungsgatan i
Umeås östra stadsdel. Här hade Folke och Frida sina hem 1885-1888
(1. Peterson-Berger-huset).
Härifrån fortsätter vi Kungsgatan in mot centrum och svänger höger
in på Nytorgsgatan. Vi rundar nu ett av Umeås äldsta kvarter, kvarteret
Ripan, med de tre röda gårdarna som är byggda under 1870-talet. I
korsningen Nytorgsgatan-Skolgatan hittar vi Fridas sista hem i Umeå
(2. Fridas nya gård).
Vi fortsätter Skolgatan in mot centrum och svänger vänster in på
Östra Esplanaden (3. Poppelallén).
När vi kommer till Storgatan svänger vi vänster in mot fängelset
(4. Fängelset).
Vi går tillbaka mot Östra Esplanaden och svänger vänster ner mot
älven (5. Mannerstedts backe).
Vi följer Östra Strandgatan tills vi kan svänga upp till höger in i
Döbelns park och fortsätter fram mot Döbelns monument vid Storgatan
(6. Döbelns park).
Vi fortsätter Storgatan fram till Stadskyrkan (7. Stadskyrkan) och
sedan vidare till Rådhuset. Vi rundar Rådhuset in på Rådhustorget och
följer Kungsgatan till Renmarkstorget (8. Renmarksbäcken).
Vi svänger vänster tillbaka in på Storgatan och följer den till Västra
kyrkogården. När vi korsat Västra Esplanaden kan vi åter se några av
Umeås äldsta hus, samma som Frida passerade på sin väg till och från
stan i slutet av 1880-talet. Till vänster ser vi Westerbottens Enskilda
bank, byggd 1879, och i korsningen till Hovrättsgatan står Löjtnant
Leopold Grahns hus från 1882, och därefter Slöjdskolan, byggd 1879.
Till vänster om dessa hus fanns även på Fridas tid ett grönområde,
och därintill den enda bro som gick över älven, numera cykelbro
över till Teg. Efter brogatan svänger vi in genom första ingången till
kyrkogården och kommer rakt fram till Daniel Åslunds familjegrav
(9. Fridas grav). Mitt emot kyrkogården ligger också Umeås äldsta hus,
den gula lasarettsbyggnaden från 1700-talet.

1. Peterson-Berger-huset

“Se, det var så att Folkes pappas hus var det näst sista vid den breda,
björkkantade gatan i östra stadsdelen, och huset där Fridas mamma
och syskon bodde var som sagt det sista. Båda husen hade gröna
gårdsplaner och röda uthuslängor med en massa trevliga bodar och
skrymslen att leka i.” Folke och Frida, sidan 22.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 21-34, 35-38 (interiör), 60-64,
68, 78-96 (interiör), 96-100, 109-118 (interiör), 119-129,
200-210, 237-250, 262-270, 281-282.
Illustration: Folke och Frida, sidan 26-27, 80-81 (interiör), 99,
111 (interiör), 124, 137, 283.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 282.
Peterson-Berger-huset i korsningen Kungsgatan-Pilgatan ligger
fortfarande kvar från Fridas tid, och likaså ytterligare tre hus västerut
efter Kungsgatan. På andra sidan samma korsning låg Fridas hus, som
revs på 1970-talet. Där Pilgatan idag går gick 1885 ett rött staket som
skilde de två gårdarnas gröna gräsplaner från varandra, och direkt
efter Fridas hus gjorde vägen en sväng ner mot älven och övergick i
landsväg. Från sina fönster hade Folke och Frida utsikt söderut över
Nytorget (nu Länsstyrelsen), fängelset, älven och ända över till Teg.

2. Fridas nya gård

“På den bortre verandan kom jungfrurna ut, mammas röst hördes
uppifrån, och strax därpå kom hon ut på övre verandan och lutade sig
över räcket.
– Vad är det för ett spektakel du nu ställt till med? sade hon.
Välkommen hem – det var hemskt vad ditt hår är trassligt och
okammat.” Fridas nya värld, sidan 237.

Läs mer: Fridas nya värld, sidan 192-211 (interiör), 214-215,
236-239, 240-244 (interiör).
Illustration: Fridas nya värld, sidan 238.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 282.
Det rosa huset med dubbla verandor står fortfarande kvar i korsningen
Nytorgsgatan-Skolgatan, men är ombyggt sedan Fridas tid. När Frida
efter sin resa kom in genom grinden vid Bastugatan (nuvarande
Skolgatan) möttes hon av familjen Björk som bodde på nedre plan och
värdinnan, som bodde i den hitersta av de två övre lägenheterna. Frida
och hennes mamma bodde i den bortre övre lägenheten och hade
tre rum och kök, som de delade med inackorderingar för att få ihop
ekonomin. Detta var Fridas sista hem i Umeå.

3. Poppelallén

“Poppelallén skilde östra stadsdelen ifrån ‘stan’. Östra staden där
Folkes och Fridas hem låg, var en nyare stadsdel med bredare och
öppnare gator än inne i ‘stan’.
Poppelallén var en bred, fin, gata kantad med popplar, de finaste
träd som kunde växa i den staden. Annars var det bara björkar som
kantade gatorna, och därför kallades den staden också Björkarnas stad.
Poppelallén var som sagt en bred, fin gata som gick tvärs genom
stan och lutade mot älven i Mannerstedts backe, mellan fängelset och
Döbelns park.” Folke och Frida, sidan 57.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 57, 162.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 282-283.
Poppelallén heter egentligen Östra Esplanaden, och anlades år 1882-83.
1883 planterades cirka 200 popplar i dubbla rader på båda sidorna om
gatan. Idag är den något förlängd. På Fridas tid kantade Poppelallén
Nytorget, som idag är omgjort till ett kvarter, där Länsstyrelsen ligger.

4. Fängelset

“Det gula stenhuset låg i en liten trädgård med baksidan mot älven och
sin trappstensgavel vänd mot Storgatan och Poppelallén. Och i mitten
på den gaveln var en stor välvd port som alltid var stängd, och dit upp
ledde en hög stentrappa.” Folke och Frida, sidan 58.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 58-59.
Illustration: Folke och Frida, eftersättsblad.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 277, 283.
Umeå cellfängelse, som byggdes 1861 efter ritningar av Vilhelm
Theodor Ankarsvärd, är ett av Umeås äldsta stenhus, och på Fridas
tid ett av få stenhus överhuvudtaget. Förebilden var amerikansk, och
det nybyggda fängelset blev ett av Sveriges modernaste. Det låg 1885
i utkanten av staden, och användes som fängelse ända fram till 1981.
Numera är det ett hotell.

5. Mannerstedts backe

“Eller hade de stått i Mannertedtsbacken och sett ‘Västerbottens’ höga
master komma glidande bakom Ön, och rätt som det var sköt dess
bruna nos fram om Önabben och den kom stolt och stilla simmande
uppför floden som en stor brun fågel.” Folke och Frida, sidan 19.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 19-20, 57.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 282-283.

Folke och Frida kallar backen mellan fängelset och Döbelns park för
“Mannerstedts backe”. Namnet kommer förmodligen från majoren Karl
Viktor Mannerstedt (född 1838) som på Fridas tid bodde i en gård som
låg vid Storgatan på den tomt som då fanns mellan residenstomten och
cellfägelset. Backen sluttade från hans hus ner mot älven.

6. Döbelns park

7. Stadskyrkan

“Inget residens som ett rött och vitt tegelslott fanns det, tänkte hon,
men Döbelns park, den fanns, och Döbelns monument, det stod där det
stått, och bakom det glittrade älven nedanför suckarnas allé.
Hon gick förbi det grå stenmonumentet med den svarta järnmedaljongen på framsidan och de korsade svärden och kanonkulorna
nedanför.” Fridas nya värld, sidan 245.

“Men mormor, som hade Frida i knä, sade stilla, när de åkte förbi
kyrkan:
– Ser du, nu lyser det så svagt därinne, nu går kyrkvaktmästaren och
eldar och får varmt tills imorgon bitti – då ska alla, alla de små ljusen
brinna i den stora bågen därinne, och kyrkklockorna börja ringa till
julotta nästan mitt i natten.
Och Frida tittade uppåt det höga tornet, där hon visste att klockorna
hängde bakom de svarta luckorna.” Folke och Frida, sidan 188-189.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 251-255, Fridas nya värld, sidan
245-259.
Illustration: Fridas nya värld, sidan 250-251.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 278, 283.
Stadsträdgården anlades 1865 och var Umeås första park. 1867 invigdes
monumentet till minne av general Georg Carl von Döbeln, och parken
döptes då om till Döbelns park. Stora delar av parken förstördes i
branden 1888, och 1897 började man arbetet med att återställa den. 100
år senare restaurerades parken igen.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 187-199.
Illustration: Folke och Frida, sidan 188, 194, eftersättsblad.
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 276, 278, 281.
Frida beskriver hur Umeå vita träkyrka (1724-1887) brinner upp på
julaftonskvällen 1887, och hur den nya tegelkyrkan senare byggs upp
på samma plats. Den nya kyrkan invigdes i december 1894 och står
kvar idag. Kyrkogården och dess mur finns inte kvar kring dagens
kyrka, men Kyrktorget (idag kallad Vänortsparken) ligger kvar på
samma plats. På Fridas tid var det en gräsplan inramad av rönnar.
Kyrkbron har tillkommit sedan Frida bodde här.

8. Renmarksbäcken

9. Fridas grav

“De kom fram till Renmarksbäcken, den smala, hoppande bäcken
med de höga, lutande stränderna som går snett genom staden och över
vilken broar med vita räcken är byggda. På sidorna ned mot bäcken
finns ‘kissar’ om vårarna, och Norrlands ‘blåsippa’, den bleka violen,
vårens första blomma, växer där.” Folke och Frida, sidan 147.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 147-149 .
Illustration: Folke och Frida, sidan 150-151.
Renmarksbäcken kulverterades på 1890-talet och ligger under
nuvarande Renmarkstorget. Man kan fortfarande följa en bit av
bäckens sträckning i torgets form. På Fridas tid gick två broar över
bäcken, på Kungsgatan och Storgatan.

På Västra Kyrkogården står Daniel Åslunds familjegrav med ett
porträtt i relief. Här är både Frida och Alma begravda.

Svartmarkerade hus återfinns även
på kartan “Umeås västra byar 1888”
i Fridas nya värld.

Vandring 2: Från Per-Nils-gården till Tväråbron
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Vandringsväg
Startpunkten för vandring 2 är Per-Nils-gården på Kyrkhamnsvägen i
Umeå, där Frida bodde i slutet av 1880-talet (1. Per-Nils-gården). Gården
ligger på gränsen mellan stadsdelarna Grubbe och Västerhiske (som på
Fridas tid var byar).
Från Per-Nils-gården går vi upp mot Backenvägen och svänger höger
in på cykelvägen som tar oss vidare över till Lagmansgatan. Vi passerar
Grubbeskolan och svänger höger in på Kungsängsvägen och sedan
vänster in på Godemansvägen. Vi fortsätter vägen fram tills vi kommer
till den korsande Rutbergsvägen. Hela denna sträcka var på Fridas tid
åkermark, och på små vägar över åkrarna gick hon sin väg till skolan
inne i stan. Det finns flera beskrivningar av vägen i Fridas nya värld, och
en illustration på sidan 46-47.
I korsningen Godemansvägen-Rutbergsvägen finner vi Länsmansgården (2. Länsmansgården).
Vi fortsätter vidare till höger in på Rutbergsvägen, svänger vänster in
på Fogdevägen, därefter höger ner efter Hartvigsgatan och vänster igen
in på Kungsgårdsvägen. Vi följer Kungsgårdsvägen tills vi kan svänga
höger in på Tvärågatan och tar där cykelvägen till höger ner mot Tvärån
och cykelbron (3. Kvarnen).
Vi går tillbaka samma väg tills vi åter står på Kungsgårdsvägen, som
där övergår i Kvarnstensvägen, och följer sedan denna väg upp mot
Backenvägen. Frida gör samma promenad på sin väg hem från kvarnen,
och hon beskriver den på sidan 124 i Fridas nya värld. Flera hus på de
gårdar hon beskriver finns kvar idag. I korsningen KvarnstensvägenBackenvägen ligger Per-Jans-gården, Fridas hem under det tidiga
1890-talet (4. Per-Jans-gården).
Vi följer Backenvägen österut. Detta var den enda sträckning av
Backenvägen (dåvarande landsvägen) som var utbyggd på Fridas tid,
och den övergick i Storgatan på sin väg genom Umeå. Vi stannar dock
till redan vid Tväråbron (5. Tvärån och Tväråbron).

1. Per-Nils-gården

“Det var en trevlig, röd bondgård med bred gavel ut mot vägen och
älven och röda uthuslängor omkring en grön gårdsplan. Framför
gaveln låg en liten trädgård med rönnar och häggar, och gula blad låg
och lyste på den gröna gräsmattan.” Fridas nya värld, sidan 8.

Läs mer: Fridas nya värld, sidan 7-26, 59-69 (interiör), 75-78
(interiör), 79-96, 100-103.
Illustration: Fridas nya värld, sidan 10-11, 60 (interiör), 86.
Per-Nils-gården finns fortfarande kvar idag. Två av byggnaderna
på tomten är desamma som på Fridas tid, men de gamla
ladugårdslängorna och storhässjan är rivna. Gården låg mitt ute
bland åkrarna, och Frida hade god sikt över det öppna landskapet:
mot älven, Backenkyrkan och byn uppe vid landsvägen (nuvarande
Grubbevägen). Idag är området mer tättbebyggt. En klunga med träd
och buskar på huvudbyggnadens gavel mot älvsidan till ger en aning
om den lilla trädgård Frida beskriver i kapitlen “Fridas nya värld” och
“Handelsboden” i Fridas nya värld.

2. Länsmansgården

“...bort genom Ytterbyn, över Tvärån till Åbyn, igenom dess
stora, granna, tätt bebyggda gårdar, som slutade med den stora
länsmansgården med gula torn och staket, och ut på byvägen genom
de långa gärdena.” Fridas nya värld, sidan 33.

Läs mer: Fridas nya värld, sidan 33 (om gården), 88-94 (om
länsman).
Illustration: Fridas nya värld, sidan 99.
I Fridas nya värld berättar Frida om länsman Isidor Rut som bor i slutet
av Åbyn. Han hette egentligen J O Ruthberg och bodde på gården
1853-1897. Idag är det bara mangårdsbyggnaden, byggd 1796, som står
kvar. Den kallas “Rutbergsgården”, och ligger på Rutbergsvägen 12. På
Fridas tid gick byvägen rakt genom länsmans gårdsplan och övergick
därefter i åkrar.

3. Kvarnen

“...kutade bygatan fram till kvarnen som låg mitt i Tvärån med broar
på ömse sidor till stränderna. Det krusade och skummade över
dammbordet under henne när hon passerade den bräckliga brogången
och kom in i kvarnen.” Fridas nya värld, sidan 117.

Läs mer: Fridas nya värld, sidan 116-123, 180-181.
Illustration: Fridas nya värld, sidan 119.

Många av gårdarna kring den gamla kvarnplatsen finns delvis kvar
idag, men den sista kvarnen revs 1962 och en betongbro för gång- och
cykeltrafik byggdes över Tvärån. Frida beskriver kvarnbyggnaden i
citatet ovan, och hon berättar också i Fridas nya värld om hur hon kunde
gå till stan via kvarnen och Kvarnvägen istället för Landsvägen. Även
arbetet i kvarnen beskriver hon delvis i kapitlet “Triumferna”.

4. Per-Jans-gården

5. Tvärån och Tväråbron

“Som en sömnig, lång, röd tax låg den långa bondgården och stekte
sig i solen mitt på dagen, som en sommarlat tax med tassarna under
sig och ögonen fridfullt slutna – de små gavelfönsterögonen mot stora
landsvägen hade blågranna rullgardiner neddragna.” Fridas nya värld,
sidan 104.

“...vattnet ringlade och strilade och droppade kring stenarna i
brovalvet, och Frida tyckte det var lustigt att se en halvrund tavla
genom valvet, med en bit vatten och albuskar och en grön strandbacke.
Och ibland blev den rund; det var när vattnet låg som en spegel och
valvet speglades däri.” Fridas nya värld, sidan 33-34.

Läs mer: Fridas nya värld, sidan 104-105, 110-116, 124-129,
133-137 (interiör), 142-151 (interiör), 169-174, 174-179
(interiör).
Illustration: Fridas nya värld, sidan 106-107, 148-149 (interiör),
176 (interiör).
Fotografi: Fridas nya värld, sidan 260.

Läs mer: Folke och Frida, sidan 166. Fridas nya värld, sidan 33-34,
169-170, 200.
Illustration: Fridas nya värld, sidan 34.

Per-Jans-gården, byggd 1785, står kvar idag, men övriga byggnader på
gården är rivna. På Fridas tid låg gården precis vid landsvägen, som är
nuvarande Backenvägen. Backenvägen gick då bara fram till Per-Jansgården, och landsvägen fortsatte sedan västerut efter Grubbevägens
nuvarande sträckning. Gården har fått sitt namn efter kyrkvärden Per
Johansson, som bodde här i mitten av 1800-talet. När Fridas mor hyrde
gården var det kyrkvärd Johan Pettersson som ägde gården. Söder om
kvarteret går idag en väg med namnet Per Jans väg.

Fridas vackra gamla stenbro revs på 1960-talet och ersattes av den
nuvarande bron. Tvärån är idag en ganska liten och skymd å. Annat
var det på Fridas tid – då var ån en bred och central gräns mellan
byarna Ytterhiske och Grisbacka (Åbyn). I närheten av bron, i
stadsdelen Sandåkern, uppförs nu ett nytt bostadsområde där en väg
kommer att döpas till Frida Åslunds gränd.

Litterär vandringsguide i Frida Åslunds fotspår
är ett komplement till Frida Åslunds böcker
Folke och Frida och Fridas nya värld.

Så här använder du guiden
Guiden innehåller två vandringar med separata kartor där
en föreslagen vandringsväg är utmärkt.
Till vandring 1 kan även kartan “Östra staden Umeå
1885” ur Folke och Frida användas för en jämförelse, och till
vandring 2 kartan “Umeås västra byar 1888” ur Fridas nya
värld likaså.
Sammanlagt 14 anhalter är utmärkta på kartorna, och
närmare beskrivna i guiden.
På varje sida finns ett fotografi över miljön som den ser
ut idag, ett kort utdrag ur Fridas beskrivning i böckerna av
hur det såg ut på hennes tid samt en kort informationstext.
Varje sida har också en ruta med hänvisningar till
text, illustrationer och fotografier i böckerna för vidare
jämförelser.
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