


Inledning 

Marie Lennersand & Linda Oja 

Efter syndafloden, när krutröken lagt sig och de döda begravts - vad 
händer då? Hur påverkas tillvaron i ett samhälle som har genomlidit 
en svår kris, exempelvis ett krig, ett pestutbrott eller en naturkatastrof? 
Hur går människor vidare? Vilka effekter kan en kris få på kortare och 
längre sikt? 

Dessa frågor har ett i grunden allmänmänskligt och tidlöst intresse, 
då kriser av olika slag förekommit i alla tider och i alla typer av samhäl
len. Svaren på frågorna kan också kasta ljus över viktiga grundvalar för 
livet på en viss plats, i en viss tid. Människors sätt att försöka återskapa 
något slags normalitet kan blottlägga grundläggande mekanismer och 
principer i samhället, vilka annars ofta existerar i det självklaras osyn
lighet. Vill man förstå hur ett samhälle fungerat och vilka villkor som 
präglat människors tillvaro, är det därför både givande och viktigt att 
studera krisers efterspel. 

Efter konflikten 
I den här boken undersöks efterspelsproblematiken med utgångs
punkt i några svåra konflikter som drabbade Dalarna och Hälsingland 
under perioden 1668-1858. De konflikter som står i blickpunkten är 
dalupproret 1743, radikala väckelser under 1700- och 1800-talet samt 
omfattande utbrott av trolldomsanklagelser och häxprocesser under 
alla tre århundradena. Konflikterna ifråga skiljer sig åt på många 
punkter, men de har gemensamt att de var dramatiska händelser som 
involverade stora delar av lokalsamhället och ställde människor mot 
varandra i laddade frågor om rättvisa, religion och ondska. 
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Misstänkta häxor beskylldes såväl på 1600- och 1700-talet som på 
1800-talet för att ha rövat med sig små barn till Satans orgier i Blå
kulla. Där döptes de i Djävulens namn, förkastade Gud och lärde sig 
att genom trolldom skada sina medmänniskor. Dessa allvarliga an
klagelser innebar att häxorna inte bara hotade de utsatta barnen och 
säkerheten i samhället utan också själva den kristna församlingens 
existens.1 

Församlingsgemenskapen hotades också av de extatiska väckelser 
som på 1770-talet spred sig i norra Hälsingland, liksom av 1800-talets 
erikjanska väckelse i samma område. De väckta ställde sig demonstra
tivt utanför den vanliga religiösa gemenskapen, ifrågasatte prästernas 
auktoritet och vägrade delta i kyrkans gudstjänst och nattvard. Detta 
ledde till våldsamma konflikter med det lokala prästerskapet, repre
sentanter för de världsliga myndigheterna och icke-väckta försam
lingsbor.2 

Dalupproret som utbröt 1743 innebar i första hand en djup konflikt 
mellan allmogen och överheten. Samtidigt fanns bland bönderna både 
de som argumenterat för och de som varit emot upproret, och skapan
det av "vi samtliga allmogen" hade inte varit oproblematiskt. Det hela 
slutade med att upproret krossades med våld av myndigheterna och 
många bönder fick sätta livet till, en del genom avrättningar. De över
levande fick besegrade, bevakade och förödmjukade återvända till sina 
hemsocknar.3 

Uppror, väckelser och häxprocesser är företeelser som under lång tid 
har tilldragit sig stort intresse bland forskare. Hittills är det i huvudsak 
händelseförloppet under själva konflikterna och bakgrunden till dem 
som stått i fokus. Detta är förstås inte att undra på; de frågor som först 
infinner sig är ofta "Vad hände?" och "Varför hände det?". Lika viktig 

1 Ellen Fries, Sveriges sista häxprocess i Dalarne 1757—1:763 (Uppsala 1893), avsnittet 
"Första rannsakningen vid häradsrätten"; Marie Lennersand & Linda Oja, "När Djävu
len vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667-1671", 
Karolinska förbundets årsbok (2001), passim; Kristina Tegler Jerselius, Den stora häxdan-
sen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef1858 (Uppsala 2003), s. 39 f., 187—193. 

2 Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630—1800 
(Stockholm 2003), s. 183-192, 230 ff. 

3 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur 
(Hedemora 2001). 
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och intressant är emellertid frågan om vilka konsekvenserna blev. Vi 
vill rentav hävda att analysen av en konflikt inte är fullständig om inte 
efterspelet och försöken att hantera situationen efteråt inbegrips. 
Efterspelet kan i många fall kasta nytt ljus över själva konflikten. Hur 
ska man till exempel kunna avgöra när en konflikt verkligen blivit 
avslutad om man inte följer händelseutvecklingen även efter att de 
tydligaste formella konfliktuttrycken upphört? 

Trots detta har frågan om konflikternas lokala konsekvenser fått 
förvånansvärt liten uppmärksamhet i tidigare forskning. Endast 
undantagsvis har problemet överhuvudtaget tagits upp. De uppgifter 
man därvid har presenterat har varit mycket intressanta, men perspek
tivet har inte fått något större utrymme. Istället har man ofta berört 
efterspelet mer i förbigående eller som en kortare, beskrivande epilog. 

Det finns emellertid också historiska studier som fördjupat analysen 
kring konflikternas konsekvenser, och även om detta inte är huvud
temat för undersökningarna visar de på det fruktbara i detta perspek
tiv. Ett exempel är David Martin Luebkes studie av djupa lokala 
konflikter i 1700-talets Schwarzwald och de effekter konflikterna fick 
för sammanhållningen i samhället, den lokala politiken och inblan
dade aktörer. Ett annat exempel är Richard Weismans analys av 
efterspelet till de omfattande och blodiga häxprocesserna i Salem i 
New England 1692. Analysen omfattar både involverade personer och 
samhället som helhet. Särskilt intressant är Weismans diskussion av 
de starka religiösa skälen för att på allvar göra upp med de rättsöver-

4 För några exempel beträffande den typen av konflikter som är aktuella här se Paul 
Boyer & Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The Social Origins ofWitchcraft (Cam
bridge, Mass. 1974), s. 217-221; Lennart Lundmark, Protest och profetia. Korpela-rörelsen 
och drömmen om tidens ände (Lund 1985), s. 64 £, 78-80; Birgitta Lagerlöf-Génetay, De 
svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund i övre Dalarna. Social och ecklesi
astik kontext (Stockholm 1990), s. 19 ff.; Erland Torstensson, Akianismen - en småländsk 
väckelserörelse pä 1780-talet (Växjö 1990), s. 113-118; Christer Bergin, "Rättvik: 'Uti lika 
nöd stadda... kunna vi ej draga oss undan'", i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), 
Fem tusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriskaperspektivpå 1743 års daluppror (Falun 
1:993), s- 4I-45; Margaretha Hedblom, "Leksand: 'Med then oroliga hopenom"', i Isac
son & Ternhag (1993), s. 53-59; Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman. 
Witchcraft in ColonialNew England (New York & London 1998, 2:a uppl.), s. 253-257. 

5 David Martin Luebke, His Majestys Rebels. Communities, Factions, and Rural 
Revolt in the Black Forest, 1725-1745 (Ithaca & London 1997). 
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grepp som skett, vilka existerade parallellt med minst lika starka poli
tiska skäl att låta bli.6 

Under senare år har efterspelstematiken tilldragit till flera histori
kers intresse, och utgör ämnet för ett stort pågående forskningsprojekt 
vid namn Fredskriser i Finland. Statsmaktens och lokalsamhällets pro
blemlösande aktiviteter i efterkrigstida situationer 1600-2000.7 Går man 
utanför historieforskningen förefaller det också som om intresset växt 
för frågor om hur man kan uppnå varaktiga lösningar på stora konflik
ter och hantera efterspelet till alla de kriser som ständigt uppstår på 
olika håll i världen. Oavsett om det gäller dagsaktuella konflikter eller 
sådana som inträffat för flera hundra år sedan är perspektivet något 
som ligger i tiden. Förhoppningsvis kommer detta resultera i många 
intressanta studier ur denna synvinkel. 

Att orka gå vidare 
Den här boken är tillkommen inom forskningsprojektet Att orka gå 
vidare. Sociala läkningsprocesser i ett lokalt perspektiv 1670—1870. Projek
tet består i huvudsak av fyra delar, som samtliga anlägger ett efter
spelsperspektiv med utgångspunkt i olika konflikter. 

Häxprocessernas efterspel i Osterdalarna 

Marie Lennersand och Linda Oja studerar i ett gemensamt delprojekt 
vilka lokala konsekvenser de stora häxprocesserna i 1600-talets Öster-
dalarna fick under årtiondena efteråt. Genom intensivstudier av två 
drabbade socknar - Rättvik och Älvdalen - undersöks både de åtgärder 
som vidtogs för att försöka hantera situationen efter krisen och de 
effekter, avsedda och oavsedda, som faktiskt kan iakttas. Av effekterna 

6 Richard Weisman, Witchcraft, Magic and Religion in iyth-Century Massachusetts 
(Amherst 1984), kap. 10. 

7 Projektet bedrivs vid Jyväskylä universitet och Abo akademi i Finland. Se vidare 
www.abo.fi/fak/hf/hist/fredskriser.htm och www.cc.jyu.fi/~hajata/rauha. 

8 För exempel från freds- och konfliktforskningen se Chester A. Crocker, Fen Osler 
Hampson 8cPamela Aall (ed.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing Internatio
nal Conflict (Washington DC 2001), del V. 
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är det främst häxprocessernas sociala följder som står i fokus: Hur 
påverkades sammanhållningen, samarbetet och konfliktmönstren i 
socknarna? Vad skedde med relationerna mellan människor och de 
inblandade personernas status och möjligheter att finnas kvar i 
gemenskapen? Även häxprocessernas inverkan på förhållandet mellan 
socknen och olika överordnade myndigheter i länet och stiftet studeras. 

Teoretiskt knyter delprojektet i stor utsträckning an till de livliga 
diskussioner som på olika sätt kretsat kring normbrott och gemenskap 
i tidigmoderna samhällen. Här menar vi att ett efterspelsperspektiv 
kan vidareutveckla och kvalificera resonemangen. Hur fungerade de av 
tidigare forskning beskrivna mekanismerna för konfliktlösning, ut-
stötning, återintegrering och återupprättelse i praktiken, och på något 
längre sikt? Vilken betydelse hade egentligen den mångomtalade 
hedern, som i hög grad ska ha bestämt den tidigmoderna människans 
tillvaro och sociala relationer? I viss mån har vi också tagit hjälp av teo
rier utvecklade inom freds- och konfliktforskning, om elementen och 
dynamiken i större konflikter. 

Huvudrapporten från delprojektet kommer att publiceras i en bok 
med arbetsnamnet Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter häxpro
cesserna 1668-16JI. Några artiklar har redan utkommit och ytterligare 
några är under utgivning.91 texterna som ingår i föreliggande antologi 
har vi passat på att utveckla teman som visserligen hör hemma inom 
projektets tematik men som faller lite utanför undersökningarna i 
huvudrapporten. 

Marie Lennersand gör i sin artikel en jämförelse mellan tre omfat
tande häxprocesser, spridda i tid och rum: Orsa i Dalarna 1669-71, 
Salem i New England 1692 och Al i Dalarna 1757-63. Det finns väsent
liga skillnader i hur man lokalt hanterade det läge som rådde när pro
cesserna formellt var överståndna. Hela spektret från oåtgärdad tortyr 
och tystnadspolitik å ena sidan, till omvända processer som till slut rik
tades mot torterarna och "häxjägarna", finns representerat. Samtidigt 
finns det anledning att fråga sig i vilken mån situationen verkligen 
skilde sig åt för dem som råkat värst ut i samband med samtliga pro
cesser - de torterade, fängslade och misstänkliggjorda "häxorna". 

9 Se listan över skrifter från projektet i slutet av boken. 

II 



Linda Ojas artikel behandlar hur man i det sena 1600-talets och 
1700-talets Dalarna mindes och berättade om de stora häxprocesserna 
omkring 1670. Syftet är i första hand att diskutera olika sätt att an
vända sådana minnen, och situationer där man snarare verkar ha valt 
bort referenser till häxprocesserna alldeles. Trots att hänvisningarna 
till häxprocesserna ofta var fåordiga framstår dessa händelser som 
starkt närvarande ännu nästan hundra år senare; de var inget som låg 
på betryggande avstånd utan tvärtom något ännu i högsta grad levande 
och aktuellt. Minnena av dem var därför på många sätt oroande och 
problematiska. 

Norra Hälsingland efter häxprocesser och väckelser 

Maria Wallenberg Bondesson har skrivit sin doktorsavhandling i his
toria, Religiösa konflikter i norra HälsinglandI6JO-I8OO, inom projek
tet. Avhandlingen utgör en brett upplagd studie av en rad olika reli
giösa konflikter: 1670-talets stora häxprocesser, 1770-talets intensiva 
väckelser och mindre konflikter kring exempelvis magi och hädelse. 
Undersökningen hämtar sin främsta inspiration från samhällsveten
skaplig teoribildning kring förhållandet mellan maktresurser och kon
flikter, och de lokala maktförhållandena är den kontext som de reli
giösa konflikterna i första hand sätts in i. 

För både häxprocesserna och väckelserna har Wallenberg Bondes
son undersökt efterspelet ur flera aspekter: Hur påverkades det fort
satta livet för dem som deltagit i konflikterna och vilken inverkan hade 
kriserna på lokala maktförhållanden och konfliktmönster? På vilket 
sätt talade man om och mindes kriserna efteråt? Resultaten tyder i stor 
utsträckning på att man i de undersökta socknarna ganska snart lycka
des lägga konflikterna bakom sig. Efter en tid av intensiva ifråga-
sättanden av vittnesmål, domar och misstänktas utestängning från 
religiösa ritualer tystnade talet om häxprocesserna. "Den stora tystna
den" tog vid. Tidigare antagonister kunde börja samarbeta och över
levande anklagade kunde, liksom släktingar till anklagade, fortsätta att 

10 Wallenberg Bondesson disputerade vid Stockholms universitet 2003. 
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inneha lokala förtroendeuppdrag och ämbeten.11 Efter 1700-talets 
stora väckelser framträder försonligheten ännu tydligare. En stor del 
av de väckta fick efteråt fina omdömen av sina själasörjare och även 
den bild som olika skriftställare på 1800-talet gav av väckelserna är 
övervägande positiv. 

I artikeln till denna antologi koncentrerar sig Maria Wallenberg 
Bondesson på de större religiösa konflikternas efterverkningar på 
längre sikt. Genom en närstudie av Delsbo socken framkommer spän
nande samband mellan 1600-talets häxprocesser, 1700-talets radikal
pietistiska väckelse och 1800-talets erikjanska väckelse. Artikelns röda 
tråd utgörs av den påtagliga antiklerikala tradition som i synnerhet 
verkar ha frodats i vissa delar av socknen och inom vissa släkter. Tradi
tionen fick troligen sin näring ur flera olika förhållanden. Bland annat 
spelade sannolikt utgången och hanteringen av tidigare konflikter en 
viktig roll. Något tillspetsat kan en större konflikts efterspel sägas ha 
utgjort förspelet till nästa. 

Dalupprorets efterverkningar 

Karin Sennefelts och Kristina Tegler Jerselius doktorsavhandlingar 
har tillkommit utanför projektet Att orka gå vidare. Däremot skrevs de 
färdigt när projektets verksamhet redan satt igång, och under det att 
författarna också deltog i projektets diskussioner. Eftersom bägge 
avhandlingarna innehåller delar som ligger väl i linje med projektets 
syfte, och har starkt samband med författarnas studier inom projektet, 
passar det bra att nämna dem här. 

Karin Sennefelt ägnar i sin avhandling Den politiska sjukan. Dalupp
roret 1743 och frihetstidapolitisk kultur ett helt kapitel åt hur både över
heten och allmogen försökte hantera situationen strax efter upproret. 
Genom en rad olika åtgärder - bland annat att intensivt föra ut sin bild 
av händelserna, samtidigt som alternativa tolkningar tystades - lycka
des överheten i stor utsträckning förmedla en bild av upproret som 
orättfärdigt. Bland dalallmogen syns ett visst dödsföraktande mot-

11 Wallenberg Bondesson (2003), s. 110-118,124-150. 
12 Wallenberg Bondesson (2003), s. 221-232. 
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stånd mot den officiella bilden av upproret, men framförallt anpass
ning för att rädda vad som räddas kunde. Ursäkter och urskuldning 
användes för att man överhuvudtaget skulle överleva.13 

I denna antologi fördjupar sig Karin Sennefelt i en annan aspekt av 
dalupprorets konsekvenser: På vilket sätt mindes människorna i 
Dalarna upproret efteråt? Minnena måste sökas på en rad olika ställen 
eftersom de finns spridda, ibland rentav undangömda, i exempelvis 
kyrkböckernas korta notiser, i sångtexter och diskret inristade på före
mål. Eftersom överheten var noga med att bara den officiella synen på 
upproret fick spridas tenderade allmogens minnen att hållas lågmälda 
och döljas i nedtonade omskrivningar. Det var dock inte bara bönder
na som hyste minnen som avvek från den officiella linjen; till exempel 
hade även den aktuelle landshövdingen i Kopparbergs län behov av att 
på olika sätt manifestera en egen version av händelserna. Sennefelts 
undersökning visar också att minnena på intet sätt var evigt fastslagna 
eller statiska. Under vissa villkor kunde mer dämpade beskrivningar 
redan efter några år förbytas i mer självmedvetna och anspråksfulla 
referenser till dalupproret. 

"Häxdansens" följder i Gagnef 

I Kristina Tegler Jerselius avhandling Den stora häxdansen. Vidskepelse, 
väckelse och vetande i Gagnef 1858 ingår det lokala efterspelet till de 
omfattande trolldomsanklagelserna som en del av undersökningen. 
Hon har i några avseenden analyserat de inblandade personernas liv 
efteråt för att se hur de påverkades av händelserna 1858. Resultaten 
visar på stora olikheter; en del emigrerade medan andra åtnjöt hög sta
tus lokalt och valdes som förtroendemän. Möjligen finns en tendens 
till att de som anklagats för trolldom stigmatiserats av detta, medan de 
som deltagit som anklagare inte verkar ha drabbats av några negativa 
följder.14 

Precis som Maria Wallenberg Bondesson har Kristina Tegler Jerse
lius funnit att det snart bredde ut sig en påfallande tystnad i officiella 

13 Sennefelt (2001), kap. 7. 
14 Tegler Jerselius (2003), s. 130 ff., 160 f. 
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sammanhang kring det som hänt. Detta tolkas som en effekt av med
vetna åtgärder från överordnade kyrkliga myndigheters sida: de be
svärliga häxanklagelserna skulle tigas ihjäl. Allmogen å sin sida 
uttryckte ett starkt missnöje med hur prästerna hanterat häxanklagel
serna. Det förekom också klagomål beträffande barnundervisning och 
bibelförklaringar. Dessa klagomål försvann inte när anklagelserna om 
trolldom tvingades upphöra och förtegs. Istället kanaliserades miss
nöjet i den väckelse som tog fart i socknen strax efteråt, och i det breda 
engagemanget för att få behålla den präst som i flera avseenden stått på 
allmogens sida i samband med trolldomsanklagelserna. På så sätt orsa
kade utbrottet av trolldomsbeskyllningar inte enbart konflikter utan 
skapade också sammanhållning och gemensam uppslutning inom för
samlingen.16 

Detta resonemang utvecklas i Kristina Tegler Jerselius artikel som 
fokuserar bristen på omfattande konflikter inom allmogen i Gagnef 
efter häxanklagelserna 1858. Hur kommer det sig att enigheten och 
gemenskapen verkar ha varit dominerande, de dramatiska beskyll
ningarna till trots? Tegler Jerselius pekar på en kombination av lokala 
omständigheter och omvärldens agerande, vilka tillsammans skapade 
den enade fronten bland invånarna i Gagnef. En viktig faktor var ock
så allmogens egen omtolkning av trolldomsberättelserna i nya banor 
som ledde bort från utåtriktade anklagelser. 

Slutord 
Vi har alltså för vårt projekt och i föreliggande antologi valt ett lokalt 
och ett historiskt perspektiv i våra analyser av svåra konflikter och 
deras efterspel. 

Frågor om större konflikters konsekvenser studeras i allmänhet 
inom mer samtidspräglade ämnen, exempelvis freds- och konflikt
forskning. Vi hoppas att vi här lyckas visa att även det historiska per
spektivet är givande att tillämpa. En fördel med att studera konflikter i 
gångna tider är att vi kan anlägga ett långtidsperspektiv, och därige
nom upptäcka också effekter som syns först långt efteråt. En forskare 

15 Tegler Jerselius (2003), s. 71 f., 101. 
16 Tegler Jerselius (2003), s. 102 f., 159, 180, 211, 307. 
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som ägnar sig åt konflikter som ligger mer nära i tid kan av naturliga 
skäl inte se sådana samband eftersom stora delar av efterspelet till en 
nyligen inträffad konflikt ännu inte har hunnit äga rum. 

Vårt lokala perspektiv gör att vi kan nå djupare in i de enskilda 
konflikterna än om vi hade stannat på en mer allmän nivå. På detta sätt 
har vi kunnat uppmärksamma även enskilda människor och se hur de 
försökte bygga upp sin tillvaro igen efter det svåra de varit med om. Vi 
har också förmått tränga bakom den officiella, ofta överslätande och 
nedtystande, bild av händelserna som förmedlats av kyrkan, de världs
liga myndigheterna eller pressen. Därmed har även allmogens åtgär
der, minnen och åsikter fått utrymme. 

Även andra typer av undersökningar skulle förstås kunna ge intres
santa perspektiv på efterspelet till stora konflikter. Till exempel skulle 
man kunna lämna den lokala nivån och istället titta på de centrala 
myndigheternas agerande. Kanske kan man där upptäcka att erfaren
heter från tidigare konflikter ligger bakom hur nya hanteras? En annan 
idé vore att följa upp mindre, mer vardagliga konflikter, tvister och gräl 
mellan grannar och studera deras effekter på de inblandades tillvaro 
och sociala relationer. Även en konflikt av mindre omfattning kunde 
förmodligen få viktiga konsekvenser för dem som deltog i den. 

Vi vill med denna antologi visa på det fruktbara i att undersöka inte 
bara det som leder fram till konflikter utan också det som händer efter 
dem. Det finns alltid både ett före och ett efter och bägge är viktiga för 
att förstå helheten. Artiklarna i antologin visar hur uppmärksamman
det av efterverkningarna också kan belysa mer allmänna företeelser, 
exempelvis maktrelationer mellan olika delar av ett lokalsamhälle eller 
de processer som leder till att skapa sammanhållning och en gemen
sam identitet. Likaså framgår tydligt att en konflikt på många sätt inte 
alls är över när den officiellt avslutats, utan att spåren kan synas länge 
efter att oväsendet tystnat. 
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