


Konflikt som tradition 

Antiklerikalism under tre sekler: 
fallet Delsbo i Hälsingland 

Maria Wallenberg Bondesson 

Margta Jonsdotter föddes i Delsbo socken i norra Hälsingland 1760. 
Under hennes ungdomstid växte en intensivt prästkritisk väckelse
rörelse fram i socknen. Margtas väckelseengagemang kom tidigt 
och redan som 15-åring deltog hon i religiösa sammankomster. Vid 
16 års ålder räknades hon, tillsammans med sin storasyster, till "läs
folket", som de väckta kallades.1 Margta tillhörde emellertid inte 
bara sin ungdomstids väckelse utan hade också i sitt fortsatta liv och 
genom sin släkt starka band till andra större religiösa konflikter, 
både bakåt och framåt i tiden. Härigenom förkroppsligar hon den 
långlivade antiklerikala tradition i Delsbo som den här artikeln ska 
handla om. 

På sin mors sida var Margta ättling i rakt nedstigande led till en 
bonde vid namn Olof Pålsson. Hennes föräldrar brukade också en del 
av det som en gång varit Olofs hemman i byn Oppsjö. Denne Olof 
Pålsson var nämndeman och djupt involverad i de konflikter som 

1 Hälsinglands domsagas arkiv AIa:ii5 fol. 349-356, Härnösands landsarkiv (HLA); 
Brev från Erik Röstling 14/4 1777, Hälsinglands norra kontrakts prostarkiv EII:6 nr 12, 
HLA; Sveriges släktregister. Släkthistorisk samlingDelsboX6 socken Gävleborgs län (Stock
holm 1980), s. 276, 441. Om det sena 1700-talets väckelse i Delsbo och andra delar av 
norra Hälsingland, se Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsing
land I6JO—I8OO (Stockholm 2003), s. 183—226. 

2 Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 276, 441; Wallenberg Bondesson (2003), 
s. 206 f. 
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präglade Delsbo socken i samband med häxprocesserna där på 1670-
talet. Olof tillhörde de sockenbor som hamnade i svår motsättning till 
kyrkoherden Jon Korbelius och ifrågasatte beskyllningar och vittnes
mål mot de utpekade "häxorna". Olof och hans meningsfränder drog 
sig inte för att öppet och högljutt kritisera kyrkoherden, anmärka på 
hans privilegier och antyda att det var kyrkoherden snarare än "häxor
na" som utgjorde problemet i socknen.3 Bakåt hade Margta Jonsdotter 
således starkt antiklerikala anor. 

Margta gifte sig sent, men när hon gjorde det blev det ett äktenskap 
helt i linje med hennes religiösa övertygelse. Hennes make var korpra
len Hans Stare, som varit en av ledarna för väckelsen under senare 
delen av 1700-talet.4 Det är tydligt att Margta aldrig övergav sin reli
giösa hållning. När en ny utmanande väckelse i form av den så kallade 
erikjansismen uppträdde i Delsbo på 1840-talet var Margta en av del
tagarna. Hon emigrerade till Amerika med Erik Jansson och hans 
anhängare år 1846, vid 85 års ålder. Hennes make var äldre än hon och 
förmodligen död vid det laget, men hans barn ur ett tidigare äktenskap 
följde senare sin styvmor västerut.5 

Margta Jonsdotter är kanske det tydligaste, men långtifrån det 
enda, exemplet på de starka sambanden mellan omfattande religiösa 
konflikter i Delsbo under 1600-, 1700- och 1800-talet. Syftet med den 
här artikeln är att lyfta fram och diskutera en specifik aspekt av dessa 
samband, nämligen traditionens roll. 

Antiklerikala traditioner 

I vissa delar av Sverige, i likhet med i vissa delar av Europa i sin helhet, 
har religiösa konflikter varit vanligare än i andra. Forskare har till 
exempel konstaterat att häxprocesser ofta blossat upp i områden där de 
förekommit tidigare. Samma sak gäller religiösa väckelser. I Sverige 

3 Wallenberg Bondesson (2003), s. 107 ff. 
4 Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 276,441; Wallenberg Bondesson (2003), s. 206. 
5 EMIBAS, databas över emigranter, Migranternas hus i Alfta; Sveriges släktregister 

Delsbo (1980), s. 183, 276, 441, 448. 
6 Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England. A regional and compara-

tivestudy (London 1970), s. 61, 63; Hugh R. Trevor-Roper, Religion, the reformation and 
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finns till exempel särskilda väckelsebygder, där nya religiösa budskap 
ständigt fått fäste.7 

Ett sådant område är Hälsingland. I den norra delen av landskapet, 
där Delsbo ligger, har religiöst färgade konflikter uppstått om och om 
igen. Under senare delen av 1600-talet drabbades området av stora 
häxprocesser. Något liknande verkar också ha ägt rum under 1730-
talet, men i betydligt mindre omfattning. Och från och med senare 
delen av 1700-talet följde den ena kyrkofientliga väckelsen efter den 
andra. Erikjansismen var kanske den mest kontroversiella av 1800-
talets väckelser och fick även uppmärksamhet på nationell nivå.9 

De tre stora konflikter det är fråga om här - 1670-talets häxproces
ser, det sena 1700-talets väckelser och 1840-talets erikjanska väckelse -
hade många antiklerikala inslag. Människor i norra Hälsingland har i 
samband med dessa konflikter givit uttryck för stark kritik mot kyrka 
och prästerskap och man kan, utan tvivel, tala om en antiklerikal tradi
tion i området. Det är denna tradition som kommer att behandlas i 
den här texten. I ett viktigt avseende skiljer sig min artikel därmed från 
de övriga i denna antologi. Samtliga texter behandlar lokala efterverk
ningar av svåra och omfattande konflikter i tidigmoderna samhällen. I 
det här fallet rör det sig dock inte om efterspelet till en enda konflikt, 
utan om ett helt konfliktmönster. De senare konflikterna ses som en 

socialchange (Tredje reviderade upplagan, London 1984), t.ex. s. 102-108; Birgitta Lager-
löf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668—i6yi. Bakgrund i Övre 
Dalarna. Social och ecklesiastik kontext (Stockholm 1990), s. 170; Christina Larner, Ene-
mies of God. The witch-hunt in Scotland (Edinburgh 2000), s. 80 ff., 196. Se även John 
Putnam Demos, Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of Early New England 
(Oxford, New York, Toronto, Melbourne 1983), s. 12 f. 

7 Helmer Fält, Seperatismen i Orsa 1850-1860 (Stockholm 1967); Christer Ahlberger, 
Vävafolket. Hemindustrin i Mark 1790—1850 (Göteborg 1988), särskilt s. 139; Peter 
Aronsson, Ropande pigor och läsande bönder. Bidrag till tolkningen av de sociala och poli
tiska dimensionerna av åkianismen och roparerörelsen — två väckelserörelserföre 1850 (Växjö 
1990); Tom Ericsson & Börje Harnesk, Präster, predikare och profeter. Läseriet i övre 
Norrland 1800-1850 (Gideå 1994). Se även Lagerlöf-Génetay (1990), s. 170 f. samt 
Hanne Sanders, Bondevcekkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Dan
mark og Sverige 1820-1850 (Stockholm 1995), s. 74 ff., 79. 

8 Wallenberg Bondesson (2003), s. 4 f. och där anförd litteratur. 
9 Se t.ex. Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 

1840-talets Sverige (Uppsala 2002), t.ex. s. 221 ff.; Henrik Gladh, Lars Vilhelm Henschen 
och religionfrihetsfrågan till 1855 (Uppsala 1953), t.ex. s. 153,158 ff., 167 f. 
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del av efterverkningarna av de föregående och det är sålunda efterverk
ningar på verkligt lång sikt som studeras. En förutsättning för att 
kunna göra detta är att man anlägger ett lokalt långtidsperspektiv och 
noga följer personer och händelseförlopp i ett lokalsamhälle under 
många generationer. 

Nyckeln till förståelsen av de religiösa konflikterna i området ligger 
inte bara i traditionen utan också i den rådande maktstrukturen. Häl
singland var ett relativt egalitärt samhälle, där auktoritet ofta inte var 
självklar och många grupper tävlade om makten i lokalsamhällena. De 
få ståndspersoner som fanns, som det lokala prästerskapet, kunde ha 
betydande svårigheter att hävda sig mot en stark, självständig allmoge. 
Samtidigt kunde bönderna inte dominera socknarna totalt. Strukturen 
utgjorde en förutsättning för återkommande strider om makt och 
inflytande mellan det lokala prästerskapet och andra grupper i sock
nen. Osäkerheten om lokal auktoritet förvärrades periodvis av olika 
skäl och vid sådana tillfällen bröt de stora religiösa konflikterna ut.10 

Denna text fokuserar emellertid främst på traditionens betydelse 
och gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av de religiösa konflikter 
som behandlas. Ett studium av lokala maktstrukturer hjälper oss utan 
tvivel att förstå de återkommande häxprocesserna och väckelserna i 
området och jag kommer behandla detta i viss utsträckning. För en 
mer ingående diskussion av detta hänvisas dock till min avhandling.11 

Innehållet i den tradition som ska analyseras är, som sagt, antikleri-
kalism. Antiklerikalism kan i mer allmänna termer förstås som ett 
motstånd mot eller en önskan att minska kyrkligt och prästerligt 
inflytande i samhället. Detta kan inkludera både föreställningar och 

10 Wallenberg Bondesson (2003). 
11 Wallenberg Bondesson (2003). 
12 För olika definitioner av antiklerikalism, se t.ex. Gerald Strauss, "Local Anticleri-

calism in Reformation Germany", i Peter A. Dykema 8c Heiko A. Oberman (ed), 
Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europé (Leiden, New York, Köln 
1993), s. 625, 627; G.M. Ditchfield, "The Changing Nature of English Anticlericalism, 
c. 1750-c. 1800", i Nigel Aston & Matthew Cragoe (ed), Anticlericalism in Britain c. 
1500-1914 (Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire 2000), s. 93; National-
encyklopedien (Höganäs), på "antiklerikalism"; The New Encyclopaedia Britannica, 
Micropaedia (yie upplagan, Chicago, Genéve, London etc.) på "anticlericalism". 
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handlingar.13 Undersökningar av andra länder har visat att antiklerika-
lism är ett ämne väl värt att studera.14 Inom svensk forskning har det 
hittills fått ytterst liten uppmärksamhet.15 Jag avser dock att i den här 
artikeln visa hur fruktbart det kan vara att diskutera i termer av anti-
klerikalism och antiklerikala traditioner. 

I det följande ska jag först, i tur och ordning, diskutera häxproces
serna och 1700- och 1800-talets väckelser, och då i första hand de 
antiklerikala inslagen i dessa, det vill säga hur den antiklerikala tradi
tion jag nämnt tog sig uttryck i Delsbo. Därefter följer en summering 
av mina slutsatser och några reflektioner kring den existerande forsk
ningen inom området. 

Häxprocesserna 

På 1670-talet drabbades Delsbo och flera andra socknar i norra Häl
singland svårt av de stora häxprocesser som svepte över Norrland och 
Svealand. I ett område med en befolkning på ungefär 15 000 personer 
vid slutet av 1600-talet anklagades över 160 personer för trolldom. 
Anklagelserna följdes av stora rättegångar med hundratals vittnen - de 
flesta barn eller ungdomar. Barnen hävdade att de fördes till häxsabbat 
i Blåkulla av grannar och andra sockenbor. De talade om en gigantisk, 
djävulsk konspiration och hävdade att ett stort antal kvinnor i deras 
församlingar givit efter för Satans frestelser och blivit hans trogna tjä
nare. Det är dock tydligt att barnen som vittnade vid rättegångarna 
ofta utsatts för olika former av påtryckningar. Många barn var verktyg 

13 Bob Scribner, "Anticlericalism and the Cities", i Peter A. Dykema & Heiko A. 
Oberman (1993), s. 147; Strauss (1993), s. 627. 

14 Se t.ex. artiklarna i följande antologier: Nigel Aston & Matthew Cragoe (ed), 
Anticlericalism in Britain c. 1500-1914 (Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire 
2000); Peter A. Dykema & Heiko A. Oberman (ed), Anticlericalism in Late Medieval 
andEarly Modern Europé (Leiden, New York, Köln 1993). 

15 Kyrkohistorikern Jakob Evertsson har använt begreppet i sin studie av synen på 
biskopsämbetet vid mitten av 1800-talet, se Jakob Evertsson, "En damm mot tidens 
ström." Kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 
1800-talet {Äbo 2002), t.ex. s. 23, 231 f., 245 och historikern Olle Ferm har berört begrep
pet i en medeltida kontext, se Olle Ferm, Abboten, bonden och hölasset. Skratt och humor 
under medeltiden (Stockholm 2002), s. 210—214. 
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i andras händer, inte minst prästerskapets. Myten om Blåkulla, och de 
trolldomsanklagelser den gjorde möjliga, utgjorde ett vapen i en lokal 
kamp om rättigheter, befogenheter och makt. 

I Delsbo utspelade sig under denna tid en intensiv kraftmätning 
mellan kyrkoherden Jon Korbelius och några av hans mest inflytelse
rika församlingsmedlemmar: länsman, nämndemän och vissa av de 
militära befälhavare som var bosatta i socknen. Kontroversen hade 
inletts flera år innan häxprocesserna tog sin början, men trappades upp 
när häxprocesser började spridas i närområdet - kontrahenterna tog 
tillfället i akt och använde myten om Blåkulla för att misskreditera sina 
motståndare. Prästerskapet stod bakom många trolldomsbeskyll
ningar riktade mot personer som var gifta eller nära släkt med lokala 
makthavare, det vill säga med personer som konkurrerade med 
prästerskapet om makt och inflytande i lokalsamhället. Prästernas 
konkurrenter levererade i sin tur bitande kritik mot prästernas ageran
de i olika avseenden, och även mot deras predikningar och lära. 

Bland kyrkoherdens motståndare var den redan omnämnde nämn
demannen Olof Pålsson i Oppsjö - anfadern till Margta Jonsdotter 
vars levnadshistoria inledde artikeln - en av de mest framträdande. 
Konflikten gick så långt att kyrkoherden fann sig nödsakad att ta till 
rättsliga åtgärder. Ar 1675 ställdes Olof inför rätta tillsammans med 
Erik Jonsson i Hovra, en före detta kyrkvärd och en mycket inflytelse
rik man i socknen. Erik var en av de lokala makthavare som drabbats 
hårt av trolldomsanklagelser. Både Erik själv och flera av hans när
maste hade anklagats och prästerna var mycket drivande i samman
hanget. Under rättegången framförde kyrkoherden ytterst allvarliga 
anklagelser mot både Olof och Erik.18 

Olof Pålsson anklagades bland annat för förtal. Han hade givit 
minst sagt omilda omdömen om prästerna i församlingen. Korbelius 
tog, enligt Olof, ut alldeles för stora avgifter för kyrkliga förrättningar 
och behöll delar av det som donerades till kyrkan för egen räkning. Att 
Olof framfört sådana anklagelser inför höga tjänstemän som lands-

16 Wallenberg Bondesson (2003), s. 45-47, 89-124. 
17 Konflikterna finns beskrivna i Wallenberg Bondesson (2003), s. 106—121. 
18 Ibid. 
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hövdingen, och dessutom hävdat att han representerade hela försam
lingen, såg kyrkoherden som särskilt försvårande. 

Kyrkoherden var om möjligt än mer missnöjd med Erik Jonsson i 
Hovra. Erik anklagades för att ständigt klaga över, förolämpa och 
gräla med prästerskapet. Han hade även, enligt Korbelius, utmålat 
prästerna som dåliga förebilder samt påstått att de var skyldiga till oron 
i socknen och att de låg bakom barnens anklagelser om trolldom. 
Dessutom menade Erik att prästerna var giriga och tog alldeles för 
mycket betalt för kyrkliga förrättningar.20 

Protokollen vittnar om att båda männen hade ett stort självför
troende och stort lokalt inflytande. De försvarade sig frimodigt, och 
ibland till och med syrligt, inför rätten. Olof förklarade till exempel 
att: "kyrkoherden haver för mycket klagat, att han intet kan allt min
nas eller svara till". Erik försvarade sina gräl med prästerskapet med att 
"ingen [vill] tiga medan den andra talar" och försökte inför rätta över
tyga socknens komminister om att denne tvingat barn att vittna om 
Blåkullafärder. Olof verkar också ha injagat en hel del fruktan i både 
kyrkoherden och rättens ledamöter. Han förefaller till exempel ha 
lyckats skrämma nämndemännen till att avstå från att döma i målet 
och att i stället hänvisa saken till domaren.21 

Även efterverkningarna av konflikten visar på styrkan hos präster
skapets motståndare. I Delsbo, i likhet med i flera andra socknar i 
norra Hälsingland, mynnade sammanstötningarna under 1670-talet 
ut i en konflikt om nattvarden. De flesta kyrkoherdar i Hälsingland 
hade stängt av de trolldomsanklagade från nattvarden under proces
serna. Tanken var att restriktionerna skulle lyftas när de dömts och 
straffats. Problemet var bara att Svea hovrätt, som skulle avge de slut
giltiga domarna, tog så lång tid på sig att behandla målen. Samtidigt 
kvarstod restriktionerna. Både detta, och restriktionerna i allmänhet, 
mötte omfattande motstånd. Ar 1675, två år efter de sista processerna, 
skrev anklagade i både Hudiksvall och Delsbo till Uppsala domkapi
tel och klagade över att de varit utestängda från nattvarden under så 

19 Wallenberg Bondesson (2003), s. 114 f. 
20 Wallenberg Bondesson (2003), s. 115 ff. 
21 Wallenberg Bondesson (2003), s. 107,114-117. 
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lång tid. Strax därefter klagade allmogen i hela norra Hälsingland 
inför landshövdingen över att prästerskapet inte ville tillåta anklagade 
som rannsakats att begå nattvard. Detta var uppenbarligen för 
mycket för att prästerskapet skulle kunna upprätthålla restriktio
nerna. Trycket från åhörarna och den långsamma behandlingen av 
trolldomsmålen i högsta instans tvingade snart prästerskapet att reti
rera. Kyrkoherde Korbelius i Delsbo var, i mars 1676, en av de sista 
att lyfta sanktionerna. 

Utgången av häxprocesserna och nattvardsstriden, liksom av den 
allmänna maktkampen i socknen, innebar alltså på intet sätt någon 
framgång för prästerskapet. Deras motparter fortsatte, trots de allvar
liga anklagelser som riktats mot dem, i många fall att inneha en stark 
position även efter konflikterna. Jon Olofsson i Sjömyra fortsatte till 
exempel att vara länsman även efter processerna. Och trots de allvar
liga anklagelserna mot hans hustru fick makarna en hedervärd grav 
inne i kyrkan när de dog ungefär tio år efter processerna. Länsman
nens son och sonson blev också länsmän efter honom och länsmans
ämbetet fortsatte att gå i släkten ända fram till senare delen av 1700-
talet.23 Prästerna själva försvann däremot båda från socknen några år 
efter häxprocesserna; kyrkoherde Korbelius avled och hans komminis
ter sökte sig till en tjänst i en annan församling. 

Efterverkningarna av konflikten visar alltså i många avseenden på 
styrkan hos prästerskapets konkurrenter. Och kanske visar de också på 
styrkan i deras argumentation? Argumenten stämmer väl överens med 
spridda antiklerikala föreställningar i folklig och lärd europeisk kultur, 
såväl före som efter reformationen. Bilderna av prästen som girig, 
materialistisk isterbuk, som illistig politiker som använder sitt ämbete 
för att nå ära och världslig makt och som falsk lärare som endast länder 
sina åhörare till fördärv, var populära och vanligt förekommande. 
Präster kunde också framställas som orosstiftare, som med sina pre-

22 Wallenberg Bondesson (2003), s. 126 ff. 
23 Knut Nilsson Lenaeus, Delsboa Illustrata eller Delsbo socken i norra Helsingland 

(Stockholm 1971. Faksimilutgåva av upplaga från 1764.), s. 67; Olof Joh. Broman, Olof 
Joh: Bromans Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland (Uppsala 1911—54), del 2, s. 
367; Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 303. 

24 Wallenberg Bondesson (2003), s. 136. 
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dikningar och förmaningar endast störde lugnet och harmonin i lokal
samhället.25 

I Bibeln fanns dessutom många texter som kunde legitimera kritik 
mot samtida präster.26 Varken biblar eller läskunnighet var visserligen 
särskilt spridda bland lekmän vid denna tid, men de fanns inom sock
narnas eliter. Ett av de sätt som högre militärer kunde konkurrera med 
prästerskapet om inflytande i socknarna var i själva verket genom sin 
utbildning och sitt bokinnehav. Komministern i Delsbo klagade till 
exempel över att officeren Karl Grip rest runt i byarna i socknen 

och låtit höra sitt förtretliga tal emot oss präster, beropat sig på sin vishet 
och förstånd, framdragit Bibeln, och vill därav bevisa prästerna fara ville, 
som tro att detta trolldomsväsende skall vara till, och vill alldeles göra 
detta väsendet om intet.27 

Läskunnighet och tillgång till en bibel gav också Grip möjlighet att 
läsa och dela med sig av bibelord som Mik. 3:11, om präster som endast 
undervisar för betalning, och Matt. 7:15, där falska profeter liknas vid 
rovlystna vargar förklädda till får. 

Dessa motiv bottnade i mycket generella motsättningar mellan lek
män och präster inom både judendom och kristendom - frågan om 
varje grupps plikter, funktioner och befogenheter hade aktualiserats 
med jämna mellanrum inom den judisk-kristna kultursfären. Bruket 
av sådana bilder och motiv kan möjligtvis öka förståelsen av den, i det 
långa loppet, till synes milda "domen" flera av de anklagade fick av sina 
grannar och andra sockenbor. Även för dem som inte hade hållit med 

25 Se t.ex. Mikael Nordberg, Den dynamiska medeltiden (Stockholm 1984), s. 289-297; 
Albrecht Classen, "Anticlericalism in Late Medieval German Verse", Henry J. Cohn, 
"Changing Places: Peasants and Clergy 1525", Hans J. Hillerbrand, "Anticlericalism in 
Thomas Miintzer's Prague ManifestoHans-Christoph Rublack, "Anticlericalism in 
German Reformation Pamphlets", R. Po-Chia Hsia, "Anticlericalism in German 
Reformation Pamphlets: A Response", samtliga i Peter A. Dykema & Heiko A. Ober-
man (1993); Christopher Haigh, "Anticlericalism and clericalism, 1580-1640", i Nigel 
Aston 8cMatthew Cragoe (2000). 

26 Kritik mot präster och profeter finns på många ställen i Bibeln, se t.ex. Jer. 23:11; 
Hes. 13; Hos. 4:4-10, 6:9; Mik. 3:11; 2 Mack. 4:14-16, 4:24-25; Matt. 7:15,15:14, 23:6-7, 
23:27; Mark. 12:38-40; Luk. 11:39-48; Tit. 1:7-11; 1 Pet. 5:2-3. 

27 Wallenberg Bondesson (2003), s. 112 f., 120. Citatet återfinns på s. 113. 
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under själva konflikten, var problemen i relationen mellan präster och 
åhörare nämligen med stor sannolikhet bekanta. Och med tiden kun
de bilden av processerna och anklagelserna generaliseras; den tidens 
trauma hade egentligen orsakats av giriga, makthungriga präster. Det 
kan ha varit bekvämt att uppfatta det så, för präster byttes ständigt, 
medan bönderna var bundna till jorden och ofta tvingades leva tillsam
mans generation efter generation. 

1700-talets väckelse 

Några större häxprocesser ägde aldrig mer rum i norra Hälsingland. 
Ett mindre utbrott av trolldomsanklagelser verkar ha inträffat på 1730-
talet, men alltför lite är känt om detta för att det skall kunna under
sökas mer ingående. Därefter dominerades scenen istället av en annan 
sorts religiös konflikt: religiös väckelse. 

Under den senare delen av 1700-talet uppstod väckelser i både Dels-
bo och grannsocknen Forsa. De väckta kritiserade präster och socken
bor och menade att de som inte omvänt sig var fördömda. De höll pri
vata religiösa sammankomster, så kallade konventiklar, där de sjöng 
och läste ur Bibeln och annan religiös litteratur.28 

Prästerskapet menade, å andra sidan, att de väckta var fanatiker som 
störde ordningen i sina lokalsamhällen. De försökte på många sätt att 
få de väckta att återvända till kyrkan och särskilt att upphöra med sina 
konventiklar. Framgångarna uteblev emellertid och prästerskapet 
lämnade över saken till de världsliga myndigheterna. Privata religiösa 
samlingar var sedan en längre tid förbjudna i det så kallade "konventi-
kelplakatet" och många väckta åtalades för brott mot den religiösa 
lagstiftningen. Också i den sista ronden avgick dock de väckta med 
segern, då de flesta domarna blev friande. Detta verkar ha medfört att 
väckelsen fortsatte leva in på 1800-talet.29 

Sina religiösa influenser fick de väckta främst från pietistiskt tän-

28 Väckelserna finns beskrivna och analyserade i Wallenberg Bondesson (2003), 
s. 183-221. 

29 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-222. Om konventikelplakatet, se Wallen
berg Bondesson (2003), s. 153-156, särskilt s. 156. 

90 



kände, med dess betoning av personlig fromhet och asketiskt leverne. 
De lutade snart mot den mer radikala tolkningen av det pietistiska 
budskapet, karaktäriserat av en ytterst kritisk inställning till kyrkan. 
Med tiden började de också ta mer och mer avstånd från det omgivan
de samhället. De vägrade gå till nattvard tillsammans med den övriga 
församlingen och höll sig för sig själva även socialt - konventiklarna 
fick ersätta de "världsliga" och "syndiga" fester resten av församlings
borna höll. De väckta skapade i själva verket en autonom kultur som 
förenade antiklerikala drag med normer som fördömde världsliga 

30 nöjen. 
Väckelserna hade många likheter med konflikterna under häx

processerna. Precis som under 1670-talet spelade makt och inflytande 
en viktig roll i sammanhanget. De väckta utmanade prästerskapets 
monopol på religiös kunskap och menade att de var minst lika kapabla 
som de lokala prästerna att uttolka Guds vilja. Och precis som många 
av de bönder som var inblandade i striderna med prästerskapet hundra 
år tidigare, är det tydligt att de hade ett gott självförtroende och en 
stark ställning. Den ökade läskunnigheten och den allt större tillgång
en på böcker under perioden var viktig i detta sammanhang. De väckta 
läste flitigt och kunde definitivt tävla med prästerskapet i lärdom. 
Beläsenheten tog sig bland annat uttryck i att de, precis som Karl Grip 
på 1670-talet, försvarade sig med hjälp av en mångfald bibelcitat. 
Läsandet, som inte bara omfattade religiösa skrifter utan också exem
pelvis tryckta rättegångshandlingar i religionsmål, tillförde dessutom 
inte bara rena sakkunskaper. Det utvecklade också de väcktas förmåga 
att argumentera och resonera logiskt. Vid sidan av litteraturen menade 
de väckta också, helt i enlighet med den mer radikala formen av pie-
tism, att de kunde ha direkt kontakt med Gud. Detta garanterade dem 
ren och oförfalskad kunskap. 

Det antiklerikala draget var också tydligt inom väckelserna. Exem
pelvis lär fiskaren Johan Hällman från Hudiksvall, som uppträdde som 
ledare för de väckta i Delsbo och Forsa, ha kallat Forsa kyrka för 

30 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-221, särskilt s. 184-188,197-199. 
31 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-221, särskilt s. 208-216. 
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"rövarnäste" och liknat prästerna vid rävar och svarta hundar.32 Häll-
man påstod visserligen att han endast citerat Hes. 13:4, där falska pro
feter liknas vid rävar. Denna förklaring kan emellertid knappast ha 
lugnat socknens präster. Hallman hävdade att han observerat en skill
nad mellan prästerskapets lära och dess leverne och kopplade med 
självklarhet Bibelns kritik mot falska profeter till samtida präster.33 

Liknelsen med räven alluderar naturligtvis på listighet och falskhet. 
Liknelsen med svarta hundar är också genomskinlig; Djävulen och 
andra onda andar framställdes ibland som svarta hundar inom tidig
modern folklig kultur. 

Intressant nog återfinns både viljan att utmana prästerskapet och 
det antiklerikala synsättet främst i vissa delar av socknen och bland 
vissa släkter. Det sena 1700-talets väckelse i Delsbo var i stor utsträck
ning begränsad till en särskild del av socknen: Bobygden. Bobygden 
var den skogbevuxna, kuperade södra delen av socknen, belägen söder 
om sjön Dellen. Landskapet i söder kontrasterade starkt mot det plat
ta jordbrukslandskapet i norr som kallades "slätsocknen", där kyrkan 
och den största delen av bebyggelsen i socknen fanns. Söder om Del
len var byarna mindre och det var glest mellan gårdarna, utom längst 
söderut där de större byarna Västanäng, Oppsjö och Svedja låg. Dessa 
byar utgjorde den sista utposten av socknens permanent bebodda 
bebyggelse - söder om dem fanns bara bodianden och fäbodarna. Från 
Bobygdens södra del till kyrkan var det en dryg mil och byarna där 
ansågs i samtiden vara "avlägsna".35 

Varför fick väckelsen så starkt fäste just där? Det kan ha haft med 
socknens "geografiska maktstruktur" att göra. I ett område som låg så 
långt ifrån den övriga bebyggelsen i socknen är det troligt att byarna 

32 Renoverade domböcker Gävleborgs län, vol. 183, fol. 658-660, Svea hovrätts arkiv, 
Riksarkivet (RA); Wallenberg Bondesson (2003), s. 186. 

33 Renoverade domböcker Gävleborgs län, vol. 183, fol. 658-660, Svea hovrätts arkiv, 
RA; Hes 13:4. 

34 Så t.ex. under häxprocesserna på 1670-talet, se Jonas J:son Hanzéns utgåva av häx
processprotokoll från Hälsingland, Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (Ljusdal 
1951), s. 189. Sjuttonhundratalsprästen Olof Broman menade att onda andar särskilt 
gärna antog hundars, svins, bockar eller ugglors form, se Broman (1911-54), del 1, s. 790. 
Se även Lagerlöf-Génetay (1990), s. 147. 

35 Wallenberg Bondesson (2003), s. 202, 204. 
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av nödvändighet blev mer självständiga än mer centralt belägna byar. 
Det är möjligt att man här hyste en viss ovilja att underkasta sig sock
nens centrala styre, både i andligt och världsligt avseende. Byn och 
familjen var kanske viktigare för den enskilde i sådana periferier än 
präst, länsman och andra tjänstemän i socknens centrala delar och 
böndernas position kanske starkare än i andra delar av socknen. Kan
ske är det till och med möjligt att tala om ett alternativt maktcentrum 
i ett sådant område? Om det fanns ett sådant kan det ha lett till 
konflikter med socknens centrala myndigheter och vara en faktor 
bakom uppkomsten av de religiösa väckelserna i socknen. Bobyg-
dens relativa självständighet kan ha utgjort en grogrund för radikala 
religiösa budskap och tolkningar av den kristna läran som gav lek
männen mer utrymme. I Bobygden verkar det också ha funnits en 
särskild benägenhet att tolka händelser från en antiklerikal synvinkel, 
att använda ett antiklerikalt språk och en i allmänhet kritisk attityd till 
kyrka och prästerskap. 

Släktskapsband var också av betydelse för väckelsens spridning i 
socknen. Det verkar ha funnits vissa släkter i Delsbo som fungerade 
som bärare av en antiklerikal tradition. Som framgick inledningsvis 
går detta tillbaka ända till 1670-talet. 

Det har blivit dags att återknyta kontakten med den prästkritiske 
nämndemannen Olof Pålsson i Oppsjö. Han var inte bara anfader till 
"läsaren" Margta Jonsdotter som på sin ålders höst följde Erik Jansson 
till Amerika, utan också släkt med en rad andra deltagare i 1700-talets 
väckelse. Inte mindre än åtta av de väckta från Delsbo var släktingar till 
Olof i rakt nedstigande led och de bodde alla på samma gård som Olof 
bott på. Släktens huvudman under senare delen av 1700-talet, Per 
Larsson i Oppsjö, var exempelvis barnbarnsbarn till Olof Pålsson. 
Han och hustrun Anna tillhörde de mer framträdande väckta och till
sammans brukade de ena halvan av det hemman Olof Pålsson hade 
brukat under sin livstid. 

Vikten av detta går knappast att överskatta. Det tidigmoderna sam
hället var ett agrart samhälle. Jorden utgjorde grunden för överlevna-

36 Wallenberg Bondesson (2003), s. 207 £, 219. 
37 Wallenberg Bondesson (2003), s. 206 f. 
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den för de flesta människor och det vanligaste sättet att komma i 
besittning av jord var genom arv. Förfäderna lade alltså grunden till de 
samtidas försörjning och det är rimligt att tänka sig att människor vär
derade sina närmaste anfäders sätt att leva och se på världen. I Per 
Larssons fall innebar detta mentala arv också vissa attityder gentemot 
prästerskap och kyrka: en relativt uttalad antiklerikalism. Olof Pålsson 
hade uppenbarligen haft en särskild bild av hur relationen mellan loka
la eliter borde se ut, en bild som inte lämnade särskilt mycket utrymme 
för prästerskapet. Denna bild hade av allt att döma gått i arv till hans 
efterkommande och den kom ett sekel efter hans död att utgöra gro
grund för antiauktoritära religiösa läror och mer lekmannaorienterade 
former av kristendom.38 

Många av de väckta visade alltså stort självförtroende och drog sig 
inte för att utmana prästerskapet. Och väckelsens efterverkningar 
visar också på allmogens starka position gentemot prästerskapet. Jag 
har redan nämnt att domarna vid de rättegångar som hållits mot de 
väckta blev friande. Fortsatta åtal förbjöds också av Kungl. Maj:t. I 
praktiken måste detta ha uppfattats som att förbudet mot de väcktas 
religiösa möten upphört att gälla. Detta var en betydande seger för de 
väckta och samlingarna fortsatte en bra bit in på 1800-talet.39 Man 
kan dock tycka att de väcktas konflikt med sina själasörjare skulle ha 
givit dem bestående problem i relationen med prästerskap och kyrka, 
rättegångar eller inte. Så verkar dock inte ha varit fallet. De anteck
ningar socknens präster gjorde om de väckta i dödböckerna vittnar 
sällan om någon form av fortsatt fiendskap efter sammanstötningarna 
under senare delen av 1700-talet.40 Prästerskapet fick, med mer eller 
mindre lätta hjärtan, acceptera den form av religiositet de väckta stod 
för — den stränga, kollektivistiska ortodoxin var definitivt på väg ur 
tiden. 

38 Olof Pålsson dog 1680, se Wallenberg Bondesson (2003), s. 207. 
39 Wallenberg Bondesson (2003), s. 221 f. 
40 Wallenberg Bondesson (2003), s. 222-227. 
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Erikjansismen 

Sjuttonhundratalets väckelse fortsatte en bit in på 1800-talet. Och 
även när den kollektiva väckelsen ebbat ut, vittnar prästernas om
dömen om avlidna väckta i dödböckerna om att det religiösa engage
manget hos enskilda väckta kunde vara livet ut.41 På 1840-talet fick 
dock en ny väckelserörelse fäste i Delsbo, den så kallade erikjansismen. 
En bonde från Uppland, Erik Jansson, verkade vid denna tid som pre
dikant i Hälsingland och samlade många anhängare. Budskapet var 
ytterst radikalt; människan hade genom Jesu död på korset blivit be
friad från synd och arvsynden fanns inte. Det var överhuvudtaget inte 
möjligt för en kristen människa att synda. De väckta hade stora an
språk. De menade att de stod för den enda rätta förkunnelsen och att 
alla andra lärare var djävulska. Tankegångar som dessa fick de väckta 
att anställa bokbål och bränna religiösa böcker som de ansåg förmed
lade irrläror. 

Erikjansarna riktade ännu hårdare kritik mot kyrkan än de väckta 50 
år tidigare gjort och Erik Jansson planerade en självständig, reforme
rad kyrka. Konflikten med myndigheterna blev intensiv och en stor del 
av erikjansarna valde till sist att emigrera till Amerika. 

Intressant nog uppvisade den erikjanska väckelsen samma geo
grafiska mönster som den tidigare radikalpietistiska. De flesta av Erik 
Janssons mest trogna anhängare - de som följde profeten till Amerika 
- kom från byar i Bobygden. Många hörde dessutom hemma i de 
södra delarna av Bobygden.44 Det antiklerikala drag som bygden upp
visat redan ett halvt sekel tidigare, hade utvecklats till en tradition. 

Den antiklerikala traditionen inom OlofPålssons släkt upprätthölls 
också på 1800-talet. Bondeparet Olof Olofsson och Margta Olofsdot
ter i Källeräng, som 1846 utvandrade till Amerika med hela sin familj, 
beskrevs som en av Erik Janssons mest hängivna anhängare. Denna 
familj hade kopplingar till Per Larsson i Oppsjö, genom att Margtas 
far efter moderns död gift om sig med en dotterdotter till Per. Dess-

41 Wallenberg Bondesson (2003), s. 222-227. 
42 Wallenberg Bondesson (2003), s. 230 f. och där anförd litteratur. 
43 Wejryd (2002), t.ex. s. 80 £, 170-180, 220-227. 
44 Wallenberg Bondesson (2003), s. 234. 
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utom är det mycket sannolikt att tre av Per Larssons barnbarnsbarn 
också var erikjansare och emigrerade på 1840-talet. Olof Pålsson i 
Oppsjö och hans efterkommande i många generationer verkar således 
ha varit bärare av en antiklerikal tradition. Sådana seglivade släkttradi
tioner var förmodligen en av faktorerna bakom mysteriet med att vissa 
områden om och om igen utgjorde skådeplatsen för häxprocesser och 
väckelserörelser. Framtida forskning får utvisa i vilken mån denna 
släkt var ovanlig eller om det även i andra fall förekommer att präst-
och kyrkokritiska attityder traderades inom släkten. 

En livskraftig tradition 

Under tre sekler var Delsbo skådeplats för större konflikter av religiös 
karaktär: häxprocesser på 1670-talet och religiösa väckelser från och 
med senare delen av 1700-talet. Väckelserna var ytterst kritiska till 
prästerskap och kyrka och även under häxprocesserna yppades flitigt 
antiklerikala attityder. 

De återkommande konflikterna av detta slag är ett intressant pro
blem. I den här artikeln har jag velat framhäva traditionens roll i detta 
sammanhang. Det existerade uppenbarligen en stark antiklerikal tra
dition i Delsbo. Denna tradition verkar i sin tur främst ha varit knuten 
till vissa områden och släkter i socknen. Olof Pålsson och hans efter
kommande i byarna i Bobygden erbjuder ett särskilt tydligt exempel på 
betydelsen av geografin och släkten för spridningen av ett prästfient-
ligt och kyrkokritiskt tänkande. 

Men varför talade egentligen antiklerikala föreställningar till just 
dessa människor och till flera generationer i samma släkt och bygd? 
Varför uppkom en antiklerikal tradition? Jag vill lyfta fram ett antal 
tänkbara orsaker, både mer allmänna och mer specifika. Till att börja 
med hade det säkert att göra med att relationen mellan präster och för
samlingsbor var problematisk under tidigmodern tid. Att prästerna 
skulle leva på sina församlingsbor tärde till exempel ofta på relationen 
och i en sådan situation kunde antiklerikala bilder av präster förefalla 
relevanta. 

45 Wallenberg Bondesson (2003), s. 233. 
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Maktförhållandena i området erbjöd dessutom en god miljö för en 
tradering av antiklerikalt stoff. Bönderna i Hälsingland ägde sin jord 
och hade en stark ställning och en fast plattform i socknarna; genera
tion avlöste generation på relativt välbärgade gårdar. Prästerna flyttade 
däremot runt till tjänster i olika församlingar - det var i själva verket 
den normala karriärgången - och fick hela tiden arbeta på att skapa sig 
en position. De kunde sällan lämna en inarbetad lokal maktposition i 
arv till sina efterkommande, samtidigt som bönderna upplevde sig 
som starka nog att ventilera missnöje. 

Varje konflikt jag har behandlat här slutade också med att prästerna 
"förlorade", eller i alla fall fick kompromissa. Det måste ha stärkt bön
dernas självförtroende ytterligare och gjort att de vågade att fortsätta 
artikulera antiklerikala attityder; riskerna att råka illa ut var ju uppen
barligen små. 

Viljan att motsätta sig prästerskap och kyrka verkar också ha varit 
större i de mer avlägsna delar av socknen där väckelserna frodades. 
Bönderna kunde kanske agera mer självständigt i sådana områden och 
visade särskilt stort ogillande mot inblandning av myndighetspersoner 
från de centrala delarna av socknen. 

Sist, men inte minst, hade den tidigmoderna bondekulturen kon
servativa drag. Bönderna levde av sina förfäders jord och hyste respekt 
för deras värderingar och sätt att leva. Och om förfäderna hade varit 
inflytelserika och mäktiga - som Olof Pålsson i Oppsjö - fanns det 
säkert ett särskilt stort mått av stolthet och vilja att gå i deras fotspår. 
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