Extatisk väckelse och häxhysteri
En jämförelse mellan samhälleliga konflikter i Lillhärdal
1771-76 och i Dalarna och Hälsingland 100 år tidigare

Maria Bondesson

Inledning
Väckelser och utbrott av häxhysteri kan tyckas vara två helt olika företeel
ser. Det finns dock många likheter mellan dessa båda fenomen. I båda fallen
har människor i ett lokalsamhälle trätt fram och berättat för andra bybor och
lokal överhet om övernaturliga upplevelser de har haft. Deras berättelser har
dessutom lett till oro och fiendskap inom byn. Myndigheterna har i båda
fallen sett mycket allvarligt på vad som hänt och har ansett sig tvungna att
vidta rättsliga åtgärder. Både inom väckelser och vid utbrott av häxhysteri
kan man dessutom finna drag av protest och missnöjesyttring. Det sistnämnda
är det som särskilt skall studeras i denna artikel. En liten försmak av ämnet
kan ges av följande citat:
Hon hade i en syn sett T..... [sic!, förkortning av Mauritz Thelberg] upp
komma utur avgrunden, omgiven av en djup dy, och flera med honom ned
sjunka.240
Därtill med berättade hon [Gölug Olufsdotter, 20 år] sig hava sett underlag
mannen Erik Nerbelius [i Blåkulla] allt sedan annandag jul, varest han dan
sat och ätit, undertiden [det vill säga ibland] stått på huvudet utanför väggen
i bara skjortan.241
Det första citatet berättar om en syn som hustru Karin Jonsdotter, som deltog
i väckelsen i Lillhärdal på 1770-talet, har återgett vid en visitation av prästen
Sven Hellström. Personen hon talar om är församlingens komminister Mauritz Thelberg. Motivet med människor som sjunker ned i djup dy
påminner starkt om början av boken Kristens resa - de personer som kämpar
i dyn är de fördömda 242 , och tydligen vill Karin räkna församlingens kommi
nister till denna skara. 243
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Det andra citatet är hämtat från trolldomskommissionens rannsakning i
Järvsö år 1673. Här berättar en 20-årig piga om hur hon sett en av kommis
sionens ledamöter roa sig i Blåkulla. Citatet innehåller ett mycket hånfullt
motiv - lagmannen har stått på huvudet utanför Blåkulla endast iklädd skjorta.
Förutom lagmannen nämner Gölug dessutom vid samma förhör fem lokala
präster och en borgmästare som hon sett i Blåkulla!244

Syfte och frågeställningar
Den här artikeln kommer att behandla de båda företeelser som Karin och
Gölug deltog i - väckelsen i Lillhärdal 1771-76 och häxprocesserna i Da
larna och Hälsingland 1668-74.
Jag har betraktat båda dessa fenomen som samhälleliga konflikter,245 och
det övergripande syftet är att ta reda på vad konflikten i dessa fall har handlat
om och vilka som har berörts av den. För att försöka ta reda på detta kommer
jag särskilt att undersöka och jämföra missnöjesyttringar och drag av protest
vid dessa båda konfliktsituationer. Mitt konkreta studieobjekt blir då de väck
tas och vittnenas vid häxprocesserna berättelser och handlingar - något som
man kan få uppgifter om i rättegångsprotokoll och brev. Mitt angreppssätt är
främst social- och kulturhistoriskt. Jag kommer att försöka svara på följande
frågor:
- Vilka personer/grupper protesterar, och varför just dessa?
- Hur utformar de sin protest?
- Hur legitimerar de sin protest?
- Mot vad, och mot vilka personer/grupper, riktar sig protesten?

Forskningsläge
Jag avser i denna översikt av forskningsläget endast att ta upp forskning om
tidiga väckelser. För en översikt av forskningsläget om häxhysteri och
häxprocesser hänvisas till Linda Ojas inledning.
Mycket av 1980- och 1990-talens svenska forskning om tidiga väckelser
har försökt förklara uppkomsten av väckelser genom att sätta in dem i sitt
sociala sammanhang. Under senare delen av 1700-talet började differentie
ringen av landsbygdsbefolkningen att öka. Det växte fram en allt mer väl
mående bondeklass och ett permanent obesuttet skikt. Man menar att
väckelsen var ett sätt för dessa nya sociala skikt att definiera sig mot andra
grupper i samhället och skapa sig en ny identitet. Väckelsen gav också vissa
grupper en möjlighet att uttrycka sitt missnöje. Christer Ahlberger betecknar
till exempel hoofianismen, som spred sig i södra Sverige under 1800-talets
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första del, som en "identitetsskapande protestreligion".246 Hoofianerna var
nämligen till största delen torpare och småbrukare. De hade vuxit upp i bonde
hem, men som vuxna hade de varit tvungna att nöja sig med en lägre posi
tion och betydligt mindre inflytande i samhället.247 Denna sociala degrade
ring borde ha lett till både missnöje och frustration.
Väckelsen som protest och missnöjesyttring tas också upp av Peter Arons
son i hans studie av roparerörelsen som uppkom på 1840-talet i södra Sverige.
Roparna kom till största delen från lägre samhällsskikt - de var torpare, små
brukare eller barn till dessa. De flesta var dessutom unga och ogifta männis
kor, och särskilt många var kvinnor. De höll möten under extatiska former
där de starkt fördömde laster och lyx och varnade för den yttersta domen.
Aronsson anser att roparerörelsen bottnar i en brytning mellan drängars och
pigors (och säkert också torpares och småbrukares) sociala verklighet och
bondesamhällets normer om ett gott liv. Väckelsen var alltså ett sätt för dessa
grupper att uttrycka sitt missnöje och att skapa sig en ny identitet.248
Även Tom Ericsson och Börje Harnesk betonar i sin studie av väckelsen i
övre Norrland under första delen av 1800-talet väckelsens roll som identitetsskapande. I detta fall var det dock bondeklassen som hade behov av att defi
niera sig som grupp - både mot det framväxande obesuttna skiktet och mot
den allt mer inflytelserika medelklassen.249
Hanne Sanders har en lite annan uppfattning om de väckelser hon stude
rat. Hon anser att den geografiska utbredningen av väckelserna tyder på att
den socioekonomiska förändringen av samhället har varit av stor betydelse
för deras uppkomst. Däremot har hon inte funnit någonting som tyder på att
de väckta var direkt berörda av denna utveckling. Hon beskriver dem i
stället som människor med ett traditionellt - men hotat - levnadssätt.250 Hon
anser att väckelsen uppkom i lokalsamhällen där bonden fortfarande domi
nerade politiskt, produktionsmässigt och kulturellt och där hushållet fortfa
rande var centralt inom den religiösa, ekonomiska och sociala organisatio
nen. Trots att bönderna inte var i majoritet inom dessa väckelser, så anser
hon att de spelade en avgörande roll. De kunde hålla religiösa möten i sina
hus och de kunde sköta kontakten med överheten. I Sverige kunde de dess
utom använda sitt politiska inflytande till att rösta för/kräva de präster de
ville ha. Med andra ord menar hon att bönderna spelade samma auktoritära
roll inom väckelsen som de gjorde i lokalsamhället. De obesuttna, de unga
och de kvinnor som deltog i väckelsen gjorde det tillsammans med, och inte

246

Ahlberger, 1988, s. 168.
Ahlberger, 1988, s. 163-168.
248 Aronsson, 1990, s. 32-33, 73.
249 Ericsson & Harnesk, 1994, s. 42-46, 93-111, 151-179.
250 Sanders, 1995, s. 321.
247

77

i konflikt med, sitt hushåll och dess överhuvud. Deras deltagande var dess
utom i hög grad beroende av om hushållsföreståndaren var väckt.251
Arne Järnek har studerat den herrnhutistiska väckelsen i Stockholm un
der 1700-talets senare del. Han tar främst upp psykologiska aspekter av
väckelsen, till exempel vilka behov som kunde leda människor just till den
herrnhutistiska väckelsen. Den väckelse han har studerat är dock av en an
nan typ än väckelsen i Lillhärdal - den hade inga inslag av social protest.
Jarrick betonar också mycket starkt den herrnhutistiska väckelsen som ett
led i sekulariseringen av samhället. 252
Sammanfattningsvis kan man säga att de senaste årens forskning om
väckelser verkligen har tagit upp de sociala faktorernas betydelse. Ingen av
dessa studier har dock behandlat en så tidig väckelse som den jag avser att
studera och ingen har behandlat väckelser i södra Norrland. Därför anser jag
att detta är ett angeläget forskningsområde. Dessutom hoppas jag att en jäm
förelse mellan väckelsen i Lillhärdal och utbrotten av häxhysteri i samma
område 100 år tidigare skall kunna bredda analysen och sätta in mitt studie
objekt i ett större sammanhang. 253

Teoretiska utgångspunkter
Bruce Lincoln har formulerat en teori om olika typer av religioner, deras
uppkomst och särskilda karaktäristika. Han talar om fyra olika typer av reli
gioner - samhällsbevarande religioner, motståndsreligioner, revolutionära
religioner och kontrarevolutionära religioner.
Det mest karaktäristiska för den samhällsbevarande religionen är att den
legitimerar de styrandes rätt att inneha makten. Man skulle kunna säga att
den samhällsbevarande religionen är den styrande elitens ideologi uttryckt i
religiös form. Man etablerar särskilda institutioner där professionella med
ensamrätt sköter religionsutövning och undervisning. Den samhällsbevarande
religionen kan också etableras som en statskyrka där man kräver att alla
medborgare skall vara medlemmar. Statsmakten ser också till att de religiösa
institutionerna och de professionella får en säker inkomst, till exempel ge
nom tionden. Den samhällsbevarande religionen framställer lydnad mot över
heten och lidande i denna värld som ett ideal. Belöningen är att vänta i en
annan värld och är av icke-materiell natur. 254 Den lutherska statskyrkan i
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Sverige på 1600- och 1700-talen kan till exempel ses som en sådan typ av
religion.
Den samhällsbevarande religionen kommer dock alltid att möta motstånd.
Även om man försöker sprida sina föreställningar och ideal till alla männis
kor så finns det alltid grupper i samhället som har dåliga förutsättningar att
ta till sig den samhällsbevarande religionens budskap. Människor i samhäl
lets lägsta skikt har till exempel inte mycket att vinna på att den sociala
ordningen bevaras. Inom sådana grupper kan det växa fram motstånds
religioner med helt andra religiösa uppfattningar än den dominerande reli
gionens.255
Motståndsreligionen karaktäriseras bäst genom sin vägran att acceptera
den samhällsbevarande religionen - i sin helhet, eller bara till vissa delar.
Om motståndsreligionens anhängare kommer från ett lägre skikt i samhället,
så kommer dess ledare ofta från en grupp som Lincoln kallar "marginal intelligentsia", det vill säga personer som befinner sig någonstans mitt emel
lan bondeklassen och de bildade klasserna. Det kan till exempel röra sig om
präster utan tjänst eller i låga positioner - personer som själva är missnöjda
med sin situation. Motståndsreligionens anhängare lever ofta i isolerade och
väl sammanhållna samfund. De går inte till angrepp mot den samhällsbeva
rande religionen och försöker inte heller värva medlemmar utanför sitt eget
sociala skikt. Under vissa förhållanden kan motståndsreligionen utvecklas
till en revolutionär religion. Revolutionära religioner har många likheter med
motståndsreligioner, till exempel i fråga om värderingar, medlemskap och
ledarskap, men de skiljer sig åt i ett mycket viktigt avseende: motstånds
religionen definierar sig i motsats till den samhällsbevarande religionen medan
den revolutionära religionen definierar sig direkt mot det dominerande och
styrande skiktet i samhället.256 Bruce Lincoln anser att en religion kan ut
vecklas i revolutionär riktning om:
- Förhållandena inom samhället försämras, till exempel till följd av skatte
höjningar, epidemier, svält eller krig.
- Den lyckas formulera en ny teori om politisk legitimitet som fråntar det
styrande skiktet rätten att inneha makten och att diktera vilka värderingar
som skall gälla i samhället.
- Den lyckas värva nya medlemmar, särskilt från grupper i samhället som
tidigare inte ingått bland dess medlemmar.257
Både seger och nederlag innebär dock slutet för den revolutionära religio
nen. Om den revolutionära religionen lyckas kan den etablera sig som en ny
samhällsbevarande religion. Den gamla samhällsbevarande religionen sjun255
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ker då tillbaka som en motståndsreligion som Bruce Lincoln i detta fall kal
lar kontrarevolutionär religion. Detta kan till exempel jämföras med
katolicismens situation i Sverige efter reformationen. Om den revolutionära
religionen däremot misslyckas blir den åter en motståndsreligion eller för
svinner helt.258
Jag kommer att använda mig av detta synsätt i min analys av väckelsen i
Lillhärdal., Vissa grundläggande premisser i detta synsätt kan också tilläm
pas på ett fenomen som häxhysteri, vilket gör en jämförelse möjlig. Det bör
dock påpekas att jag bara kommer att använda Lincolns teori i sin helhet vid
analysen av väckelsen.

Källor
Uppgifter om de väcktas handlingar och yttranden återfinns både i rättegångs- och visitationsprotokoll och i brev.259 Ett flertal av de väcktas sam
mankomster finns noggrant beskrivna, och det finns ofta citerat vad de väckta
sagt. Frågan blir då hur stor tilltro man skall sätta till dessa beskrivningar de är ju alla skrivna av överhetspersoner och personer som var fientligt in
ställda till de väckta. Min uppfattning är att materialet är mycket trovärdigt.
De flesta beskrivningar av händelserna är daterade dagen efter eller bara
några dagar efter det inträffade. Beskrivningarna är mycket detaljerade. Vid
rättegångarna beskrivs samma händelser dessutom av andra personer. De
väckta erkänner också det mesta som de anklagas för vid rättegångarna.
Källmaterial om häxhysterin i Dalarna och Hälsingland består av rätte
gångsprotokoll och ett fåtal brev.260 En viktig frågeställning när det gäller
rättegångsmaterialet är hur mycket vittnesmålen påverkats av dem som för
hörde vittnena och de anklagade. För att så långt det går undvika detta pro
blem har jag avstått från att använda mig av vittnesmål av personer om vilka
det framgår i domstolsprotokollen att de blivit tvingade eller övertalade att
vittna. Problemet kvarstår dock till viss del - det är ju långt ifrån alltid sådant
framgår av protokollen.
Att jag inte har inkluderat trolldomsprocesserna i Lillhärdal - för det före
kom sådana även där - i analysen kräver en förklaring. Anledningen är att
domböckerna för Lillhärdal från 1669 och åren närmast därefter är förkomna
och det material som återstår är för litet för att vara användbart i min under
sökning.261
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Historisk bakgrund
Det svenska enhetssamhället
Både trolldomsprocesserna i Dalarna och Hälsingland och väckelsen i
Lillhärdal uppkom under en tid då kyrkan hade ensamrätt på tolkningen av
Bibeln. I Bibeln fann prästerskapet inte bara stöd för hur religionen skulle
utövas, utan också för hur samhället skulle vara uppbyggt. Denna "gudagivna" samhällsordning förmedlades till folket genom katekesundervisningen,
psalmboken och genom prästerskapets predikningar.262
I hustavlan delades samhället upp i tre delar: värjoståndet, läroståndet
och hushållsståndet. Man skulle också kunna säga att samhället var uppdelat
i tre uppsättningar relationer: en politisk (värjoståndet), en andlig (läroståndet)
och en ekonomisk (hushållsståndet). Varje person tillhörde olika stånd bero
ende på vilken situation han för närvarande befann sig i. I hushållet var hus
bonden överhetens ställföreträdare och överhuvud över hustru, barn och tjäns
tefolk. I andra situationer var bonden själv underordnad och skyldig lyd
nad.263
Konventikelplakatet, som utfärdades år 1726, kan ses som en förstärk
ning av hustavlans föreskrifter om prästerskapets andliga monopol - där för
bjöds alla personer som inte var utbildade och prästvigda att hålla offentliga
andakter.264 Både under 1600- och 1700-talen hade Sverige emellertid en
religionslagstiftning som inte bara reglerade människors religiösa handlingar,
utan också vad som var tillåtet att tro. 1686 års kyrkolag stadgade att alla
svenskar skulle bekänna sig till den rena lutherska läran.265 Ar 1735 kom en
religionsstadga som har ansetts vara den strängaste någonsin i Sverige. Nu
kunde man inte bara ingripa mot personer som spred felaktiga religiösa upp
fattningar, utan också mot personer som bara misstänktes hysa sådana upp
fattningar.266

Häxhysterin i Dalarna och Hälsingland
Det som hände i Dalarna och Hälsingland, och för övrigt också i stora delar
av övriga Sverige, brukar ofta kallas häxhysteri.267 En mer utförlig beskriv
ning av begreppet häxhysteri, och då särskilt hur Gustav Henningsen använ
der termen, återfinns i Marie Lennersands artikel ovan.268 För mina syften
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räcker det dock med att beskriva häxhysteri som ett samhälleligt tillstånd
som kännetecknas av en panisk skräck för häxor och där mängder av män
niskor anklagas för olika former av djävulspakt och trolldom. Häxhysterin
leder ofta till stora rättegångar mot de anklagade och under processens gång
anklagas allt fler människor.269
Detta var precis vad som hände i Dalarna. Någon gång runt årsskiftet
1667-68 började rykten om Blåkullafärder, Satanspakt, barnaförande och
förgöring att spridas i Älvdalen. Saken togs för första gången upp till rättslig
prövning på tinget i Älvdalen i juni samma år. Därefter följde ytterligare två
ting under hösten och vintern.270
Vid varje rättegång uppdagades allt fler misstänkta. Ofta hann man inte
ens förhöra och döma alla som anklagats, utan fick nöja sig med att upprätta
listor över misstänkta. Detta, tillsammans med en ökad ryktesspridning både
i de socknar där man redan rannsakat över trolldomsväsendet och i nya sock
nar, var en drivkraft till fortsatta rättegångar.271
Trots att lagen egentligen inte tillät det, så användes redan från början
tortyr och vittnesmål från minderåriga och medanklagade. Öppna påtryck
ningar för att få fram bekännelser var inte ovanliga.272
Påtryckningar och klagomål från lokalbefolkningen ledde till att två kung
liga kommissioner kom att tillsättas under de närmaste åren. Kommissione
rna rannsakade i Mora (två gånger), Älvdalen, Rättvik, Orsa och Leksand.
Dessutom hölls extrating i Mora, Orsa, Leksand och Ål. Invånarna i Mora
kom således att, under en period av knappt tre år, få uppleva tre rannsakningar
över trolldomsväsendet.272
Från östra Dalarna spreds trolldomsryktet vidare till grannlandskapet
Hälsingland. Den första rannsakningen ägde rum i Ovanåker på våren år
1671. Ytterligare två rättegångar hölls i samma socken under 1671 och 1672
- den sistnämnda rannsakningen omfattade även Alfta socken.274
Det är uppenbart att påtryckningar från lokalbefolkningen även påverkat
utvecklingen i Hälsingland. På hösten år 1672 tillsattes till exempel, på lokal
befolkningens uttryckliga begäran, en kunglig kommission som skulle rann
saka i Hälsingland. Kommissionen kom att rannsaka i Järvsö, Delsbo, Boll
näs och i Alfta-Ovanåker - den fjärde rannsakningen sammanlagt i den sist
nämnda socknen! Även om kommissionsarbetet avslutades, så kom
rannsakningarna att fortsätta på häradstingen med en av den förra kommis
sionens ledamöter som ordförande.275
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De rättegångsprotokoll som är bevarade tyder på att minst 150 dödsdomar
avkunnades vid häxprocesserna i Dalarna och Hälsingland. Hur många av
dessa som verkställdes är svårt att säga. Hovrätten mildrade en del domar
och en del dödsdömda fick uppskov. Minst en tredjedel av de dödsdömda
bör dock ha avrättats under tiden närmast efter att de fått sin dom. Dessutom
dömdes ett betydligt större antal personer till mildare straff, till exempel
kyrkoplikt, gatlopp eller spöstraff. 276
Hur kaotisk stämningen var i de drabbade socknarna kan man få en upp
fattning om i de många suppliker som lokalbefolkningen sände till central
makten och dess representanter. 277 Kyrkoherden i Leksand beskriver till ex
empel å hela socknens vägnar det "ynkeliga tillstånd" man befinner sig i,
och berättar att man "med tårar och suckar förvänte Höga Överhetens hjälp
och bistånd". 278
Den sista stora häxprocessen i Dalarna hölls efter nyår 1671, lite mer än
ett år efter att kyrkoherden i Leksand skrivit sitt förtvivlade brev. I Hälsing
land hade några socknar ansökt om att den stora Norrlandskommissionen
skulle rannsaka hos dem. Av detta blev dock intet och processerna ebbade ut
även här, ungefär tre år efter att de upphört i Dalarna/- 79 Häxprocesser kom
dock att hållas i många andra delar av Sverige tills det hela fick ett abrupt
slut i Stockholm år 1676. 280

Tjänstefolkssystemet i Norrland i slutet av 1700-talet
På 1700-talet var tjänstefolkets anställning och villkor hårt reglerade i
tjänstehjonslagstiftningen. Tjänstehjonsförordningen av år 1739, som värden
som gällde på 1760- och 1770-talen, innehöll bland annat föreskrifter om
maximilön och anställnings- och uppsägningstid. Dessa föreskrifter var främst
till för att förhindra att lönerna blev för höga, till exempel efter ett utdraget
förhandlande mellan husbonde och tjänstefolk. 281
Tjänstehjonsförordningen innehöll också det så kallade tjänstetvånget. Det
innebar att alla som inte hade laga försvar 282 var tvungna att skaffa sig an-
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ställning som piga eller dräng, Tjänstehjonsförordningen gav också bönderna
rätt att aga sitt tjänstefolk.283
Enligt Börje Harnesk tyder dock allt på att verkligheten var helt annor
lunda än lagstiftningen. Det är troligt att arbetsmarknaden på landsbygden
till stor del styrdes av de ekonomiska lagarna om tillgång och efterfrågan. 284
Vilken status hade då tjänstefolket i det norrländska bondesamhället? Börje
Harnesk anser att den traditionella bondekulturen förknippade lönearbete
med beroende och underordning. Detta är en av orsakerna till att tjänstefolk
ofta krävde annan lön än penninglön, till exempel rätten att odla en bit av
husbondens jord eller föda upp några av hans djur. Avkastningen kunde se
dan säljas och omvandlas till pengar och man var mindre beroende av sin
husbonde än om man fått pengarna direkt ur hans hand. 285 Samtidigt var
nästan alla drängar och pigor i Norrland vid denna tid söner eller döttrar till
bönder. Det norrländska samhället var också, jämfört med många andra de
lar av Sverige, mycket homogent. Där fanns få städer, ingen adel och den
övervägande majoriteten av bönderna var självägande skattebönder. Börje
Harnesk anser att detta gjort att det norrländska samhället vid denna tid var
starkt präglat av en slags jämlikhetsideologi. Enligt denna ideologi var pigor
och drängar som tjänade i bondehushåll i princip jämlika med sina husbönder
eftersom de själva skulle bli bönder och bondhustrur när de blev vuxna. Här
bröts dock idealet mot verkligheten. Idealet bortsåg ju från de sociala skill
nader som fanns i samhället, och som blev allt mer framträdande. 286

Differentieringen av landsbygdsbefolkningen
Även om Härjedalen och övriga Norrland hade mycket få ståndspersoner
och statliga representanter så var befolkningen ändå inte helt homogen. De
största skillnaderna gick troligtvis mellan besuttna och obesuttna. Till den
sistnämnda gruppen hörde till exempel tjänstefolk. Att arbeta som dräng el
ler piga var för de allra flesta bara en fas i livet. Bondsöner och bonddöttrar
tjänade hos en annan bonde tills de gifte sig och bildade ett eget hushåll. 287
Även mellan besuttna bönder fanns säkert skillnader. Nämndemän, kyrkvärdar
och sexmän 288 borde ha hört till ett övre skikt i bondesamhället. 289
Under 1700-talet började skiktningen av det svenska bondesamhället att
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öka. En alltmer välbärgad bondeklass växte fram. Samtidigt var det allt fler
pigor och drängar som inte hade någon möjlighet att bilda egna hushåll. De
tvingades stanna kvar i sin position som tjänstefolk hela livet. 290
Hur långt hade då differentieringen kommit i södra Norrland under 1760och 1770-talen? Tabellverkets statistik, som är den mest betydelsefulla käl
lan i detta fall, visar att en förändring, om än en långsam sådan, var på gång.
Man kan till exempel se en gradvis ökning av andelen torpare - från under en
procent år 1763 till nästan fyra procent år 1800. Även andelen inhysesfolk
hade ökat. Ar 1763 var deras andel av befolkningen knappt elva procent, år
1800 hade andelen ökat till 14 procent. Det bör påpekas att man från och
med år 1795 i Tabellverkets statistik även räknat in arbetare i gruppen inhyses
folk. Det spelar dock inte så stor roll, eftersom både arbetare och inhysesfolk
är egendomslösa. Det är de egendomslösas andel av befolkningen - inhyses
folk, arbetare och torpare - som har ökat. 291
Tjänstefolkets andel av befolkningen var också stor. Om man utgår från
Tabellverkets uppgifter så skulle tjänstefolket utgöra runt 20 procent av den
totala befolkningen i Gävleborgs län under hela perioden 1763-1800. 292 Om
man jämför detta med övriga Sverige är det en stor andel. Under åren 17951800 var den genomsnittliga andelen tjänstefolk av den totala befolkningen
i Sverige ungefär 16 procent. 293
Att en förändring av landsbygdsbefolkningens sammansättning verkli
gen var på gång ser man tydligare om man studerar en lite längre tidsperiod.
Under perioden 1750-1860 fördubblades den jordbrukande befolkningen.
Antalet backstugu- och inhyseshjon sjudubblades och antalet torpare artondubblades. Antalet bönder ökade däremot bara med en tredjedel. 294
Slutsatsen blir att många unga människor inte längre kunde räkna med att
bli husbönder eller bondhustrur som vuxna. En del skulle bli tvungna att
stanna kvar i sin position som tjänstefolk hela livet. Andra blev kanske arbe
tare eller torpare. De som inte kunde försörja sig alls tvingades leva som
inhyseshjon. I ett samhälle som var uppbyggt kring hushållet och där man
värderade ägandet och giftermålet så högt var detta i hög grad att hamna
utanför - att inte vara en fullvärdig medlem av bondesamhället. 295
Det finns också stora skillnader i fördelningen mellan män och kvinnor
inom de olika befolkningsgrupperna. Ungefär två tredjedelar av inhysesfolket var till exempel kvinnor, och det gäller för hela perioden 1763-1800.
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Likaså var det under den ovannämnda perioden fler kvinnor som tjänade
som pigor än män som tjänade som drängar. 296 Om det i slutet av 1700-talet
blev svårare för unga människor att försörja sig och att assimileras i bonde
samhället så var det alltså ännu svårare för kvinnorna än för männen.

Väckelsen i Lillhärdal
Omkring hundra år efter häxprocesserna i Dalarna och Hälsingland uppkom
en väckelse i Lillhärdal i grannlandskapet Härjedalen. Väckelsen tog sig till
en början främst uttryck i ökad fromhet och kyrksamhet bland vissa av för
samlingens invånare, men kom senare att utvecklas i en mer extrem, separa
tistisk riktning.
Väckelsen uppkom en tid efter att församlingens komminister, Mårten
Thunborg, flyttat till Lillhärdal - tidigare hade han varit stationerad i Sveg.
Komminister Thunborg var redan från början vänligt inställd till väckelsen.
Hans predikningar, som hade både herrnhutistiska och pietistiska inslag,
gjorde ett stort intryck på de väckta och han var personligen mycket omtyckt
av dem. Församlingen tycks i fråga om komminister Thunborgs kvaliteter
ha delats i två delar. De väckta såg i honom den ende riktige läraren. Andra
sockenbor och församlingens övriga präster ansåg däremot att han var otyd
lig och okunnig och följaktligen inte predikade den rätta lutherska läran. 297
Komminister Thunborg kom från myndigheternas sida att tilldelas mycket
av skulden för väckelsens uppkomst. Han kom vid ett flertal tillfällen att
både åtalas och dömas, bland annat för att ha spridit felaktiga läror i försam
lingen och för att ha låtit de väckta hålla sammankomster i sitt hus. 298
Några år efter väckelsens uppkomst kom bondhustrun Karin Olofsdotter,
kallad Bång-Karin efter gården Bångas, att bli dess mest framträdande per
son. År 1769 hade Bång-Karin börjat få uppenbarelser och visioner, som
hon ansåg kom från Gud. Senare fick hon dessutom så kallade undersdrifter,
det vill säga ett slags häftiga rörelser eller skakningar under vilka hon skrek,
predikade mot laster och varnade för den yttersta domen. Bång-Karin ansåg
att hennes undersdrifter var en gåva från Gud och förklarade att hon inte
kunde hindra dem, eftersom de var sända av Gud. 299
I och med Bång-Karins framträdande uppkom konflikter inom byn och
väckelsen kom att utvecklas i en mer extrem riktning. Den viktigaste stöte
stenen gällde just Bång-Karins drifter. Många bybor besökte Bång-Karin för
att se hennes drifter och höra henne predika. En del bybor blev också väckta
och kom att dela Bång-Karins uppfattning om drifternas gudomliga ursprung.
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En del fick till och med själva rörelser liknande Karins. 100 Man betraktade
också undersdrifterna och lydandet av Guds omedelbara befallningar som
ett sätt att uppnå salighet som var likvärdigt med tron, Guds ord och sak
ramenten - de salighetsmedel som kyrkan föreskrev. En del väckta förkas
tade dessutom helt kyrkans salighetsmedel och ansåg att det enda sättet att
bli salig var att lyda Guds omedelbara befallningar och att erkänna
undersdrifternas gudomliga ursprung och tacksamt mottaga dem. 101
De väckta samlades till möten i sina hus eller på öppna platser i byn.
Länsmannen Kjell Eriksson Herdell besökte vid ett flertal tillfällen de väck
tas möten. Han beskriver dem som mycket stökiga. De församlade ropade
och skrek och hade underliga kroppsrörelser som fick dem att rycka i armar
och ben och till slut falla till marken. Länsmannen klagar också över att han
blev mycket illa bemött av de väckta, bland annat spottade de på honom och
kallade honom Satan. De väckta vägrade även att gå hem med motiveringen
att det var Gud som hade befallt dem att gå dit och att de inte kunde gå hem
förrän de fick Guds tillåtelse. Världslig överhet ansåg de sig inte behöva
lyda i sådana här fall. 302
Myndigheterna och deras representanter, till exempel Lillhärdals kyrko
herde Per Rissler, vice komministern Mauritz Thelberg och länsman Kjell
Eriksson Herdell, samt många bybor delade dock inte de väcktas uppfatt
ning om Bång-Karins, och de andra väcktas, drifter. Man kallade de väckta
för "svärmandar" och "svärmare" och väckelsen för "svärmeri" - ord med
negativ innebörd. 303 I brev till konsistoriet i Härnösand, och vid de rätte
gångar som hölls mot de väckta, framförde socknens kyrkoherde och andra
sockenbor vid ett flertal tillfällen klagomål över att de väckta orsakade oro
och osämja i församlingen, bland annat för att de fördömde andra männis
kor. Man klagade också över att de väckta försummade sina sysslor och att
särskilt unga människor inte ville lyda sina föräldrar, män och husbönder. 304
Under åren 1771-76 genomfördes tre prostvisitationer i Lillhärdal med
anledning av väckelsen - i juni 1771, i augusti 1775 och i juni 1776. 305 En del
av de väckta instämdes också till häradsrätten. Rättegångar mot de väckta
hölls i december 1771, i mars 1774 och i december 1775. Vid samtliga till
fällen förmanades de väckta att sluta med sina sammankomster och att sluta
lyssna på Bång-Karin. Häradsrätten dömde också ut böter för brott mot kon300
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ventikelplakatet och för att de väckta uteblivit från gudstjänsten på allmänna
Myndigheternas åtgärder lyckades dock inte stoppa väckelsen. Vid
rättegångarna och visitationerna uppträdde de väckta för det mesta mycket
självsäkert och vägrade att överge sina uppfattningar. När rätten och de visiter
ande prästerna försökte övertyga de väckta om att deras uppfattningar var
felaktiga argumenterade de väckta emot och hänvisade till Bibeln och andra
andliga böcker som de ansåg stödde dem i deras uppfattningar. 307 Man var
alltså inte rädd att säga vad man tyckte. Vid rättegången i mars 1774 dömdes
dessutom fyra kvinnor för att ha smädat häradsrättens ledamöter, och i de
cember 1775 dömdes en dräng för att ha uttryckt sig försmädligt mot präs
terskapet. 308
Den 21 september 1771 hade de väcktas sammankomster uttryckligen
förbjudits i en allmän kungörelse från landshövdingeämbetet i Gävle. 309 Re
dan kvällen efter att förbudet hade lästs upp i predikstolen samlades dock de
väckta till en ny sammankomst. 310 Kort efter rättegången i mars 1774, där
många av de väckta dömdes till dryga böter, berättar kyrkoherde Per Rissler
att de väckta fortsatte att hålla sina sammankomster. Det hade till och med
blivit värre än tidigare - några av de väckta hade klätt av sig nakna både
under sammankomsterna och under gudstjänsten i Lillhärdal kyrka.
Nakenheten skulle enligt de väckta betyda att man klädde av sig det världs
liga och den skulle också hindra Satan att få fäste i deras kläder. Några av de
väckta hade dessutom - av samma skäl - klippt av sig håret ända in till huvu
det. 311
Komminister Thunborgs stöd måste ha betytt oerhört mycket för de väckta.
När Thunborg, efter rättegången i december 1771, förvisades från försam
lingen avstannade väckelsen för en tid. När han i maj 1773 tilläts komma
tillbaka till församlingen blossade väckelsen upp igen. 312 1 januari 1774 ställ
des Thunborg återigen inför häradsrätten. Strax därefter lämnade han
Lillhärdal. I december samma år fick han sin dom av Svea hovrätt. Han
dömdes att förlora sitt ämbete och förpassades till Härnösands hospital. 313
När han lämnade hospitalet uppehöll han sig en tid i Stockholm, eftersom
306 RAL 4:19, RAL nr 6:2, RALnr 17:2, RA. Lindman, s. 338-345, UUB. Hasselberg, 1919, s.
259-261. De väckta som uteblivit från gudstjänsten dömdes enligt Kungl. Maj:ts böneplakat av
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88

han var förbjuden att vistas i Lillhärdal. Under denna tid höll han kontakt
med de väckta per brev. Thunborg dog i Stockholm i augusti 1775. Väckelsen
verkar dock ha fortgått i minst ett år efter Thunborgs död - i juni 1776 hölls
den sista prostvisitationen i anledning av väckelsen. 314 Efter 1776 inkom inga
fler klagomål om de väckta, och följaktligen hölls inga fler visitationer eller
rättegångar - troligtvis hade väckelsen nu avstannat. 315

En jämförelse mellan häxhysterin i Hälsingland och Dalarna
och väckelsen i Lillhärdal
Socioekonomisk tillhörighet
Uppgifter om vilka av Lillhärdals invånare som deltog i väckelsen kan man
finna i rättegångs- och visitationsprotokoll samt i de listor som länsman Kjell
Eriksson Herdell upprättade över dem som besökte de väcktas sammankoms
ter. 316
Majoriteten av de väckta (62 procent) var kvinnor. 317 Om man jämför
detta med andelen kvinnor respektive män av hela Gävleborgs befolkning
1769 (53 respektive 47 procent 318 ) så är det tydligt att kvinnorna var över
representerade, även om en hel del män också deltog i väckelsen.
Den största delen av de väckta, ungefär 57 procent, var unga och ogifta
personer, särskilt kvinnor, och majoriteten av dessa var tjänstefolk. 319 År 1769
utgjorde unga, ogifta personer ungefär 30 procent av landsbygdsbefolkningen
i Gävleborgs län. 320 Det är en stor andel, men deras andel bland de väckta var
betydligt större. Det bör också påpekas att av den återstående delen av de
väckta, de 43 procent som inte var både unga och ogifta, så var det många
som var unga. Den enda änka vars ålder uppges var 24 år gammal. Av de
hustrur vars ålder anges var sju stycken mellan 30 och 53 år och fyra stycken
mellan 20 och 30 år. Bland samtliga personer vars ålder uppges var BångKarin äldst - 1774 var hon enligt egen utsago 53 år gammal. 321
Varför drogs då just unga och ogifta personer, och särskilt kvinnor, till
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väckelsen? Jag anser att den ökade differentieringen av landsbygds-

böfölkhirigen kar vant av stor betydelse. Under senare delen av 1700-talet
kunde många unga människor, som tidigare nämnts, inte längre vara säkra
på att assimileras i bondesamhället när de blev vuxna - att själva bli bönder
och bondhustrur. Särskilt svårt var det dessutom för kvinnorna.
Samtidigt var de flesta unga människor på landsbygden barn till bönder
och hade uppfostrats som bönder. De värderade säkert jämlikhet lika högt
som den övriga norrländska bondebefolkningen. Samhället var också helt
uppbyggt kring hushållet, giftermålet och ägandet. 322 Det förutsattes att ti
den som dräng eller piga bara skulle vara ett stadium i livet och att man
sedan skulle gifta sig och bilda ett eget bondehushåll.
När differentieringen av landsbygdsbefolkningen ökade under senare de
len av 1700-talet bröts dock verkligheten mot ideologin. Både osäkerheten
inför framtiden och skillnaden mellan den sociala verkligheten och ideolo
gin måste ha lett till frustration, missnöje och konflikter. Jag menar att
väckelsen var ett sätt för dessa grupper - unga ogifta personer och särskilt
kvinnor - att kanalisera sitt missnöje och få utlopp för sin frustration.
Vilka var det då som vittnade vid häxprocesserna? Framställningen nedan
baserar sig på en undersökning av sex häxprocesser i Hälsingland åren 167374: trolldomskommissionens rannsakning i Järvsö och tingen i Norrala-Trönö,
Rogsta-Ilsbo, Tuna-Idenor, Forsa och Norrbo. 323
Det första man slås av när man studerar vittnena vid trolldomsprocesserna
är den stora mängden barn som vittnat. Jag anser dock att man måste se de
vittnande barnen som en annan kategori vittnen än de vuxna, eller tonåriga,
vittnena. De är inte bara vittnen, utan också offer för ett brott - de hade förts
till Blåkulla mot sin vilja. Det finns dessutom många bevis i källmaterialet
på att de påverkats att vittna av föräldrar eller äldre barn. 324 Även om de inte
utsatts för konkret våld eller mer eller mindre hårdhänt övertalning, så har de
säkert påverkats av den stämning som rådde och de rykten som florerade. 325
Man får ofta intrycket att föräldrarna har en stor del i beskyllningarna, även
om det är barnen som vittnar. Ett exempel på i vilken situation vittnesmålen
kunde avges återfinns i det protokoll som hölls vid tinget i Tuna och Idenor
år 1674. Alla barn som blivit bortförda kallades in för rätten tillsammans
med sina föräldrar. Barnen grät och föräldrarna beklagade sig över att deras
barn fördes till Blåkulla på nätterna. Därefter frågade föräldrarna barnen om
de ville bli "trollpack". Barnen svarade naturligtvis nej och berättade sedan
om allt avskyvärt de tvingades göra i Blåkulla varje natt. 326 Det förekommer
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också att det är föräldrarna som klagar inför rätten över att deras barn blivit
förda till Blåkulla, och att detta sedan bara intygas av barnen. 327
Könsfördelningen bland samtliga vittnen vid häxprocesserna i Hälsing
land var mycket jämn. 328 Likaså könsfördelningen bland de vittnen som var
under 18 år. 329 Bland vittnen i åldern 18 år och över var däremot skillnaderna
större. Ungefär två tredjedelar var kvinnor. 330 Ännu större blir skillnaderna
mellan könen om man ser till vilka som var de mest aktiva vittnena. Jag har
delat upp vittnena i två grupper. Den ena gruppen består av vittnen - den
övervägande delen barn - som bara avger ett vittnesmål, eller som bara nämns
bland många andra som uppges/uppger sig blivit förda till Blåkulla av en
eller flera anklagade. Dessa benämner jag "mindre aktiva vittnen". Den an
dra gruppen består av vittnen som avgett egna utförliga vittnesmål mot minst
två personer. Dessa benämner jag "aktiva vittnen". Av de aktiva vittnena var
ungefär fyra femtedelar kvinnor. 331
Undersökningen visar alltså att de som har vittnat mest aktivt har varit
kvinnor i tonåren och tjugoårsåldern. Medelåldern bland de aktiva vittnena
var ungefär 16 år jämfört med ungefär 11 år för de mindre aktiva vittnena. 332
Varför är det då just unga kvinnor som har trätt fram och vittnat så inten
sivt? En tänkbar förklaring kan erhållas om man jämför med väckelsen i
Lillhärdal. I det fallet drog jag slutsatsen att den sociala differentieringen av
landsbygdsbefolkningen hade spelat stor roll för uppkomsten av väckelsen.
För många unga människor var framtiden mer osäker än tidigare. Det var
inte längre självklart att de skulle kunna assimileras i bondesamhället och
själva bli bönder och bondhustrur. Denna osäkerhet måste ha lett till frustra
tion och missnöje.
Jag anser att en förklaring till trolldomsanklagelserna går att finna just i
individens egna förväntningar inför framtiden. Under senare delen av 1600talet var kvinnornas andel av befolkningen betydligt större än männens. I
Mora år 1666, till exempel, var männens andel av befolkningen bara ungefär
45 procent. I åldersgruppen 15-65 var nästan 57 procent kvinnor. Över hälf327
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ten av kvinnorna i fruktsam ålder (15 - 45 år) var ogifta. En viktig orsak till
detta stora kvinnoöverskott var de många krig som Sverige hade deltagit i.333
Framtiden var alltså, ur ett sådant perspektiv, osäkrare för kvinnor än för
män. Många kvinnor fick aldrig någon möjlighet att gifta sig och skaffa ett
eget hushåll.334 De försörjningsmöjligheter som återstod var att tjäna som
piga hela livet, att bli hemmadotter eller inhyseshjon. Detta måste ha lett till
missnöje och konflikt. Ett färre antal bondehushåll var ju tvungna att för
sörja och finna en utkomst åt ett större antal ogifta kvinnor, och kvinnorna
själva måste ha varit missnöjda med sin situation. Trolldomsanklagelserna
var troligen - i alla fall till en viss del - ett sätt att kanalisera detta missnöje.
Något annat som de flesta av de väckta och vittnena vid trolldoms
processerna hade gemensamt är att om de skulle ha velat uttrycka sitt miss
nöje - till exempel mot överhet eller husbönder - så skulle det inte ha funnits
något officiellt och tillåtet sätt för dem att göra det på. Från sockenstämman,
till exempel, var de troligtvis uteslutna.335
Sammanfattningsvis kan sägas att de som var som mest aktiva under både
häxhysteri och väckelse var unga människor, med en övervikt för kvinnor.
Det dessa grupper hade gemensamt var att deras framtid var ytterst osäker,
både med hänsyn till social ställning och försörjningsmöjligheter. Deltagande
i väckelser eller häxprocesser blev ett sätt för dessa grupper att uttrycka sitt
missnöje.

Protest eller hån mot överheten
Väckelsen i Lillhärdal har ett mycket starkt inslag av protest. Protesten rik
tar sig uteslutande mot personer i lokalsamhället - socknens prästerskap,
statliga representanter och icke omvända bybor.
Konfrontationen mellan de väckta och statens representanter, främst läns
mannen Kjell Eriksson Herdell, blev ofta våldsam. På kvällen efter att för
budet mot sammankomster lästs upp i Lillhärdals kyrka samlades de väckta
till en sammankomst. När länsmannen kom för att skingra dem och skriva
upp de deltagande ropade de: "Skriv upp mig, skriv upp mig, skaffa av till
Gävle." Man hade alltså uppenbarligen ingenting emot att bli uppskriven på
länsmannens lista - man hade ju inte gjort något fel. Däremot föredrog man
att länsmannen förpassade sig till sina överordnade i Gävle och i framtiden
slutade att hindra Guds verk. Hustrun Kerstin Tholsdotter kommenterade
dessutom böterna på 10 daler mot olovliga sammankomster med att det gott
kunde ha varit 20 daler - de hade i alla fall inte brytt sig om det.336 Vid en
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annan sammankomst kom hustru Anna Eriksdotter fram till länsman och
spottade på honom.337
Protesten riktade sig också mot de närmast överordnade i den sociala hie
rarkin. Hustru Anna Pärsdotter berättar till exempel inför tinget att hon del
tagit i väckelsen mot sin mans uttryckliga vilja.338 Vid samma ting erkänner
flera andra kvinnor samma sak och en dräng förklarar att han deltagit i
väckelsen mot sin husbondes vilja.339 Vid prostvisitationen i juni 1771 berät
tar komminister Thunborg att han hört klagomål över att unga människor
lämnat sina sysslor för att gå och lyssna på Bång-Karin. De vägrade också
att lyda sina föräldrar, äkta män och husbönder när de förbjöds att gå dit.340
För att motivera och legitimera sitt handlande hänvisar de väckta ofta till
Bibeln. Särskilt ofta framhölls att "man måste lyda Gud mer än männis
kor".341
De väckta var också missnöjda med prästerna i socknen. I december 1775
instämdes flera av de väckta till tinget för att ha uteblivit från gudstjänsten.
De väckta förklarade att de uteblivit eftersom vice komminister Mauritz
Thelberg predikat. Man ansåg inte att hans predikningar var till någon nytta,
utan tvärtom att de var skadliga för själen. Därefter lämnade man in en för
svarsskrift till rätten. De väckta ansåg att det inte var fel att de uteblivit från
gudstjänsten, eftersom det inte var en riktig gudstjänst. Både präster och
åhörare anklagades för att ha en ytlig tro och för att inte leva efter Guds bud.
Man citerade Matteusevangeliet: "Vakter eder för de falska profeter, som
komma till eder i fårakläder, men invärtes äro de glupande ulvar",342 och
Romarbrevet "Ty sådane tjäna icke Herranom Jesu Christo, utan sinom buk".
Fortsättningen av detta citat - som de dock inte nämner - är intressant. Här
sägs att dessa personer dessutom "igenom söt ord och smekande tal förföra
deras hjärta, som menlöse äro".343
Vid rättegången 1774 erkänner de väckta i stort sett allt de anklagas för.
De viker däremot inte från sina uppfattningar - bekännelserna är nästan trot
siga till sin karaktär.344 När några väckta anklagas för att ha kallat häradsrät
ten för "Satans rike" nekar de inte till detta, utan förklarar villigt exakt vad
de menat med det. Om hustru Ingeborg Eriksdotter, 28 år, skriver man att
hon "tillstod, med mycken fräckhet" att hon deltagit i väckelsen mot sin
mans vilja och att hon kallat häradsrätten för "Satans rike".345 Vid prost337
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visitationen knappt ett år senare är många av de väckta lika ovilliga att överge

sina religiösa uppfattningar. När prästerna avråder de vaokta från att hålla
fler sammankomster frågar den ovannämnda hustru Ingeborg Eriksdotter
hånfullt om prästerna "befarade, att hopen av de troende skulle bliva för
stor?"346
I de trolldomsprocesser jag har studerat finns ingen så öppen och tydlig
konflikt med överheten som i väckelsen i Lillhärdal. Däremot förekommer
hånfulla berättelser om överhefspersoner och bybor man sett i Blåkulla. Vid
trolldomkommissionens rannsakning i Järvsö 1673 nämner pigan Gölug
Olufsdotter, 20 år, fem lokala präster, en lagman och en borgmästare som
hon säger att hon sett i Blåkulla! Om lagmannen Erik Nerbelius berättar hon
att han stått på huvudet i bara skjortan vid ingången till Blåkulla - någon har
uppenbarligen ridit på honom dit.347 Det verkar som om just detta motiv var
särskilt populärt. Ett år senare, vid tinget i Tuna och Idenor, berättar flera
barn exakt samma sak om samma person, lagmannen Erik Nerbelius.348 Vid
samma ting berättar flera barn att en av trollpackorna dansat med en präst
som hade stora naglar på fötterna.349 Detta skulle kunna tolkas som att präs
ten är till hälften djävul eller att det är en demon som har klätt ut sig till präst.
Att framställa en präst som en utklädd demon var naturligtvis en svidande
kritik av prästerskapet. Samma motiv används av Gölug Olufsdotter. Hon
berättar att hon legat hos "den värsta fånen" och beskriver honom som svart
om huvud och fötter och iklädd en vit mässärk - ytterligare en demon i präst
kläder alltså.350 Även de väckta använde denna typ av motiv. Man talade till
exempel med Bibelns ord om prästerna som glupska vargar utklädda till
harmlösa får.351 Ett sista exempel kan hämtas från tinget i Norrala-Trönö år
1673. Margreta Andersdotter, 30 år, berättar där att hon sett en av trollkärringa
rna använda kyrkoherden som torktrasa i Blåkulla!352
Om andra människor i byn är framställningarna om möjligt ännu mer
hånfulla. Om en man berättas vid tinget i Forsa 1673 att han smeker Satan i
Blåkulla.353 Vid samma ting berättar flera vittnen om en äldre man att "de se
honom där i Blåkulla vara bandhund".354 Motivet med ritt på människor till
Blåkulla utvecklas ofta på ett hånfullt sätt. De personer man har ridit på har
varit nakna, bundna eller har haft ormar eller halmstrån om stortåna som
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tyglar. 355 Vid tinget i Järvsö och Arbrå 1673 berättar dessutom Nils Grelsson,
en åttaårig pojke, att flera barn har ridit till Blåkulla på en namngiven hustru
i byn och att de pissat i munnen på henne. 356
I exemplen ovan framställs överhet och andra bybor på ett sätt som har
många likheter med hur man skämtade med överheten och olika marginella
grupper, till exempel judar, på karnevaler i södra Europa. Vid karnevalen var
det tillåtet att ge uttryck för åsikter och behov som annars måste under
tryckas. 357 Peter Burke beskriver karnevalen som ett ofarligt sätt att kanali
sera missnöje. Genom att fylla denna funktion i samhället hjälpte karneva
len i praktiken till att bevara samhällsordningen. 358 Jag tror att berättelserna
om Blåkulla också till en viss del var ett sätt att kanalisera missnöje, inte
bara mot överheten, utan också, och kanske mer, mot andra människor i byn.
Det var också ett ganska ofarligt sätt att ge uttryck för missnöje. Syftet med
berättelserna - som det framställdes - var ju inte att angripa eller håna överhets
personer och bybor, utan tvärtom att hjälpa rätten att få slut på trolldoms
väsendet och att straffa de skyldiga.
Det förekommer också att man erkänner att man använt trolldom mot
bybor och överhetspersoner. Gertrud Svensdotter, 12 år, från Älvdalen be
rättar att hon mjölkat pastorns hustru och hans barn. Eftersom en person som
blivit "mjölkad" ofta blev sjuk var det en mycket allvarlig bekännelse. 359 Vid
samma rannsakning erkänner Gyrlichs Anna, 17 år, att hon och många andra
trollkärringar mjölkat kaplanen herr Gösta. 360 Vid flera tillfällen berättar vitt
nena att de sänt bäror till prästgården för att stjäla mat. 361 Det är också van
ligt att man erkänner att man använt prästens eller någon annan överhets
persons, eller en namngiven bondes, ko att rida på till Blåkulla. Det före
kommer också att man påstår att man ridit på prästen eller bonden själv.
Även detta var en mycket allvarlig bekännelse eftersom både djur och män
niskor som blivit ridna till Blåkulla riskerade att bli sjuka, eller till och med
att dö. 362 Att frivilligt erkänna någonting sådant kan vara ett sätt att visa att
man kan få makt över personer som man vanligtvis måste lyda. Man har inte
bara förmåga att skada dessa personers egendom, utan också dem själva och
deras familjer.
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Den sociala ordningens upplösning
I det svenska enhetssamhället legitimerades den sociala ordningen och den
världsliga makten med hjälp av religionen.363 De väckta ansåg dock i prakti
ken att den sociala ordningen var upplöst i och med att Gud kommunicerat
direkt med dem. Bång-Karin förklarar, som nämnts ovan, sina undersdrifter
och predikningar med att Gud sänt dem för att människorna inte lydde Guds
bud. Prästernas predikningar och Bibelns ord hade inte räckt.364
När överheten tog till åtgärder mot de väckta, såg de detta som att överhe
ten försökte motarbeta Gud. När kronobefallningsmannen Petrus Graan och
länsman Kjell Eriksson Herdell försökte skingra de väckta när de höll en
sammankomst, frågade dessa kronobefallningsmannen om han trodde att han
kunde binda händerna på Gud.365
Den stora andelen kvinnor som deltog i väckelsen och den aktiva roll de
spelade är ett bra exempel på att den sociala ordningen var upplöst. Enligt
kyrkan skulle ju kvinnan vara underordnad mannen och spela en undan
skymd roll inom religionen.366
Det var inte bara de gängse könsrollerna som var upplösta inom väckelsen
- hela treståndsläran var ifrågasatt. Jag har tidigare nämnt att många av de
väckta förkastade kyrkans nåde- och salighetsmedel till förmån för unders
drifter och lydnaden av Guds direkta befallningar. Det var dock inte salighet
smedlen i sig själva som de förkastade, utan mer dem som förmedlade dem.
Felet var att salighetsmedlen förmedlades av präster som inte var omvända.367
I början av väckelsen gick de väckta mycket ofta till gudstjänst och natt
vard.368 Senare, när konflikten mellan de väckta och myndigheterna djupnat,
började de dock utebli.369 Var prästen inte omvänd fanns det ju ingen anled
ning att gå till kyrkan, tvärtom, det fanns all anledning att inte gå. En präst
som inte var omvänd kunde bara orsaka skada. För de väckta betydde präst
ämbetet i sig ingenting - det viktiga var att man var omvänd.370 Detta innebar
att treståndsläran i praktiken var raserad. Läroståndet skulle ju enligt tre
ståndsläran vara den andliga auktoriteten i samhället. Denna auktoritet grun
dades på utbildning och prästvigning. De väckta förkastade dock prästämbetet.
För dem var den enda grunden till andlig auktoritet den gudomliga ingivel
sen.
Hur långt man gick i sitt förkastande av prästerskapets religiösa monopol
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kan visas av en episod som länsman Kjell Eriksson berättar om i ett brev till
sin överordnade. Bång-Karin och komminister Thunborg hade befunnit sig
vid sina fäbodar och där tagit nattvarden inför alla sina grannar. Det var dock
inte Thunborg som, i egenskap av präst, hade meddelat Bång-Karin nattvar
den. Av Kjell Erikssons formuleringar framgår i stället att Bång-Karin ansåg
att det var Jesus själv som hade meddelat henne nattvarden!371 De väckta
angrep alltså både prästerskapets monopol på att predika och att utdela sak
ramenten.372
Det var helt i strid med den lutherska statskyrkans lära att tro att Gud
kommunicerade direkt med människan.373 Det är inte så konstigt att kyrkan
hade den uppfattningen, om man tänker på att kyrkans förmedlande roll kunde
riskera att försvinna om en sådan föreställning spred sig.374 Under de förut
sättningarna är det lätt att förstå att kyrkan och staten reagerade starkt på de
väcktas yttranden och aktiviteter. Att även staten reagerade så starkt är lät
tare att förstå om man, med ett uttryck från Bruce Lincoln, betraktar kyrkan
som statens "religiösa arm".375 Eftersom den sociala ordningen och den världs
liga makten legitimerades med hjälp av religionen376 - och det var kyrkans
uppgift att lära ut dessa värderingar - blev ett angrepp på kyrkan därför lätt
ett angrepp på staten.
Vid många tillfällen, till exempel vid prostvisitationerna, försvarar de
väckta sina handlingar och yttranden med stycken ur Bibeln. Prästerna för
söker då övertyga dem att deras tolkning av Bibelns ord är felaktig.377 Att
ifrågasätta den gällande bibeltolkningen var ju i praktiken att ifrågasätta den
sociala ordningen, eftersom denna legitimerades med hjälp av Bibeln.378
Även berättelserna om Blåkulla kan ses som ett ifrågasättande av den
sociala ordningen. Berättelserna om Blåkulla målar ju upp en bild av ett
annat, alternativt samhälle. Varje människa kunde i praktiken själv välja vil
ket samhälle hon ville tillhöra - om hon ville tjäna Satan eller Gud.
I många vittnesmål framställs Satan som en riktigt generös och omtänk
sam husbonde. Han bjuder till gästabud med massor av folk och rikligt med
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mat. Gästerna dansar, äter och dricker, och man håller bröllop, nattvard OCh
dop. Flera vittnen berättar att de äger jord, pengar, silver, kläder och boskap
och att de har drängar och pigor i Blåkulla.379 De som är sjuka i den verkliga
världen är friska i Blåkulla och kan dansa lika mycket som de andra. 380 Det
ges vidare flera exempel på Satans omtänksamhet. Vid ett ting berättar hus
tru Botilda, 51 år, att hon har sett en äldre man, Anders Persson, i Blåkulla ett
flertal gånger. Han har ett sår vid ena ögat och varje gång han kommer till
Blåkulla plåstrar Satan om honom. 381 Många vittnen berättar också att Satan
har lovat de anklagade att inget ont skall hända dem som inte bekänner. 382
Pigan Ingrid, 19 år, berättar till exempel att trollkärringarna har lovat Satan
att aldrig bekänna. I gengäld har han lovat dem att de aldrig skall dö. 383 Om
en anklagad, hustru Anna, 58 år, berättas att Satan har lovat henne att om de
så "hacka sönder henne" så skall han sätta ihop henne igen. 384 Det verkar
alltså som om Satan tog ganska bra hand om de sina!
I Blåkulla finns - precis som i verkligheten - en social hierarki. De som
tjänat Satan väl - till exempel fört många barn till Blåkulla eller vägrat att
bekänna inför rätten - står högst i rang. En fjortonårig pojke berättar till
exempel att "när hon [den anklagade, hustru Rågiäl, 60 år] kommer dit, sä
ger hon till Satan: Gufar, se huru lång rad jag kommer med. Då säger Satan:
"Välkommen, välkommen." Då får hon sitta främst." 385 Här bestäms alltså
social status efter en helt annan princip än i verkligheten. Det är inte börden
som bestämmer den sociala statusen utan ens egna handlingar. Detta kan
tolkas som en kritik mot hustavlans statiska treståndsuppdelning. Intressant
är inte bara att man vågar ge uttryck för sådana tankar, utan också att man
över huvud taget kan. Man kunde alltså tänka sig en annan social ordning än
den man levde i. 386
Här kan det också vara intressant att jämföra med kvinnornas aktiva del
tagande i väckelsen i Lillhärdal. Även i Blåkulla intar kvinnorna alltså en
framträdande plats. Dessutom är Blåkulla till stor del en kvinnlig värld. Vid
fem trolldomsrannsakningar i Hälsingland 1673-74 var till exempel kvin
nornas andel av dem som anklagades för att fara till Blåkulla 84 procent. 387
Blåkulla skulle kunna ses som en alternativ värld där kvinnorna har en be-
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tydligt starkare ställning, och mer inflytande, än i verkligheten. Bara före
komsten av Blåkulla - en alternativ värld - måste dessutom ha utgjort ett
allvarligt hot mot den sociala ordningen.

Dualistisk världsuppfattning
De väckta i Lillhärdal avskilde sig medvetet från dem i byn som inte var
omvända. Man kallade sig själva "gudsbarn" och de icke omvända "världs
människor". Man förklarade också att Guds befallningar var viktigare än
människors. Det var därför inte nödvändigt att lyda världslig överhet.388
Samhället delades sålunda upp i en andlig och en världslig sfär. Men man
gick även längre än så. Den världsliga sfären var inte bara världslig, den var
också Satans rike. De båda sfärerna var varandras totala motsatser, och det
pågick en ständig kamp mellan dem. När pigan Märeta Persdotter förhördes
vid prostvisitationen 1771, berättade hon att hon på kvällen före förhöret fått
en stark undersdrift eftersom hon visste att det skulle bli en strid mellan
världsmänniskorna och gudsbarnen nästa dag.389 Vid rättegången 1774 er
kände dessutom flera personer att de kallat häradsrätten för Satans rike.390
När länsmannen besökte en av de väcktas sammankomster för att försöka
skingra dem, spottade en kvinna på honom och skrek: "Tvi dig Satan, gäck
bort Satan." 391
De som inte var omvända hade motsatt uppfattning. Det var de som var
"de rättsinta". Väckelsen uppfattades som Satans verk.392 Pigan True Olsdotter,
som deltagit i väckelsen men sedan övergivit den, berättar till exempel att
hon sett Satan sitta på ryggen på Bång-Karin. 393
Samma dualistiska världsuppfattning återfinns i vittnesmålen vid
häxprocesserna hundra år tidigare. Blåkulla framställs som Satans rike, och
människorna som antingen Guds eller Satans tjänare. En del vittnen berättar
att de ser ormar och grodor runt halsen och på axlarna på de anklagade som
verkligen tjänar Satan.394 Andra vittnen berättar att Satan står bakom de an
klagade och försöker övertala, locka eller tvinga dem att inte bekänna. 395
Från ett ting i Hälsingland kommer ett bra exempel på hur kampen mellan
Gud och Satan kunde beskrivas och uppfattas. En tioårig pojke berättar att
han har hört en röd (djävul) och en vit (ängel) tala med varandra i Blåkulla
på följande sätt:
388
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Den röda: Ser du vad för en stor hop jag haver?
Den vita: Ju förr du får större hopen, dess förr skall himmel och jord ramla
tillhopa. 396
Vid samma ting berättar Nils, 11 år, att han träffat en vit man i Blåkulla, som
bett honom att säga "att bönderna skola snart fordra på tinget så slippa de
andra snart hädan". 397 Syftet med att berätta om Blåkulla var alltså att
trolldomsväsendet skulle upphöra. Det var dessutom på församlingarnas
begäran som de flesta rannsakningar mot trolldomväsendet hölls. 398
Men kampen mellan det goda och det onda utkämpas också i själva Blå
kulla. De vita som det berättas om i exemplet ovan betraktas som Guds ut
sända. Vid en trolldomsrättegång i Hälsingland berättar den fjortonåriga pigan
Ingrid att en vit ängel hjälpt henne när trollkärringarna slagit henne i Blå
kulla. 399 Vid samma rättegång berättar den tio år gamla flickan Margreta att
två trollkärringar hade försökt dra henne till Satan, men att två änglar kom
mit och dragit henne tillbaka. 400 Det förekommer också berättelser där det är
de vita som angriper trollkärringarna, även om det är betydligt ovanligare.
Brita Hansdotter, 12 år gammal, berättar att en anklagad, hustru Ingel, 60 år,
"vart bränder där i Blåkulla en gång i sommars, så att huden lopp av benen
på henne. Då Ingel ropat och sade Far! Far! de vita djävlarna [sic!] bränna
mig, och sedan gick hon till den Svarte [Satan] under bordet". 401
En starkt dualistisk världsuppfattning har uppenbarligen varit ett viktigt
inslag både i väckelsen i Lillhärdal och i häxhysterin 100 år tidigare. Vid
dessa tillfällen drevs den dualistiska världsuppfattningen till sin spets. Till
varon blev en kamp mellan gott och ont. Det bör ha varit mycket svårt att
leva med en så stark dualism under någon längre tid. Väckelsen i Lillhärdal
och de utbrott av häxhysteri som jag har studerat varade inte heller så länge.
Väckelsens mest intensiva skede varade i ungefär fem år och häxprocesse
rna pågick ungefär lika länge. 402
Jag tror att den starka dualismen var ett sätt att lyfta upp vardagens kon
flikter på ett högre plan. Konflikten blev då mer entydig. Kampen fördes för
att det goda (Gud) skulle segra över det onda (Satan), inte för att tillfredställa enskilda individers och gruppers behov. En sådan kamp bör vara be
tydligt lättare att legitimera än en kamp om till exempel materiella tillgångar.
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Hotet mot förnyelsen
Protestinslagen i väckelsen och trolldomsprocesserna kan också analyseras
utifrån begreppet förnyelse. De väckta i Lillhärdal ger, som jag nämnt ovan,
uttryck för en mycket dualistisk världsuppfattning. Hela tillvaron är en kamp
mellan gott och ont - mellan Gud och Satan. Det är dessutom tydligt att man
ansåg att denna kamp mellan gott och ont var att betrakta som den sista
striden innan världen skulle gå under och Gudsriket upprättas. I ett brev till
Härnösands konsistorium skriver kyrkoherde Rissler att Bång-Karin "[har
haft] tal om yttersta domens nära varelse, jämte förmaningar till folket om
omvändelse ifrån alla synder och beredelse till denna viktiga dagen. Åter
sagt, det Mikael, som tillförne stritt i himmelen, kommer nu att strida på
jorden". 403 Mikael, som nämns i citatet, är ärkeängeln Mikael som enligt
Uppenbarelseboken skall kämpa mot Satan under den sista tiden. I samma
kapitel i Bibeln berättas även att Satan skall störtas ned på jorden och börja
förfölja de kristna. 404 Vid många tillfällen talar de väckta om en kamp mellan
världsmänniskorna och dem själva - Guds barn. 405 De identifierar också världs
människorna och den världsliga makten med Satan. Två exempel, som jag
anfört tidigare, är när man kallar länsmannen för Satan och häradsrätten för
Satans rike. 406
Kampen mellan världsmänniskorna och gudsbarnen kan naturligtvis ses
som en kamp mellan gott och ont, men det är också möjligt att tolka den som
en kamp om förnyelse. Det gudsbarnen kämpar för är ju egentligen upprät
tandet av ett nytt rike - Gudsriket. I Uppenbarelseboken sägs till exempel:
"Och jag såg en ny himmel och en ny jord [...] Och Gud skall avtorka alla
tårar av deras ögon, och ingen död skall sedan vara; icke heller gråt, icke
heller rop, icke heller någor värk varder mer; ty det första är förgånget. Och
den där satt på stolen sade: Si, jag gör allting ny." 407
Så långt är förnyelsen ett motiv i de väcktas berättelser. Om man ser till
den sociala verkligheten, så är det heller inte så svårt att förstå att det kan ha
varit ett tilltalande motiv för de väckta. De flesta väckta var ju unga männis
kor som ännu inte hade etablerat sig i bondesamhället. Många av deras upp
fattningar och föreställningar kan, som jag visat, tolkas som protestyttringar.
Jag anser att väckelsen både kan tolkas som en konflikt mellan generationer
och som en konflikt mellan undersåtar och överhet, åhörare och präster. En
konflikt mellan generationer eftersom förnyelsen i samhället blivit störd och
detta lett till sämre villkor för vissa åldersgrupper i samhället. En konflikt
mellan undersåtar och överhet eftersom det var överheten som bestämde
403
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villkoren för dessa grupper. Den hårda sedlighetslagstiftningen, tjänstehjonsstadgan, religionsplakaten och hustavlans föreskrifter bör ha varit mycket
svåra att leva med om man inte kunde vänta sig att bli husbonde eller bond
hustru i framtiden. Det är också mot allt detta som de väckta riktar sin pro
test.
Även vid analysen av häxprocesserna kan det vara fruktbart att använda
sig av begreppet förnyelse. De flesta som anklagades för att vara häxor var
äldre kvinnor. Vid häxprocesserna i Hälsingland 1673-74 var 59 procent av
de anklagade över 45 år och 84 procent var kvinnor. 408 Deras offer, däremot,
var till övervägande delen barn. Även om det finns yngre anklagade så fram
ställs de äldre kvinnorna som roten till det onda. 409 Vid tinget i Tuna och
Idenor år 1674 berättar barnen till exempel hur trollkärringarna tvingar dem
att ta Satan i hand och läsa förbannelseböner och försmäda Gud. De tvingas
också att ha samlag med Satan och andra demoner och till slut att lova Satan
tjänst. Barnen säger också att "de vill att bödeln skulle avliva trollkärringa
rna eller lär deras själar pinas i helvetet, ty de vill vara Guds barn [de vet
också] att de gör mot Gud och föräldrarna men de råder icke själv därför
utan blir tvingade till denna synden". 410 De gamla kvinnorna framställs alltså
som ett hot mot barnen, både fysiskt och andligt. Om inte de gamla troll
kärringarna avrättades, skulle barnen aldrig kunna ingå i den kristna gemen
skapen, och på detta sätt hotades förnyelsen i samhället.
Att gamla kvinnor framställs som ett hot mot barnen och mot förnyelsen
i samhället är ett vanligt motiv i folkkulturen. Förutom att det är rikligt före
trätt vid de svenska häxprocesserna, så återfinns det också i kulturer där inga
liknande processer förekom. I rysk folktradition fanns till exempel en figur
som kallades Baba-jagå, som beskrivs som "en vedervärdig gammal gumma
med järnnäsa, som flög genom luften i en mortel och som åt barn". 411 Även
vid karnevaler var förnyelsen ett vanligt tema tillsammans med mat, sex och
våld. Vid en karneval i Niirnberg år 1514 hyllade man till exempel förnyel
sen på ett ganska drastiskt sätt, i en av karnevalens parader fanns en vagn
med gamla gummor som uppslukades av en gigantisk djävul. 412 De gamla
gummorna framställdes alltså som ett hinder för förnyelsen.
Om förnyelsen ställs i centrum är det inte så underligt att de som utpeka
des som syndabockar vid häxprocesserna var äldre kvinnor, eftersom äldre
kvinnor ofta i folkkulturen framställts som ett hot mot förnyelsen. Att de
mest aktiva vittnena vid häxprocesserna var unga kvinnor passar också in i
408
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bilden. För många unga kvinnor var det ju osäkert om de skulle få möjlighet
att gifta sig och etablera sig i bondesamhället. Den gamla kvinnan som ett
hot mot samhällets förnyelse måste ha varit ett lockande motiv i en sådan
situation.

Sexuella motiv
Berättelserna om Blåkulla innehåller många sexuella motiv. Vittnena berät
tar ofta om hur trollkärringarna och de själva har samlag med både djävlar
och människor i Blåkulla. Kerstin, 14 år, berättar till exempel att hon "har en
djävul till sin man och avlar barn så ofta de kommer tillhopa".413 Samlaget
med Satan framställs ofta som ett inslag i - eller höjdpunkten av - en vild
fest. Om hustru Brita, 50 år, berättar ett vittne att hon "plägar sitta till bords
i Blåkulla och dansar, och sedan lägger hon sig hos den Svarta [Satan] som
ligger under bordet".4141 protokollet som fördes av trolldomskommissionen
i Järvsö 1673 finns en intressant kommentar om pigan Gölug Olufsdotter, 20
år. Man skriver:
Och ändock Gölug till intet dera av detta nekade, likväl viste hon ingen
ånger någon bättring likmätig utan sade, att hon ännu äter, dricker, dansar,
ligger hos den värste fånen [...] hon bekände, att det tyckes ännu något vack
ert där415
Gölugs vittnesmål är intressant eftersom hon - enligt rätten - inte visat någon
ånger. Att berätta om det som ägde rum i Blåkulla var dessutom strängeligen
förbjudet. Gjorde man det ändå, kunde man räkna med att förlora Satans
gunst och då blev Blåkulla bara ett fult och plågsamt ställe. För Gölug verkar
detta dock inte ha inträffat. Tvärtom berättar hon att det fortfarande är ganska
vackert i Blåkulla - trots att hon bekänt. Hon njuter också fortfarande av allt
som Blåkulla kan erbjuda: god mat och dryck, dans och, naturligtvis, sex.
Jag anser att de sexuella motiven, både i Gölugs och i de andra vittnenas
berättelser, kan tolkas som ett slags protest. Det man berättar om Blåkulla
var sådant som motarbetades, kanske främst av överheten, men också av
människorna i lokalsamhället. Även om det i Norrland, till skillnad från i
södra Sverige, fanns en viss tolerans för/oräktenskaplig sexualitet, det vill
säga att ha sex före kyrklig vigsel, så fördömdes den wfomäktenskapliga
sexualiteten hårt. Särskilt viktigt var det att kontrollera den ogifta kvinnans
sexualitet eftersom hon kunde bli med barn. Det oäkta barnet utgjorde ett hot
mot ägandet och äktenskapet - samhällets grundvalar. Under 1600-talet ökade
också statens ambition att kontrollera sina undersåtars sexualitet. Brott mot
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sedlighetslagstiftningen WSY ett av de vanligaste målen vid häradsrätterna.
Denna amMjM hänger samman med statens önskan att kontrollera
reproduktionen och familjen, eftersom denna var samhällets grundval.416
Överhetens ambition att kontrollera sina undersåtars sexualitet var knap
past mindre 100 år senare. Även bland de väckta kan man se en tendens till
missnöje över dessa försök att undertrycka sexualiteten. När pigan Märta
Ingebrektsdotter, 22 år, förhörs inför tinget om sitt deltagande i väckelsen
berättar hon helt frivilligt att hon "ofta legat i enrum tilhopa med Klövis
Märtas son Olof Pärsson, vilken närvarande sådant jämväl vidgick".417 Vid
samma ting erkänner bonden Halvar Pärsson, 21 år, (som dessutom var gift)
att han "legat i rum allena tillhopa med den, även ibland svärmarna varande
pigan Ingrid Pärsdotter".418 Pigan Kerstin Olofsdotter, 29 år, erkänner på
samma sätt att hon legat tillsammans med drängen Olof Pärsson (troligtvis
samma Olof Pärsson som ovan).419 Varför tar då de anklagade upp detta i en
rättegång som gäller någonting helt annat? Det verkar inte som om rätten
frågat dem om de begått några sådana brott, för man tar inte alls upp deras
bekännelser någon mer gång och de nämns inte heller i utslaget. Dessutom
verkar det, av formuleringarna i protokollet att döma, som om man blev
ganska förvånad över de anklagades bekännelser. Man har till exempel inlett
Märta Ingebrektsdotters bekännelse med "Hon berättade även".420 Jag tycker
att man kan se de anklagades frivilliga bekännelser som ett sätt att visa sitt
missnöje med överhetens och lokalsamhällets hårda fördömande av utomäktenskapliga förbindelser.421
Det finns även andra exempel på att de väckta använt sexualitet, och na
kenhet, för att provocera. Vid rättegången mot de väckta i mars 1774 berättar
vice komminister Mauritz Thelberg att de väckta dagen innan, vid två tillfäl
len, hade trängt sig in i hans kammare. Den ena gången hade de fört med sig
en kvinna som de sade var besatt av Satan, den andra gången en kvinna som
var helt naken. Thelberg konstaterade att "de härmed anställt det grövsta
gyckleri, samt sökte försmäda mig, vilket tydligen kunde slutas av allt deras
tal och förehållande". Han säger vidare att den nakna kvinnan "förde sig så
oförskämt upp" att han var tvungen att be en man att köra ut henne. När hon
hade körts ut kastade hon sig ner på golvet vid dörren "sträckande utan för416 Taussi Sjöberg, 1992, s. 63-64,68, Ohlander, 1992, s. 72-74,81, Andersson, 1991, s. 14, 1617,25, Andersson, 1990, s. 27, Hellspong & Löfgren, 1974, s. 253-263. Se även Birgitta Lagerlöf-Génetays koppling mellan kyrkans försök att undertrycka ungdomslagen och nattfrieriseden
och häxprocesserna i Lagerlöf-Génetay, 1990, s 3-4, 164-170.
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syn sin blottade kropp" och de väckta omringade henne och ropade "Jesu! Vi
ser vad du lider, vi se din blodiga kropp, din sår och all din smärta". Thelberg
berättar också att de väckta haft sammankomster under gudstjänsttiden på
söndagen och att det bland dem funnits "några kvinnor, de där varit blottade,
och utan minsta blygsel tumlat om med den övriga hopen, som bestod av
karlar och kvinnor tillika".422 Sammankomsten verkar dessutom ha ägt rum
på en plats som många av Lillhärdals invånare var tvungna att passera på
väg till kyrkan.
När de väckta själva förklarar varför de vid så många tillfällen klätt av sig
nakna, och även klippt av sig sitt hår, beskriver de det ofta som ett sätt att klä
av sig det världsliga, det vill säga i praktiken Satan, eftersom Satan identifie
ras med det världsliga.423 Detta är en religiös tolkning, till skillnad från den
sociala som presenterats ovan. Även om den religiösa motiveringen säkert
spelat en roll så anser jag att den socialt förankrade förklaringen är av större
betydelse. Om det endast var tal om att klä av sig det världsliga/Satan så
skulle det väl inte vara nödvändigt att göra detta inför andra människor i
byn? Dessutom kan de väcktas frivilliga bekännelser av olika sedlighets
brott inte förklaras på detta sätt.

Avslutande diskussion
Den här undersökningen har framför allt visat på två saker: För det första att
både de väckta i Lilhärdal och vittnena vid häxprocesserna främst återfinns i
gruppen unga och ogifta personer, och då särskilt kvinnor. För det andra att
dessa grupper har gett uttryck för ett ganska långtgående missnöje med vissa
förhållanden i samhället. Man har protesterat mot den statiska treståndsläran,
mot sedlighetslagstiftningen, mot tjänstehjonsstadgan och mot prästernas
religiösa monopol - bestämmelser och ideal som, i och med förändringar i
befolkningssammansättningen, blev en allt tyngre börda för dessa männis
kor.
De som sågs som representanter för allt detta, och som protesten följakt
ligen riktades mot, var husbönder, lokal överhet, äkta män och andra perso
ner i bondesamhället som tillhörde en äldre generation. I fallet med väckelsen
är konflikten öppen och ibland till och med våldsam. I vittnesmålen vid
häxprocesserna uttrycks protesten inte alls så öppet - i stället tar den formen
av förtäckt och tvetydigt hån. Innan jag återkommer till det som var mitt
syfte med den här artikeln, att ta reda på vad de samhälleliga konflikterna i
dessa båda fall har handlat om, så skall jag diskutera en av dessa konflikter väckelsen i Lillhärdal - lite närmare.
422
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Väckelsen i Lillhärdal skiljer sig främst från de väckelser som Christer
Ahlberger och Peter Aronsson har studerat genom att den är så tidig. Under
1760-talet hade differentieringen av den norrländska landsbygdsbefolkningen
just börjat. De nya obesuttna grupper som kom att växa fram, till exempel
torpare och arbetare, var ännu obetydliga. De väckta i Lillhärdal var också
alla döttrar och söner till bönder och de tjänade som pigor och drängar i
bondehushåll. De var alltså inte obesuttna, eller barn till obesuttna, som många
av hoofianerna och roparna var. Däremot löpte de stor risk - betydligt större
än tidigare generationer - att bli obesuttna. Även om differentieringen av
landsbygdsbefolkningen var i sitt inledningsskede, så anser jag ändå att det
är rimligt att anta att tillräckligt mycket redan hade hänt för att människorna
på landsbygden skulle kunna skönja att en förändring var på gång.
Jag ser väckelsen i Lillhärdal som ett tidigt stadium av den konflikt som
skisserats av bland andra Aronsson och Ahlberger. När det gäller hoofianismen
och roparrörelsen är social grupptillhörighet en mycket viktig förklarings
faktor. De människor som deltog i dessa båda väckelser tillhörde grupper
som hade tvingats uppleva social och ekonomisk degradering. De tillhörde
det skikt av permanent obesuttna som hade börjat växa fram. Väckelsen i
Lillhärdal förklaras däremot bäst utifrån generationstillhörighet. De väckta i
Lillhärdal tillhörde en generation av unga människor som kände en stor osä
kerhet inför framtiden. Många av dem skulle inte få någon möjlighet att gifta
sig och skapa ett eget bondehushåll. De skulle bli tvungna att stanna kvar i
en underordnad position hela livet, som tjänstefolk, hemmabarn, torpare,
inhysesfolk eller arbetare. Jag vill därför beskriva väckelsen i Lillhärdal som
främst en generationskonflikt. Även könstillhörighet har dock varit av bety
delse för deltagandet i väckelsen. Under senare delen av 1700-talet var det
uppenbart svårare för kvinnor att försörja sig än för män. Under hela 1760talet var runt 70 procent av allt inhysesfolk kvinnor!
Hanne Sanders slutsatser om de väckelser hon studerat skiljer sig, som
tidigare nämnts, från Aronssons och Ahlbergers. I min tolkning av väckelsen
i Lillhärdal hamnar jag närmare de sistnämndas uppfattning. Det bör dock
påpekas att det inte enbart, eller kanske inte alls, är en tolkningsfråga väckelserna är också olika till sin karaktär.
Om man återknyter till Bruce Lincoln kan man utan tvekan säga att de
väckta i Lillhärdal verkligen kom från de grupper som hade minst att vinna
på att den sociala ordningen bevarades - i det här fallet unga människor, och
särskilt kvinnor. Väckelsen i Lillhärdal fick också ett mycket starkt inslag av
protest. Den passar dessutom mycket bra in på Bruce Lincolns beskrivning
av den revolutionära religionen. De väckta har till exempel formulerat en
teori som fråntar det styrande skiktet rätten att inneha makten. En av de
väckta, hustru Kerstin Tohlsdotter, förklarar vid rättegången i mars 1774 att
hon kallat häradsrätten för Satans rike eftersom den och dess medlemmar
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inte var tillsatta av Gud, utan av människor. 424 Man skulle kunna tolka hen
nes uttalande så, att en legitim häradsrätt skulle vara tillsatt av Gud och att
den befintliga häradsrätten följaktligen var illegitim. 425 Dessutom är det tyd
ligt att de väckta tar ifrån prästerskapet både sin ensamrätt att predika och att
förvalta sakramenten.
Bruce Lincoln talar om att religioner under vissa förhållanden kan ut
vecklas i revolutionär riktning. Jag har ovan visat att väckelsen i Lillhärdal
passar mycket bra in på Lincolns beskrivning av den revolutionära religio
nen. Mårten Thunborg som väckelsens ledare/inspiratör kan också fogas in i
den bild Lincoln tecknar av revolutionära religioners ledare. Thunborg var
son till en bonde från Tunaby i Medelpad och växte alltså upp i ett bonde
samhälle. Han började studera till präst i Uppsala år 1741. Han blev dock
inte examinerad och prästvigd förrän 1751 eftersom han, troligen på grund
av fattigdom, var tvungen att avbryta sina studier flera gånger. 426 Som kom
minister innehade han också en av de lägre prästtjänsterna. Det är därför
ganska tydligt att han verkligen tillhörde den grupp som Bruce Lincoln kal
lar "marginal intelligentsia".
Varför utvecklades då väckelsen i Lillhärdal till en revolutionär religion?
Jag har redan lyft fram den ökade sociala skiktningen i samhället som en
mycket viktig förklaringsfaktor. Ar 1771 - då väckelsen i Lillhärdal utveck
lades i mer våldsam och polemisk riktning - var emellertid också ett av 1700talets svåraste nödår i Härjedalen. 427 Under de två följande åren härjade dess
utom rödsot och rötfeber. Mellan 1768 och 1773 minskade Lillhärdals be
folkning följaktligen med ungefär sex procent. 428 Detta bör ha påverkat
väckelsens utveckling. Det är troligt att de konflikter som fanns i samhället
drevs till sin spets just under år av nöd, missväxt och sjukdomar. Man bör
dock inte överdriva betydelsen av detta. Missväxt var ganska vanlig i Härje
dalen 429 och säkert också epidemier. Den viktigaste förklaringsfaktorn är fort
farande den ökade differentieringen av landsbygdsbefolkningen.
Jag har betraktat båda de företeelser jag har studerat - väckelser och
häxprocesser - som samhälleliga konflikter. Genom att analysera de motiv,
föreställningar och ställningstaganden som de väckta och vittnena vid häx
processerna gett uttryck för har jag dessutom visat att det rör sig om två
likartade konflikter. Jag vill beskriva de utbrott av häxhysteri och den väck
else jag har studerat som både konflikter mellan högre och lägre i en social
hierarki och som generationskonflikter, även om det i fallet med häxproces424
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serna främst är fråga om en generationskonflikt mellan kvinnor. Konkurrens
förhållandet mellan unga människor, och kanske mest mellan unga kvinnor,
lyftes till en högre nivå i dessa människors föreställningsvärld. Det tolkades
och framställdes som en kamp mellan Gud och Satan, andligt och världsligt,
gammal och ung, gammalt och nytt. På så sätt uppkom en generationskonflikt
med en stark ideologisk laddning. Aggressionen riktades alltså inte mot an
dra unga människor inom samma generation, de man i praktiken konkurre
rade om jord och giftermålspartners med, utan mot äldre generationer.
Med denna slutsats blir en viktig frågeställning varför väckelser och
häxprocesser inte uppkom i alla socknar som drabbats av en sned könsför
delning eller begynnande proletarisering. Jag menar att den sociala konflik
ten är den egentliga orsaken till uppkomsten av dessa företeelser, men att
berättelsekomplexet om Blåkulla och förekomsten av en herrnhutistisk och
väckelsevänlig präst, Mårten Thunborg, och en karismatisk visionär, BångKarin, gav olika grupper av människor ett forum för att uttrycka sitt miss
nöje. En sådan uppfattning kan också förklara varför två så likartade kon
flikter kunde ta formen av häxhysteri på 1660-talet och som väckelse hundra
år senare - det var helt enkelt de forum som fanns tillgängliga.
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