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Inledning 
 

Jan Samuelson 

 

 
Åren 1998–2005 utkom åttabandsverket Sveriges kyrkohistoria under Lennart 

Tegborgs redaktörskap. Innehållet präglas av ambitionen att skapa en syntes av de 

forskningsresultat som presenterats om den svenska kyrkans historia, allt från 800-

talet till vår egen tid. Samtidigt som verket synliggör centrala aspekter av den 

svenska kyrkohistorien speglar det också specifika perspektivval, med ”blinda 

fläckar” och kunskapsluckor som följd. Ett sådant exempel är frågan om de 

specifika religiösa förhållandena i Norrland. Den norrländska kyrkohistorien har 

blivit märkbart försummad av såväl kyrkohistoriker som allmänhistoriker. Detta 

avspeglas bland annat genom att de norrländska förhållandena sällan ägnas något 

utrymme i den nationella historiska handbokslitteraturen, trots att de på många 

sätt avviker från det nationella mönstret. Detta har nyligen påpekats av forskare 

vid Umeå universitet i en antologi med titeln Ingångar till norrländsk kyrkohistoria 

(Daniel Lindmark, red, Umeå 2010). 

    Vid Institutionen för humaniora vid Mittuniversitetet, Campus Härnösand, 

anordnades därför den 23–24 mars 2012 ett symposium om ”Norrländsk 

kyrkohistoria i ett komparativt, regionalt perspektiv”. Vi ville ha ett tvär-

vetenskapligt symposium där det regionala perspektivet stod i fokus, för att sätta 

den norrländska kyrkohistorien i relation till annan regional, nationell eller 

transnationell kyrkohistorisk forskning. Till symposiet inbjöds ett begränsat antal 

forskare att hålla föredrag. Resultatet blev en kreativ samtalsmiljö över de 

vetenskapliga ämnesgränserna och en gynnsam grogrund för framtida projekt och 

forskningsinitiativ. I denna antologi presenteras några av de artiklar som 

utvecklats ur de föredrag som hölls under symposiet. 

    Historikern professor Daniel Lindmark vid Umeå universitet berättade i sitt 

föredrag på symposiet för sitt umgänge med den norrländska kyrkohistorien 

genom åren. Lindmark är inspiratören och initiativtagaren till projektet 

Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (numera förkortat NOKOUT), 

finansierat genom forskningsområdet ”Nordliga studier” vid Umeå universitet. 

Lindmark redogör för framväxten av detta projekt och de olika överväganden som 

har gjorts i samband med detta. 

    Docent Carola Nordbäck vid Umeå universitet redogör i sin artikel för de 

kyrkohistoriska handböckernas historiografi och vilka krav man bör ställa på en 
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modern, norrländsk kyrkohistorisk handbok. Nordbäck pläderar för en 

tvärvetenskaplig kyrkohistoria, som innehåller forskningsresultat, metoder och 

teoretiska utgångspunkter från flera discipliner, inte bara den kyrkohistoriska. 

Hon pläderar för vikten av att en kyrkohistorisk handbok också måste få ett 

kvinno- och genushistoriskt perspektiv. En norrländsk kyrkohistorisk handbok bör 

problematisera det nationella perspektiv som präglar de traditionella 

handböckerna. Men den bör inte heller utgå från en lika traditionell stiftshistorisk 

synvinkel. Norrland är ingen kulturellt enhetlig region, utan det är snarare 

mångfalden och variationen som har präglat övre och mellersta Norrland. 

Spridnings- och påverkansprocesser har rört sig mellan länder och Nordkalotten 

och de bottniska förbindelserna blir då också relevanta att studera. Norrland har 

utgjort ett gränsland mellan olika språkgrupper, kulturer och religioner. 

    Efter freden i Brömsebro övergick bland annat Jämtland till svenskt styre. His-

torikern Tord Theland studerar i sin artikel hur de jämtländska prästerna agerade i 

samband med detta statsskifte. Theland menar att det nationella perspektivet inte 

kan erbjuda tillfredsställande förklaringar till prästernas agerande, utan att detta 

bör tolkas utifrån deras trohetsband och lojalitetsband, samt tidens religiösa 

världsbild. Majoriteten av de präster, som verkade i Jämtland vid statsskiftet kom 

från det dansk-norska riket. De fick också verka som präster under det nya styret 

och först gradvis ersattes de av präster från de ursprungliga svenska områdena 

eller från Jämtland. Det avgörande för att prästerna skulle få verka under det nya 

styret var att de avlade en trohetsed. Enligt den religiösa världsbilden var det 

Guds vilja som låg bakom utbytet av statsstyre och därmed fanns det inte heller 

några hinder för prästerskapet att byta statstillhörighet. 

    Laestadianismen i de norra delarna av Skandinavien är väl känd. Genom emi-

grationen till Nordamerika har också den laestadianska rörelsen spridits dit. Den 

norrländska kyrkohistorien handlar därför inte enbart om Norrland, menar 

kyrkohistorikern Teol. Dr. Gerd Snellman vid Åbo Akademi, utan också om de 

globala avtryck som har lämnats. Snellman studerar i sin artikel mötet mellan 

laestadianismen och det amerikanska samhället, särskilt utifrån en riktning, The 

(Finnish) Apostolic Church of America (ALC). Tre faktorer är centrala i 

kulturmötet: språk, tradition och kyrklig identitet. Engelskan har gradvis tagit 

över, men detta har varit en utdragen process, samtidigt som de laestadianska 

traditionerna länge vidmakthölls, exempelvis genom byte av predikanter och 

gruppresearrangemang åt båda hållen. Mot slutet av det förra seklet gick dock 

traditionerna i en brokigare riktning. För identiteten var det finska språket och de 

laestadianska traditionerna viktiga fram mot 1900-talets mitt och detta arv lever 

fortfarande kvar i viss grad, även om det allteftersom har försvagats bland 

ättlingarna till de ursprungliga emigranterna. 

    Att man inte kan begränsa sig inom de ramar som ges av nationalstaten visas 

också av kyrkohistorikern professor Ingvar Dahlbacka vid Åbo Akademi. Han 

granskar den forskning som har ägt rum på finsk botten om väckelsekontakterna 
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mellan Sverige och Finland. Vid ett dubbelbröllop i Esbo år 1843 etablerades 

exempelvis kontakter mellan Carl Olof Rosenius i Sverige och Fredrik Gabriel 

Hedberg i Finland. Forskarna har i hög grad varit medvetna om väckelsens 

gränsöverskridande karaktär, menar Dahlbacka, men ändå behandlas den i hög 

grad i sin nationella kontext. Däremot finns det en del specialundersökningar som 

uttryckligen berör dessa väckelsekontakter mellan Sverige och Finland. 

    Universitetslektor Anders Persson vid Umeå universitet behandlar också den 

rosenianska väckelsefromheten, så som den beskrivs i två romaner av författaren 

Anita Salomonsson. Hon är en av de fyra s.k. Hjoggböleförfattarna, var och en med 

sin egen bild av denna fromhetstradition. P. O Enkvist har ett ambivalent 

förhållningssätt till rosenianismen, Hjalmar Westerlund berättar gärna drastiska 

anekdoter om predikanterna, medan Kurt Salomonson i det närmaste är tyst om 

detta. Anita Salomonsson bidrar, menar Persson, med en egen väsentlig röst i 

skildringen av denna fromhetstradition. Hennes romaner visar på två, motsatta, 

effekter av väckelsens betoning av Kristi försoningsverk. Å ena sidan kan den föda 

en introspektiv och ängsligt självrannsakande hållning, å den andra också en trygg 

förtröstan på Kristus. 

    Denna bok ingår i den skriftserie som utges vid Avdelningen för humaniora vid 

Mittuniversitetet. Där har vi fattat ett principbeslut att de volymer som kommer ut 

i normalfallet skall vara granskade av två externa lektörer enligt modellen double 

blind peer review. Så är också, med undantag av Daniel Lindmarks inledande 

föredrag vid symposiet, fallet med denna volym. Antologin ingår också som 

nummer ett i den planerade serien ”Norrländsk kyrkohistoria”. Detta är ingen 

formell serie, utan ett försök att ge en samlad bild av den kyrkohistoriska 

forskning om norrländska förhållanden, som kommer ut på skilda håll. Genom att 

samtidigt ge dem ett överordnat epitet hoppas vi att det skall bli lättare att få en 

överblick över de forskningsresultat, som i framtiden genom NOKOUT och annan 

forskning förhoppningsvis skall ge en starkt ökande kunskap om religion, kyrka 

och samhälle i Norrland. 
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Projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” 

En bakgrund och en vision 
 

Daniel Lindmark 

 

 
Vi är några som har kommit hit direkt från en konferens i Uppsala om religiöst 

historiebruk, arrangerad av Urban Claesson.1 Tematiskt handlade konferensen om 

berättelser och motberättelser om Svenska kyrkan som folkkyrka. Historiografiskt 

representerar konferensen en ny inriktning av den kyrkohistoriska forskningen, 

där historiekulturen urskiljs som en bärande del av den kollektiva identiteten. 

Carola Nordbäck är den som mest programmatiskt har skrivit fram potentialen i 

en sådan ansats,2 och Ulrika Lagerlöf-Nilsson kommer under den här konferensen 

att visa vad ett sådant perspektiv kan betyda för undersökningar av stiftsidentitet.3 

    Att rikta uppmärksamheten mot historiebruket hos kyrkor, samfund och andra 

religiösa organisationer och individer innebär också en utmaning av den egna 

kyrkohistoriska forskningspraktiken. Det blir uppenbart vilka mönster som har 

präglat kyrkohistorisk forskning och hur denna ibland okritiskt har reproducerat 

den självbild som kommer till uttryck i historiekulturen hos de undersökta 

organisationerna och individerna. Med Carola Nordbäck som huvudförfattare 

kommer projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” att innebära en lika spännande som 

nödvändig omvärdering av tidigare kyrkohistorisk forskning. Detta är i varje fall 

min vision. Omprövningen av tidigare kyrkohistorisk forskning får dock inte göra 

halt inför de egna texterna och föreställningarna. Även nu när jag mycket kortfattat 

ska presentera bakgrunden till projektet ”Norrländsk kyrkohistoria”, har jag 

anledning till självkritisk reflexion. 

    Projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” började formellt den 1 januari 2012, när 

Carola Nordbäck anställdes som universitetslektor i historisk-systematisk teologi 

vid Umeå universitet. I hennes anställning ingår forskningstid för att under fyra år 

på deltid skriva huvudtexten till en handbok i norrländsk kyrkohistoria. Projektet 

                                                           
Artikeln består av det inledningsanförande som hölls vid symposiet ”Norrländsk kyrkohistoria” i 

Härnösand den 23–24 mars 2012. Texten har i efterhand försetts med noter, där vissa uppdateringar har 

skett.  
1 ”Minne och möjlighet”, workshop i Uppsala den 21–22 mars 2012 finansierad av Svenska kyrkans 

forskningsenhet. 
2 Nordbäck 2011. 
3 Lagerlöf Nilsson 2012. 
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har en lång förhistoria, och jag ska beröra några punkter i den. Det blir en mycket 

personlig historia. 

 

Bildningsresa i den norrländska kyrkohistorien 

Mitt intresse för den norrländska kyrkohistorien väcktes nog tidigt, men det var 

som student i historia vid Umeå universitet som jag för första gången på allvar 

kom i kontakt med kyrkböckerna. Demografiska databasens utbildningsavdelning 

hade hand om metodundervisningen på B-kursens uppsatsmoment, och jag fick nu 

förstå hur kyrkböckerna hängde ihop, med husförhörslängden i centrum och de 

fyra ministeriallängderna kopplade till den.4 På C-nivån kom jag att skriva en 

uppsats om baptismen i Tuna i Medelpad, där jag utifrån kyrkböckernas 

noteringar om dop och nattvard kunde visa att baptismen hade sitt ursprung i den 

lutherska separatism som utvecklades ur Hälsingeläseriet, delvis under inflytande 

från Fredrik Gabriel Hedberg i Finland.5 Jag upptäckte då att det inte fanns så 

mycket skrivet om kyrka och väckelse i 1800-talets Medelpad förutom Martin 

Gidlunds avhandling från 1955.6 Över huvud taget var Härnösands stift dåligt 

utforskat, även om Carl-Erik Sahlbergs bok från 1982 täckte frikyrka och väckelse i 

Jämtlands län under 1800-talet.7 Jag upptäckte också att stora verksamheter var 

helt okända i den historiska forskningen, till exempel de baptistiska 

vardagsskolorna i Medelpad, som samlade tusentals barn under 1800-talets sista 

decennier. 

    När jag var klar med min grundutbildning, kom jag att år 1986 anställas av 

Demografiska databasen för att arbeta med en C-kurs i kyrkohistoria med regional 

inriktning. Det var de nyligen digitaliserade kyrkböckerna från Skellefteå som stod 

i fokus för intresset. Genom arbetet med den här kursen fick jag anledning att 

närmare sätta mig in i Norrlandsläseriets historia i Övre Norrland. Jag upptäckte 

då att ett stort antal individer i Skellefteå hade noteringar i kyrkböckerna om 

vilken katekesversion de läste. Långt senare kom jag att återvända till materialet 

och skriva om motståndet mot den neologiska lindblomska katekesen från 1810.8 

    När jag år 1987 fick anställning vid Forskningsarkivet som forskningsassistent i 

projektet ”Prästen som folkuppfostrare: Prästens roll i norrländskt samhällsliv före 

folkskolans genomförande” (”Prästprojektet”), som leddes av pedagogik-

professorerna Egil Johansson och Sten Henrysson, fick jag till uppgift att ge ut 

svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät från skolor och församlingar i 

Norrland.9 Det var oerhört lärorikt. Jag insåg då att jag hade haft ganska dåligt 

begrepp om Härnösands stifts organisation med dess indelning i prosterier, 

                                                           
4 Här avses födelse- och dopbok, vigsellängd, in- och utflyttningslängd samt död- och begravningsbok. 
5 Lindmark 1983. 
6 Gidlund 1955. 
7 Sahlberg 1982. 
8 Lindmark 2004b, särskilt kapitel 9, “Shifting Catechisms”.  
9 Enkätsvaren gavs ut som nr 2–6 och 8 i Forskningsarkivets skriftserie Urkunden. 
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pastorat och församlingar. Inte heller hade jag full ordning på den prästerliga 

tjänstestrukturen. Leonard Bygdéns herdaminne blev till ovärderlig hjälp – ja, även 

Luleå stifts herdaminne – liksom den kartläggning av prästerskapet som övriga i 

projektet ägnade sig åt.10 Arkivarien Thord Bylund i Härnösand blev en värdefull 

konsult. Hans unika kunskap om det norrländska prästerskapet gick långt utöver 

det han redovisade i sin licentiatavhandling om Härnösands gymnasium.11 

    Enkätsvarens innehåll gav vidare viktiga inblickar i folkundervisningens 

utformning under en period när nya lösningar hade börjat ersätta gamla modeller. 

Hela det kyrkliga undervisningsprogrammet framträdde i all sin mångfald av 

undervisningssituationer och förhör. Jag fascinerades av olikheterna inom det 

stora stiftet och inte minst de svarande prästernas varierande inställning till 

hemundervisning och skola. Vältaligast och mångordigast var Medelpads-

prostarna Dillner i Tuna och Huss i Torp som intog motsatta ståndpunkter i 

frågan.12 

    ”Prästprojektet” hade ambitionen att särskilt undersöka lappmarken och den 

undervisning av samerna som prästerna stod för där. Jag hörde egentligen inte till 

projektets lappmarksdel, men kom ändå att dras in i den kunskapsutveckling som 

ägde rum där. Jag behövde förstå strukturen med lappmarksförsamlingar, 

lappskolor och skolmästare för att kunna ge ut enkätsvaren från det samiska 

området. Jag kom då att fascineras av detta första statliga skolsystem för 

folkundervisning från 1723 – ja, Skytteanska skolan i Lycksele hade ju anor från 

1632 – men det skulle dröja till mitten av 1990-talet innan jag återvände till de 

frågor som arbetet med enkätsvaren väckte.13 

    Min forskningsuppgift i ”Prästprojektet” blev att skriva om Piteå trivialskola och 

dess betydelse för prästrekryteringen. Ännu ett lärorikt delprojekt. Jag fick sätta 

mig in i det statliga skolsystemet i Härnösands stift med gymnasium i Härnösand 

och trivialskolor i Härnösand, Frösön och Piteå och stadsskolor i Sundsvall, Umeå, 

Luleå och Torneå. Jag fick lära mig oerhört mycket om den lärda skolans klassiska 

och teologiska läroplan, om elevernas sociala och geografiska bakgrund, om det 

prästerliga befordringssystemet et cetera. Jag tog mig djupt in i Härnösands 

domkapitels arkiv och gick systematiskt igenom manualhandlingarna, det vill säga 

bilagorna till domkapitlets protokoll, i jakt på examinationsprotokoll och andra 

handlingar rörande Piteå skola. Synodalhandlingarna fick mig också att inse att de 

prästmöten som hölls i synodalsalen på övre våningen i Piteå skola utgjorde ett 

embryo till den stiftsdelning som ägde rum 1904. Och lärarnas uppgifter vid 

prästmötesdisputationerna bekräftade att den lärda skolan utgjorde en integrerad 

del av det kyrkliga systemet.14 

                                                           
10 Bygdén 1923–1926; Luleå stift 1982. 
11 Bylund 1972. 
12 Lindmark 1988.  
13 Lindmark 1999 och Lindmark 2006. 
14 Lindmark 1990 och 2004a. 
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    Jag tänker inte fortsätta berättelsen om mina läroår inom den norrländska 

kyrkohistorien. Även om det var ett trevande och ett sökande, är jag glad att jag 

tack vare en projektanställning hade gott om tid att inhämta den kunskap som inte 

fanns samlad någonstans och som inte heller blev systematiskt presenterad i några 

kurser. Nu är förstås min tanke, att morgondagens studenter av norrländsk 

kyrkohistoria ska slippa ge sig ut på samma ökenvandring som jag ägnade mig åt. 

Stora förhoppningar är alltså knutna till det bokprojekt vi just har sjösatt. 

 

Kurserna i ”Norrländskt kyrkoliv” 

Mina lärospån i norrländsk kyrkohistoria gjorde jag inte på egen hand. Jag ingick i 

projekt tillsammans med andra forskare, där vi knöt band för livet.15 Efteråt har vi 

ofta nostalgiskt sett tillbaka på projektåren som en sorglös och obekymrad tillvaro 

långt från konkurrens och karriär och prestationskrav, helt präglad av den glädje 

och kreativitet som utvecklas i samarbete med kolleger som brinner av intresse för 

att skapa ny kunskap. Som vanligt handlar idealiseringen av det förflutna om att 

samtiden känns alltmer obekväm. 

    Jag hade också förmånen att få utveckla och undervisa på flera kurser med 

inriktning mot norrländskt kyrkoliv.16 Mina studenter skrev uppsatser och bidrog 

därmed till att både bredda och fördjupa mina kunskaper på olika områden. 

Exempelvis fick jag av Tord Larsson lära mig att 66 av 84 församlingar i det 

odelade Härnösands stift använde det formulär som Pehr Högström i Skellefteå 

hade utvecklat för husförhörslängderna.17 Ännu kraftigare genomslag fick det 

formulär som i början på 1800-talet togs fram av prosten Dillner i Tuna. Senare 

lärde jag mig av egen forskarmöda att standardiseringen satte in i de flesta stift vid 

den tiden. En annan av mina numera disputerade Umeåkolleger, Mayvor Ekberg, 

skrev om bänkläggningen i Piteå landsförsamlings kyrka.18 

    När jag inledde kurserna i norrländskt kyrkoliv, försökte jag motivera studiet av 

detta område. Vad fanns det för anledning att ge kurser i norrländsk 

kyrkohistoria?19 För det första anfördes att den norrländska kyrkohistorien hade 

avsatt spår på riksplanet i form av exempelvis Norrlandsortodoxin och 

Norrlandsläseriet. För det andra hävdades att den norrländska kyrkohistorien 

uppvisade både intressanta och unika fenomen i form av bland annat 

försvenskningen av Jämtland-Härjedalen, missionen bland samerna, den stora 

finska minoriteten med den læstadianska väckelsen samt frikyrklighetens första 

och kraftigaste genombrott med baptismen i Medelpad. Över huvud taget ansågs 

Norrland erbjuda unika möjligheter att följa den kyrkliga problematiken med den 

                                                           
15 Lindmark 2003. 
16 En utförligare redogörelse för kursverksamheten lämnas i Lindmark 2010b. 
17 Larsson, 1990.  
18 Ekberg 1992. 
19 Detta och följande stycke är hämtade från Lindmark 2010b. 
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folkökning, kolonisation, industrialisering och urbanisering som utmärkte 1800-

talet. 

    Att Umeå universitet gav kurser i norrländsk kyrkohistoria motiverades även 

med argumentet att det fanns fördelar med att studera norrländsk kyrkohistoria i 

Norrland. Tack vare sådana institutioner som Demografiska databasen, Forsk-

ningsarkivet, landsarkiven, folkrörelsearkiven, kyrkoarkiven och föreningsarkiven 

erbjöd Norrland ett mycket gott källäge. Dessutom hade forskare vid Umeå 

universitet utvecklat en omfattande kunskap om Norrlands historia i allmänhet 

som kunde komma en kurs i norrländsk kyrkohistoria till godo. Sist men inte 

minst hävdades att forskare vid Umeå universitet besatt särskild kunskap om 

norrländskt kyrkoliv.  

    Om jag drygt två decennier efter de genomförda kurserna ska utöva självkritik, 

slår det mig att den bild som målas upp av den norrländska kyrkohistorien i hög 

grad överensstämmer med den självbild av Luleå stift som enligt Ulrika Lagerlöf-

Nilsson torgförs i stiftets julbok Från bygd och vildmark. Området uppvisar unika 

drag med sina speciella naturgeografiska förutsättningar, sina olika folkgrupper, 

sina särskilda kyrkliga strukturer och religiösa uttrycksformer. Samtidigt finns det 

alltför lite kunskap om de förhållanden som råder och de insatser som krävs för att 

villkoren ska bli jämbördiga med övriga landet. I södra Sverige ägnas området 

bara ett flyktigt och fördomsfullt intresse.  

    En liknande argumentation användes när det aktuella projektet ”Norrländsk 

kyrkohistoria” skulle motiveras år 2010. Skillnaden var bara den att de unika 

dragen framhävdes ännu mer, samtidigt som offerrollen accentuerades tydligare:  

 

I svenska kyrkohistoriska översiktsverk ägnas norrländska förhållanden 

emellertid mycket begränsad uppmärksamhet. Detta gäller även det senast 

utgivna verket, Sveriges kyrkohistoria, vars åtta band gavs ut under perioden 

1998–2005. Under de senaste decennierna har samtidigt ny kunskap 

utvecklats om Övre Norrlands kyrkliga liv, inte minst tack vare forskning 

som bedrivits i olika ämnen vid Umeå universitet.20 

 

Det är den förbisedda minoriteten i utkants-Sverige som höjer sin röst och kräver 

att få inta sin rättmätiga plats. Ja, även om mycket kan framstå som välgrundat i 

argumentationen, saknas det inte anledning att reflektera över vilken bild som 

reproduceras med den aktuella retoriken. Andra argumentationslinjer som inte 

anspelar på en orättmätigt tilldelad offerroll och reser krav på välförtjänt 

upprättelse kan kanske vara lika effektiva. Idag har jag nog lättare att stå för en 

motivering av projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” som lyder så här: 

 

När akademisk undervisning i kristendomens historia med inriktning mot 

norrländska förhållanden startade vid Umeå universitet vid 1980-talets mitt, 

                                                           
20 Lindmark 2010a. 
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gjorde sig behovet av en lättillgänglig och översiktlig framställning av den 

norrländska kyrkohistorien tydligt påmint. Undervisningen fick lita till 

omfattande och svårtillgängliga avhandlingar och specialartiklar, och lärarna 

fick kompensera bristen på pedagogiskt utformade översiktsverk med 

syntetiserande föreläsningar. Försåvitt det framstår som viktigt att blivande 

religionskunskapslärare, präster och pastorer som utbildas i Norrland ska få 

kännedom om de religiösa traditionerna i det område där många kommer att 

tillbringa sitt yrkesverksamma liv, är det angeläget att göra kunskapen om 

den norrländska kyrkohistorien tillgänglig. En handbok i norrländsk 

kyrkohistoria skulle inte bara spela en betydelsefull roll i den akademiska 

undervisningen, utan också kunna bidra till att öka intresset för enskilda 

församlingars historia och sprida kunskap om en viktig del av det 

gemensamma kulturarvet till en intresserad allmänhet.21 

 

Utvecklingen fram till projektets finansiering 

Önskemål om en handbok i norrländsk kyrkohistoria har framförts upprepade 

gånger, men det var först när Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och 

forskning år 2008 på förslag av sin dåvarande ordförande, TD Leif Nordenstorm, 

beslutade att stödja planeringen av en sådan bok som arbetet tog fart.22 En 

arbetsgrupp bildades på senhösten 2008 vid Umeå universitet för att ta fram ett 

förslag till hur en handbok i norrländsk kyrkohistoria skulle utformas och hur 

arbetet med den skulle genomföras. Thomas Girmalm blev sammankallande, och i 

arbetsgruppen ingick Stefan Gelfgren, Anders Persson och jag själv. 

Planeringsarbetet resulterade i en skrivelse som den 23 maj 2009 skickades till 

Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning. Skrivelsen innehöll 

en plan för hur det fortsatta arbetet skulle kunna organiseras och finansieras. Rådet 

ställde sig bakom planen och föreslog att arbetsgruppen skulle arbeta vidare med 

projektet, lämpligen i samarbete med Kungl. Skytteanska samfundet och de 

stiftshistoriska sällskapen i Härnösands och Luleå stift. 

    I sitt arbete med utformningen av riktlinjerna för en handbok i norrländsk 

kyrkohistoria hade arbetsgruppen att ta ställning till ett antal svåra frågor, inte 

minst geografiska, kronologiska och tematiska avgränsningar. Även om man 

begränsade ”Norrland” till det område som idag omfattas av Härnösands och 

Luleå stift, skulle det vara möjligt att spegla den mångfacetterade utvecklingen 

inom detta stora område i en enda volym? Fanns det kompetens att uppbringa 

inom alla kyrkohistoriska epoker? Vilka aspekter borde beaktas, och vilka av dessa 

hade utsikter att löpa som en röd tråd genom hela framställningen? 

    En viktig fråga som arbetsgruppen hade att diskutera var också hur det 

norrländskt specifika skulle hanteras i förhållande till det allmänt svenska. Borde 

                                                           
21 Lindmark 2010c. 
22 De fem första styckena i detta avsnitt återger med smärre modifieringar inledningen till Lindmark 

2010c. 
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en handbok i norrländsk kyrkohistoria inrikta sig på att komplettera befintliga 

handböcker i svensk kyrkohistoria med de norrländska särdragen, eller skulle en 

handbok försöka ge en heltäckande skildring av den norrländska kyrkohistorien 

som innefattade såväl det allmängiltiga som det unika? 

    Lika intrikata var frågorna kring arbetets organisering. Skulle huvudtexten 

författas av 1–2 personer, och eventuellt kompletteras med några specialartiklar, 

eller skulle boken utformas som en antologi under ledning av en redaktör eller 

redaktionskommitté? Kunde man tänka sig en lösning som hanterade de olika 

epokerna som delprojekt, för vilka olika författargrupper fick ta ansvar med 

gemensamma inledande och avslutande avsnitt som inramade individuellt 

författade artiklar? De organisatoriska överväganden som arbetsgruppen gjorde 

föll ständigt tillbaka på frågor kring finansieringen. Om det inte fanns pengar till 

att avlöna författare, hur skulle då arbetet organiseras för att ändå bli 

genomförbart? 

    Den plan för det fortsatta arbetet med projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” som 

arbetsgruppen utformade, upptog ett antal vägledande principer.  För det första 

skulle projektets ambition vara att inbegripa så stor del av Norrland som möjligt. 

För det andra skulle projektet omfatta hela den kyrkohistoriska utvecklingen från 

kristnandet och kyrkans etablering fram till nutid. För det tredje borde projektet 

inte inskränkas till den norrländska kyrkohistoriens särdrag, utan behandla såväl 

det allmängiltiga som det specifika. För det fjärde framstod det som angeläget att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de etniska och religiösa minoriteterna i området. 

För det femte uppfattades det som önskvärt med en bred kulturhistorisk inriktning 

av framställningen som förutsatte en interdisciplinär ansats med inslag från flera 

olika ämnestraditioner. För det sjätte föredrog arbetsgruppen en lösning med flera 

författare under en redaktionskommitté. Eftersom utsikterna att arvodera 

författare framstod som små, föredrog arbetsgruppen en lösning som begränsade 

varje enskild författares insats.  

    Arbetsgruppens plan inbegrep även ett pilotprojekt, som innebar att 

medlemmarna i arbetsgruppen skulle författa ett antal artiklar som på olika sätt 

belyste principiella frågor som projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” aktualiserade. 

Pilotprojektet resulterade i antologin Ingångar till norrländsk kyrkohistoria som 

publicerades av Luleå stiftshistoriska sällskap år 2010. Även om det var mycket 

tillfredsställande att pilotprojektet kunde slutföras, återstod den stora frågan om 

huvudprojektets framtid. Inom planeringsgruppen fortsatte diskussionerna, och 

förslag till alternativa uppläggningar lanserades som skulle vara mindre kostnads- 

och arbetskrävande. 

    Ingenting konkret hände dock förrän forskningsområdet ”Nordliga studier” vid 

Umeå universitet i juni 2011 utlyste samfinansierade postdoktorsmedel. Jag gick in 

med en ansökan, där hälften av finansieringen av en tvåårig forskartjänst skulle 

komma från ett universitetsfinansierat program med forskartjänster inom 

utbildningshistoria. Projektet kom därför formellt att kallas ”Norrländsk kyrko- 
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och utbildningshistoria”. Ansökan stack inte under stol med att det rörde sig om 

ett handboksprojekt: 

 

Postdoktorsprojektet avser resultera i en svenskspråkig monografi som på ett 

överskådligt och lättillgängligt sätt presenterar den norrländska kyrkohistorien för 

universitetsstudenter och en intresserad allmänhet. Boken kommer att integrera 

tidigare forskning med de nya resultat som postdoktorsprojektet avkastar. Dessutom 

kommer volymen att kompletteras med några specialartiklar av andra författare.23 

 

Till min förvåning gick ansökan igenom. Under hösten 2011 genomfördes 

rekryteringen, där den sakkunnige förordade Carola Nordbäck till den utlysta 

tjänsten, som kom att omvandlas till ett lektorat. Projektet stöds av en 

referensgrupp, som också kommer att fungera som redaktionskommitté. Där sitter 

de fyra från planeringsgruppen, medan Jan Samuelson har tillkommit som 

representant för Mittuniversitetet. Det första projektmötet hölls den 15 februari 

2012.  

 

Norrländsk kyrkohistoria i ett större sammanhang 

Min vision är inte bara att vi ska kunna åstadkomma ett annat slags kyrkohistoria, 

där den historiografiska traditionen blir ordentligt genomlyst, även om det innebär 

att vi får göra upp med idéer och föreställningar som vi tidigare har fört till torgs. 

Förutom vitaliseringen av kyrkohistorisk forskning som sådan, har jag också en 

vision om att projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” ska åstadkomma ett uppsving 

för forskning om den norrländska kyrkohistorien. Delvis har detta redan skett, och 

det finns goda förutsättningar för att mycket ska hända under de kommande åren. 

Projektet ”Norrländsk kyrkohistoria” ingår nämligen i ett nätverk av 

organisationer och projekt som på olika sätt kommer att bidra till utvecklingen av 

ny kunskap. 

    Först av allt vill jag nämna samarbetet mellan Umeå universitet och 

Mittuniversitetet. Den konferens vi nu inleder, finansieras och organiseras av 

Mittuniversitetet, men konferensen samlar forskare från båda universiteten, liksom 

från andra lärosäten. Förhoppningen är att vi till stöd för projektet ska kunna hålla 

årliga konferenser som alternerar mellan universiteten. 

    Åbo Akademi är också en mycket viktig partner i kraft av de samarbetsprojekt 

som knyter samman forskare över Kvarken. Bokprojektet ”Religiös förändring i 

det bottniska området” utgör ett samarbete mellan de kyrkohistoriska miljöerna i 

Umeå och Åbo, som ska resultera i en bok i serien Bottniska studier, som ägs 

gemensamt av Kungl. Skytteanska Samfundet och Svensk-Österbottniska 

Samfundet. Där befinner vi oss ännu på planeringsstadiet, och Jan Samuelson har 

                                                           
23 Lindmark 2011. 
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just trätt in i projektgruppen som därmed är identisk med referensgruppen för 

”Norrländsk kyrkohistoria”. 

    Ett projekt som har kommit längre är ”Toleransens gränser: Inklusion och 

exklusion i en nordisk kyrkohistorisk kontext”, som leds av professor Ingvar 

Dahlbacka vid Åbo Akademi och finansieras av Finlands Akademi. Även detta 

projekt knyter samman de kyrkohistoriska miljöerna i Åbo och Umeå. 

    Det pågår ytterligare ett antal forskningsprojekt som är av direkt relevans för 

projektet ”Norrländsk kyrkohistoria”. Några presenteras vid den här konferensen, 

men det finns fler. Exempelvis har Björn Norlin ett postdoktorsprojekt om Svenska 

missionssällskapets missionsskolor,24 och det kommande vitboksprojektet om 

relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna genom historien kommer att 

förläggas till Umeå.25 Vitboksprojektet kommer bland annat att innebära en 

vetenskaplig antologi där ämnesexperter belyser olika problemområden. I Umeå 

har vi dessutom nyligen gått in med två ansökningar till det nationella 

forskningsrådet Formas inom en särskild utlysning av medel för samisk forskning, 

där samisk kyrko- och utbildningshistoria står i fokus för intresset.26 Men det finns 

också ett antal projekt av stor relevans för den norrländska kyrkohistorien som 

utförs utanför Norrland. Professor emeritus Birger Olsson i Lund håller till 

exempel på att avsluta ett manuskript om de bibliska motiven i väggmålningarna i 

Barsta kapell. 

    Även de stiftshistoriska sällskapen i Härnösands och Luleå stift utgör viktiga 

samarbetspartner, som dessutom utvecklar allt mer av samarbete sinsemellan. Den 

12 mars 2011 inbjöd man gemensamt till ett symposium om ”Norrländsk 

kyrkohistoria” i Örnsköldsvik, och den 8–9 oktober 2012 genomför de två 

sällskapen ett samarrangemang med Vilhelmina församling, Kungl. Skytteanska 

Samfundet och Johan Nordlander-sällskapet med anledning av församlingens 200-

årsjubileum. Sällskapen kan exempelvis gå in som medarrangörer av projektets 

konferenser och erbjuda publiceringskanaler för konferenspublikationer. Luleå 

stiftshistoriska sällskap håller för övrigt just nu på att ge ut en kommenterad 

utgåva av 16 tidigare okända Laestadiusbrev, som Sölve Anderzén ska berätta om 

mera sedan.27 

                                                           
24 Björn Norlins projekt ”Utbildning för omvändelse i 1800-talets Sápmi: Gamla strukturer, nya ideal 

och överskridande möten inom den föreningsbaserade missionen 1835–1920” finansieras via en 

postdoktorsanställning vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet. 
25 Projektet ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt” finansieras av Svenska kyrkans 

forskningsenhet och leds av Daniel Lindmark. 
26 I juni 2012 tilldelades båda projekten medel, totalt ca 10 miljoner kronor. Daniel Lindmark är ansvarig 

för projektet ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation 

Processes”, som i huvudsak finansierar en doktorand i religionsvetenskap. Patrik Lantto var 

huvudsökande och Daniel Lindmark medsökande för projektet ”Educational Democratization and 

Ethnification in Swedish Sápmi – 1942 to the Present”. Förutom projektledarna ingår postdoktorerna 

Johan Hansson, Anna-Lill Ledman, Björn Norlin och David Sjögren i projektgruppen.    
27 Anderzén 2012. 
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    Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning har redan stött 

pilotprojektet ekonomiskt och visar ett fortsatt starkt intresse för projektets 

utveckling. Förhoppningsvis kan rådet så småningom tänka sig bidra med 

tryckningsbidrag eller annat stöd. 

 

Avslutning 

Det är med stor glädje och tillförsikt som jag ser fram emot de kommande årens 

arbete med projektet ”Norrländsk kyrkohistoria”. Oavsett vilken retorik vi 

använder när vi ska legitimera projektet, framstår det för mig som ett viktigt och 

angeläget arbete. Men för att vi ska ro det omfattande projektet i hamn, krävs att 

alla goda krafter samverkar. Den konferens vi nu inleder utgör förhoppningsvis 

bara det första tillfället till kunskapsutbyte i en lång rad av gemensamma 

aktiviteter, där målet är att nå fördjupad kunskap om den norrländska 

kyrkohistorien. Jag är övertygad om att jag kommer att få lika roligt som jag hade 

när jag för 25 år sen gjorde mina första lärospån i ”Prästprojektet”. 
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Den kyrkohistoriska handbokens historiografi 

 

Carola Nordbäck 

 

 
Denna artikel har skrivits inom ramen för det nyligen startade projektet Norrländsk 

kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT) vid Umeå universitet.1 I detta forsknings-

projekt ska den norrländska kyrkohistorien belysas. Arbetet ska utmynna i minst 

tre konferenser, ett par konferenspublikationer och en bok med norrländsk 

kyrkohistoria som övergripande tema. Vid de konferenser som projekt NOKOUT 

avser att arrangera kommer den norrländska historien att belysas ur ett 

kombinerat kyrko-, utbildnings- och religionshistoriskt perspektiv och behandla 

företeelser från tidigmodern tid till det senmoderna samhället.  

    I föreliggande text inleds projektarbetet. Inledningsvis riktas artikelns fokus mot 

den kyrkohistoriska handbokens historiografi genom en problematisering av 

handbokens ramar, utgångspunkter och underliggande premisser. Därefter 

diskuteras de geografiska, tematiska och kronologiska avgränsningar som bildar 

utgångspunkten för projektet NOKOUT.  

 

Kyrkohistoriens gränser 
Projektets titel är Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria. Den öppnar för frågor om 

kyrkohistorieämnets omfattning och gränser. Det historiska studiet av religiösa 

fenomen och rörelser sker vanligtvis inom olika discipliner, bland annat inom 

religionshistoria, kyrkohistoria, historisk teologi, bibelvetenskap och kyrkoveten-

skap. Begreppet religion uppfattas här som de återkommande mänskliga 

tendenserna att forma symboliska uttryck, berättelser, institutioner och riter som 

fokuserar på människors möte med vad de uppfattar som tillvarons fasta grund. 

Denna grund ses i de religiösa handlingarna som en transcendent verklighet och 

den innehåller vägledning för utformandet av människans liv i den immanenta 

världen.2  

                                                           
Artikeln har granskats av två externa lektörer enligt modellen double blind peer review. 
1
 För den läsare som önskar veta mer om projektets tillkomst och vetenskapliga motiveringar hänvisas 

till professor Daniel Lindmarks artikel i denna antologi. Där finns en presentation av projektets 

förhistoria. Se även Lindmark 2010, 8–12. 
2
 Jfr Hellman 2011, 118–119. Jfr Pfändtner 2008. 
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    I Sverige har kyrkohistoria av tradition varit det vetenskapliga forskningsfält 

som inbegripit studiet av de kristna kyrkornas historia.3 Den akademiska dis-

ciplinen religionshistoria har däremot ofta uppfattats som den gren av religions-

vetenskapen där ickekristna religioners historia, myter, läror och sociala strukturer 

studeras, jämförs och analyseras.4 Denna tudelning av ett till synes gemensamt 

forskningsfält är ett resultat av ämnenas historiska framväxt och de akademiska 

fakulteternas organisation.5 Medan kyrkohistoria har varit en viktig del av kyrkans 

teologiska och historiska självreflexion alltsedan den kristna kyrkans första 

århundraden, växte den religionshistoriska forskningen fram långt senare.6 Det 

vetenskapliga intresset i Norden för andra religioner än kristendomen uppstod 

under 1700- och 1800-talet. Som vetenskaplig disciplin har dock religionshistoria 

endast existerat ca 100 år.7 

    Men denna ämnesmässiga gränsdragning mellan religionshistoria och 

kyrkohistoria är delvis på väg att upplösas. Religionshistoriker införlivar numera i 

allt högre utsträckning också kristendomen i det religionshistoriska forsknings-

fältet.8 Denna förändring av ämnesgränserna är dock inte lika märkbar inom 

kyrkohistoria. Själva kyrkobegreppet är framsprunget ur en kristen tanketradition 

och en kyrklig självförståelse. Kyrka är, enligt traditionell kristen tolkning, den 

andliga gemenskap som finns mellan troende kristna och som gestaltas via en 

gemensam lära, kollektiva gudstjänster och sakramentsutdelning.9 Kyrkohistoria 

är därmed forskning om kristendomens historia. 

    Fram till 1900-talets början har kyrkohistoriker oftast i sin historietolkning utgått 

från en teologisk förståelse av kyrkans födelse och teologiska tolkningar av kyrko-

begreppet.10 Definitionerna har hämtats från de olika bekännelseskrifterna.11 Detta 

har givetvis också påverkat hur ämnet avgränsats och behandlats. Exempelvis kan 

man läsa följande i Handbok i kyrkohistorien (1839) av Heinrich Guerike: 

 
Det är kyrkohistoriens uppgift att framställa: hwar och huru den kristna kyrkan ut-

bredt sig i strid mot det ogudaktiga i werlden, huru dess synliga kropp under den 

menskliga swagheten på alla tider förhållit sig till den osynliga, densamma 

besjälande, anden, och hwilken form, hon städse antagit och slutligen huru den på 

                                                           
3
 Nordbäck 2011. 

4
 Svensson, Arvidsson 2010, 57. 

5
 Hellman 2011, 57ff; Podemann Sørensen, Warburg, Rothstein 1999. 

6
 Tergel 2002, 49ff. 

7
 Gilhus, Mikaelsson 2003, 9, 20. Den första professuren i Europa inrättades i Geneve 1873. 

8
 Gilhus, Mikaelsson, 2003, 30–31. 

9
 Begreppet kyrka har dock tolkats på olika sätt inom skilda kristna traditioner. Se Borgehammar 1993, 

13–33; Kärkkäinen 2002. 
10

 För exempel, se Lövgren 1896; Guerike, Lènström 1839–1843; Hammerich 1878–1880; Kurtz 1856. 
11

 Se exempelvis Kurtz 1856, 1. Se även översättarens kommentar. 
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alla tider i hwarje strid med wantron och det onda werkat på sina medlemmar och 

hela menniskligheten och huru den uppfyllt sin bestämmelse.12 

 

Guerike avslutar sin beskrivning med att slå fast att ”naturligtvis kan hela denna 

kyrkohistoriens uppgift ej lösas utom en egen kristlig anda”.13 Guerikes 

uppfattning och utgångspunkter kan ses som en illustration av ett allmänt spritt 

tolkningsmönster. Det innebar att kyrkohistoria var en teologisk disciplin som 

upprätthölls av kyrkans företrädare. Guerikes handbok användes också som 

lärobok för blivande präster i Sverige.14 

    Ämnesområdet för disciplinen kyrkohistoria har dock vidgats under 1900-talets 

andra hälft genom att allt fler perspektiv, metodologiska och teoretiska utgångs-

punkter kommit att användas inom forskningen. Mycket av detta har hämtats från 

den allmänna historievetenskapen. Det finns dock skäl att ytterligare vidga den 

kyrkohistoriska tematiken. Vår kunskap om de kyrkliga förhållandena kan 

exempelvis fördjupas om vi väljer att betrakta kyrkan ur ett kontextuellt 

perspektiv. För att exempelvis kunna skildra den utveckling mot religiös mångfald 

som skett från slutet av 1800-talet kan det kyrkohistoriska perspektivet också 

kompletteras med ett religionshistoriskt perspektiv. Det innebär för Norrlands del 

att de ickekristna religiösa rörelser som verkade i Norrland – och som Svenska 

kyrkan konfronterades med – bildar en viktig kontext för förståelsen för Svenska 

kyrkans identitet och förhållningssätt. De olika religionsmöten som skett i 

Norrland under 1800- och 1900-talet är därmed en viktig aspekt av en djupare 

förståelse av såväl det religiösa livet i Norrland, som Svenska kyrkans samhälleliga 

funktion och utrymme i denna region. Detta ligger samtidigt i linje med vad 

kyrkohistoriker har gjort tidigare när de har skildrat den kyrkohistoriska utveck-

lingen som gått i riktning mot inomkyrkliga väckelser och frikyrkliga samfund. 

    Men ämnet kyrkohistoria kan också överskrida gränser av ett mer inom-

disciplinärt slag. Den innehållsliga gränsdragningen har en lång historia och kan 

sägas vara ett uttryck för kyrkans självbild och teologiska behov. 

Samhällsföreteelsen kyrka kan dock betraktas som alla de verksamheter som utförs 

av och inom en kyrka. Kyrkor har genom historien sysslat med en mängd olika 

saker – exempelvis politik, jordbruk, forskning, skolundervisning, rättsskipning, 

krigföring, idkat aktiehandel, bokutgivning musikproduktion och sjukvård. 

Samtliga dessa verksamheter kan därmed också undersökas av kyrkohistoriker. En 

viktig fråga i detta sammanhang är också hur kyrkans samhällsinflytande har sett 

ut och hur det har förändrats. Detta sätt att uppfatta kyrkohistorien är mer 

pragmatiskt och skiljer sig från den teologiska förståelsen av begreppet kyrka. 
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 Guerike 1839, 3 
13

 Guerike 1839, 3. 
14

 Guerike 1839, förordet. 
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    Den typ av kyrkohistoria som jag pläderar för är tvärvetenskaplig genom att den 

både innehåller forskningsresultat, metoder och teoretiska utgångspunkter från 

andra discipliner. De teoretiska utgångspunkterna kan exempelvis bidra till att 

kyrkans historia presenteras och struktureras på ett nytt sätt. Hela det 

kyrkohistoriska forskningsfältet kan därmed ses som ett möte mellan olika 

forskningsfält och vetenskapliga discipliner. En av de utmaningar som projekt 

NOKOUT står inför är därmed att integrera forskningsresultat om Norrland och 

norrländsk kyrkohistoria på ett (ur ett kyrkohistoriskt perspektiv) nytt sätt – med 

delvis andra perspektiv och utgångspunkter än vad äldre kyrkohistoriska hand-

böcker har genomsyrats av.15 Detta behöver dock inte betyda att de teologiska 

perspektiven reduceras. Tvärtom kan den kyrkohistoriska forskningen pröva nya 

perspektiv också på det teologiska området. 

 

Den kyrkohistoriska handboken 

Historiska översiktsverk och handböcker är en specifik typ av facklitteratur som 

under 1900-talet oftast har skrivits av ämnets företrädare inom akademin. I dessa 

verk har författarna sammanställt tidigare forskning i syfte att ge en helhetsbild av 

exempelvis en företeelse, en epok eller en historisk process. Den historiografiska 

forskningen inom kyrkohistoria är tyvärr begränsad och de kyrkohistoriska 

handböckernas historia är därför ännu ett obeforskat fält. Men framväxten av 

denna historievetenskapliga genre kan sannolikt dateras till 1800-talets mitt. I sam-

band med att den akademiska historievetenskapen professionaliserades 

utkristalliserades också olika texttyper, varav handboken – i form av den kom-

primerade översikten – utgjorde en sådan kategori. Typiska kännetecken för 

handboken var att den saknade notapparat och ofta hade illustrationer. Den hade 

därigenom stora likheter med den textform som historieskrivningen utgjorde 

under 1700-talet.16 

    Handboksgenren kom att uppfattas som en specifik textform i samband med att 

andra slags vetenskapliga texttyper utvecklades. Jag syftar på framväxten av den 

texttyp som började förses med notapparat och författaren därigenom redovisade 

sina källor. I noterna redovisades även den litteratur som författaren hade utgått 

från i sin framställning. Denna textform var en produkt av utvecklingen inom den 

historievetenskapliga disciplinen. Den allt starkare betoningen av en noggrann 

källkritik ledde till att redovisningskravet på författarna ökade.17 

    Ett framträdande drag inom kyrkohistorieskrivningen har varit den nära 

kopplingen mellan Svenska kyrkan och de teologiska fakulteterna. Detta har 

präglat ämnet kyrkohistoria ända fram till nutid. När det gäller kyrkohistoriska 

                                                           
15

 Ett lyckat exempel på en sådan typ av framställning kan ses i Amundsen 2005. 
16

 Se exempelvis Möller 1774. 
17

 För en beskrivning av källkritikens etablering inom svensk historieskrivning, se Torstendahl 1964. 
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översiktsverk/handböcker har därför författarna oftast varit verksamma inom både 

kyrkan och universitetsvärlden.18  

    Man kan även skilja mellan olika slags kyrkohistoriska handböcker under 1800-

talet som var riktade till olika läsargrupper. Vissa skrevs direkt för skolor och 

gymnasier medan andra handböcker snarare hade en bredare folkbildande 

uppgift. Den sistnämnda varianten riktades till allmänheten och kunde läsas i 

hemmen.19 Ytterligare en kyrkohistorisk genre som skrevs för en bredare läsekrets 

var den mer personhistoriskt orienterade historieskildringen. Det publicerades 

både samlingar av kortare personporträtt och längre biografier över enskilda per-

soner.20 Även dessa typer av skildringar hade rötter längre tillbaka i historien. Det 

hade länge funnits en läsekrets för olika skildringar av ”märkwärdiga lefvernes-

skildringar” och exempelberättelser.21 

    I den svenska kyrkohistoriska handbokstradition som har vuxit fram alltsedan 

1700-talet har många översiktsverk ofta utgått från ett nationellt perspektiv. Det 

har varit kyrkan i Sverige som har stått i fokus. År 1707–08 utkom exempelvis Then 

swenska kyrkio historian – författat av ärkebiskopen Haquin Spegel. I samband med 

detta publicerades även ett antal avskrifter av viktiga kyrkliga urkunder (Spegel, 

Benzelius 1716). Spegels kyrkohistoriska verk kom att följas av flera liknande verk 

under 1700-talet.22 Dessa historiska översikter var bland annat uttryck för ett 

växande intresse hos kyrkan att sammanfatta och presentera sin nationella historia 

på det svenska språket.23 

    1700-talsverken om den svenska kyrkans historia kan jämföras med de övriga 

typer av historiska översiktsverk som gavs ut under samma tid, bl.a. ett flertal 

nationellt orienterade politiska historieböcker. Den svenska historiografiska 

forskningen har betraktat denna politiska historieskrivning, företrädd av 

exempelvis Sven Lagerbring (1707–1787), som en del av en större vetenskaplig för-

ändringsprocess och beskrivit den som inledningen till en modernare och mer 

kritisk forskning i svensk historia. 1800-talets politiska historieskrivning har i sin 

tur uppfattats som en period av akademisering och professionalisering.24  

    Vid sidan av de nationellt avgränsade historiska översiktsverken producerade 

kyrkohistoriker under 1800-talet handböcker om exempelvis kristendomens 

historia, biblisk historia och övriga religioners historia. Dessutom skrevs tematiska 

handböcker som fokuserade på sådana teman som exempelvis predikans eller 

missionens historia. Jämsides med de nationella historiska översiktsverken har 
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 Se exempelvis Celsius 1767; Thomaeus 1817; Möller 1774; Reuterdahl 1838–1866. Anjou 1866. 
19

 Exempel på skolböcker: Anjou 1854. Thomaeus 1827. Exempel på böcker som riktades till hemmen: 

Lundin 1898. 
20

 Thomæus 1815. 
21

 Lindmark 1999; Lindmark 1995. 
22

 Benzelius 1734. 
23

 Jfr Benzelius 1734, förordet; Möller, 1774, förordet. 
24

 Eriksson 1973; Hallberg 2003; Stavenow 1937; Torstendahl 1964. 
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således även ett stort antal handböcker utgivits som har genomsyrats av en annan 

geografisk och tematisk räckvidd. 

    Det har således alltsedan 1700-talets början skrivits och utgivits ett stort antal 

kyrkohistoriska översikter och handböcker i Sverige. Intresset för att sammanställa 

Svenska kyrkans historia tycks ha ökat stadigt under 1800- och 1900-talet.25 Enbart 

det senaste decenniet har bjudit på flera nationellt förankrade översiktsverk. Den 

största satsningen under 1900-talets senare hälft är den omfattande Sveriges kyrko-

historia i åtta band (1998–2005), med Lennart Tegborg som huvudredaktör. Två 

andra färska handböcker med en nationellt förankrad utgångspunkt är Svensk 

kyrka. En historik (2008) av Carl Henrik Martling och Kyrka i Sverige. Introduktion till 

svensk kyrkohistoria (2012) av Martin Berntson, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd. 

 

Kön och kyrka 

När den kvinnohistoriska forskningen växte fram under 1970-talet kritiserades den 

äldre historieskrivningen för att vara androcentrisk – manscentrerad.26 Detta 

mönster innebar bland annat att kvinnors villkor, roller och inflytande i samhället 

fick litet eller inget utrymme alls i forskningen eller i de historiska översiktsverken.  

    Ett liknande mönster har även präglat den kyrkohistoriska forskningen. Det är 

ett av de forskningsfält som både har beforskats av män och fokuserat på verk-

samheter som har dominerats av män. Samtidigt har denna maktobalans förblivit 

oproblematiserad. Resultatet har blivit en historieskrivning där kvinnor endast 

funnits i marginalerna. Kön har inte heller använts som analytisk kategori i de 

kyrkohistoriska översiktsverken.27  

    Den förändring som har skett inom den allmänna historievetenskapen i form av 

ett ökat intresse för att belysa osynliggjorda grupper och problematisera kön som 

historisk kategori har resulterat i ett stort antal avhandlingar och intressanta 

forskningsresultat. Det har också skrivits historiska handböcker med detta tema.28  

    Trots att kyrkan varit en mycket betydande samhällsinstitution för spridningen 

och upprätthållandet av normativa könsideologier har den genusteoretiska 

utvecklingen inom kyrkohistoria gått långsammare än i många andra discipliner. 

När det gäller intresset för genusvetenskapliga frågor kan vi också märka en 

skillnad mellan kyrkohistoria och andra teologiska ämnen. Inom den systematiska 

teologin har den feministiska teologins utveckling varit betydelsefull och inte-

grerats i grundutbildningar vid universiteten. En liknande utveckling kan inte ses 

på samma sätt inom kyrkohistoria. Trots att avhandlingar med köns- och genus-

perspektiv har skrivits inom olika discipliner med stor relevans för kyrkans 
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 Vid en preliminär genomgång har jag funnit åtminstone tjugofem nationella översiktsverk. 
26

 Blom 2004; Carlsson Wetterberg, Jansdotter 2004; Hamberg, Thurén, 2002. 
27

 Cecilia Wejryd har också pekat på de kyrkohistoriska handböckernas könsblindhet. Se Wejryds 

inledning i Lundstedt 2010, 9. 
28

 Se exempelvis Rydström, Tjeder 2009. 
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historia har dessa inte integrerats i de kyrkohistoriska handböcker som används 

vid universiteten.  

    Av de handböcker som nämndes ovan är det egentligen bara Sveriges kyrko-

historia och Kyrka i Sverige – som haft kvinnohistoriska inslag.29 Dessa inslag har 

dock varit begränsade samtidigt som frågan om kyrkans stora betydelse för de 

samhälleliga normerna kring kön, makt och sexualitet inte har problematiserats. 

Däremot finns en rad internationella översiktsverk som behandlar kristendomens 

historia med utgångspunkt i just dessa frågor.30 Perspektivet har således ännu inte 

tillämpats på nationell eller på regional nivå inom svensk syntetiserande kyrko-

historieskrivning samtidigt som det är väletablerat i en internationell kontext. 

Däremot har det under de senaste åren utkommit två viktiga antologier som 

behandlar 1900-talet och som har ett kvinno- och genushistoriskt tema. Jag syftar 

på Äntligen stod hon i predikstolen (2008) och 12 kvinnor – i 1900-talets svenska kyrko-

historia (2010). I dessa skrifter betonas det kvinno- och genushistoriska 

perspektivets vetenskapliga betydelse och där formuleras en kritik mot de 

historiska handböckernas osynliggörande av kvinnor och mot deras hantering av 

genusfrågor. 

    Syftet bakom projektet NOKOUT:s kommande handbok är att samtidigt både 

bidra till en vitalisering av den kyrkohistoriska handboksgenren och till viktig 

kunskapsspridning. Handboken har därför delvis utformats med hänsyn till den 

historiografiska kritik som den kvinno- och genushistoriska forskningen har gett 

upphov till. För första gången i svensk kyrkohistorieskrivning kommer därför en 

handbok som präglas av ett kvinno- och genushistoriskt perspektiv. På detta sätt 

kan betydelsefulla forskningsresultat integreras i en syntes och spridas till en 

större läsekrets.31 

 

Norrland i kyrkohistorien 

Det framgick ovan att kyrkohistoriska handböcker oftast har skrivits med utgångs-

punkt i ett nationellt perspektiv. Ursprunget till de kyrkohistoriska handböckernas 

reflexmässiga nationella utgångspunkter kan delvis spåras tillbaka till 1800-talets 

framväxande nationalistiska ideologi. Det var vid denna tidpunkt som en allt 

starkare betoning på kyrkan som en nationalkyrka växte fram även bland 

kyrkohistoriker.32 I de nationella kyrkohistoriska översikterna har de konkreta 

regionala förhållandena endast fått ett begränsat utrymme. Det nationella 
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 Angående frågan om kvinnliga präster i 1900-talsbandet av Sveriges Kyrkohistoria, se Södling 2008, 

181–192; Ohlander 2011-07-07. 
30

 Se exempelvisWiesner 2000; Malone 2000; Malone 2001; Malone 2003; Stjerna 2009; Westerkamp 1999; 

Brown 2007. 
31

 Jfr Östman 2012. 
32

 Österlin 1998. 
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perspektivet har därmed medfört att regionala skillnader tonats ned till förmån för 

övergripande helhetsskildringar som har betonat regionala likheter. 

    Om man studerar utbudet av historiska översikter tvingas man konstatera att 

det inte finns något kyrkohistoriskt översiktsverk om Norrland.33  Inte om andra 

svenska regioner heller, för den delen. Däremot finns en rik flora av lokalhistorisk 

kyrkohistoria – så kallad stiftshistorisk forskning.34 Det är, enligt stiftshistorikern 

Carl-Johan Ivarsson, ”historisk forskning på regional eller lokal nivå, med 

begränsning till ett stift, eller kanske ett härad, kontrakt, pastorat eller en 

församling. Gemensamt för alla dessa är att de på något sätt relaterar till stiftet och 

Svenska kyrkan”.35  

    Här finns således ett stort utbud av lokala kyrkohistoriska skildringar. Den 

stiftshistoriska forskning som presenteras inom ramen för de stiftshistoriska 

sällskapen är en produkt av mötet mellan Svenska kyrkan, historieforskare och en 

historieintresserad allmänhet. Sådana sällskap har bildats i de flesta stift under de 

senaste decennierna och de arbetar för att främja författandet och spridandet av 

kyrklig lokalhistoria. De ger också ut skrifter som behandlar enskilda församlingar, 

pastorat, präster etc. Dessa skrifter är samtidigt ett uttryck för ett inomkyrkligt 

behov av att lära känna den lokala historien.36 

    Stiftshistorisk forskning finns också representerad i de båda norrländska stiften. 

Både Luleå och Härnösands stift har stiftshistoriska sällskap som via bokutgivning, 

symposier och föreläsningar försöker stödja den kyrkliga lokalhistoriska forsk-

ningen.37 Dessutom finns ett stort antal historiska artiklar i de publikationer som 

föregångaren till de norrländska stiftshistoriska sällskapen – Härnösands stifts 

teologiska sällskap – gav ut perioden 1944–1981 samt i de båda stiftens julböcker.38 

Slutligen har stiften även ombesörjt utgivningen av historiska sammanfattningar 

på stiftsnivå. Luleå stift har trots – eller kanske tack vare – sin korta historia gett ut 

två sådana jubileumsverk.39 
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 Jfr Lindmark 2010, 8–12. 
34

 Se exempelvis Åberg 2007; Åberg 2002; Selén 2001; Skara stift genom 1000 år 1999; Granberg 2006; 

Lejon 2005; Wahlbom, Jonson 2011; Ahrén 2001. 
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 Ivarsson, Carl-Johan, Stiftshistoria i 50 år – historik över Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad. Jfr 

Aldén 2005. 
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 Ivarsson. Jfr Aldén 2005. 
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 Exempel på tidigare bokutgivning från dessa sällskap: Hallgren 1997; Lindmark 2010; Lindmark 

2012; Tyrberg 2006; Olingdahl 2010. Härnösand har även en egen skriftserie: Studier och uppsatser / 

Härnösands stiftshistoriska sällskap 
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 Sällskapet gav ut en årsskrift med titeln Forum Theologicum. Se även Från ådalar och fjäll, 

Härnösands stift, Härnösand, 1912–1999; Från bygd och vildmark: Luleå stifts årsbok. Luleå: Luleå 

stiftsstyrelse; Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten: Luleå stifts julbok, Luleå stiftsråd, Luleå, 

1910–1956. Svenska kyrkan. Luleå stift (1961–2002). Från bygd och vildmark: Luleå stifts årsbok, Luleå 

stiftsstyrelse, 1961–2002. 
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    Tystnaden om Norrland i historiska handböcker innebär således inte att det 

saknas forskning om de norrländska villkoren. En stor mängd ny tvärvetenskaplig 

forskning om norrländska kyrkliga, politiska och ekonomiska förhållanden har 

dessutom producerats de senaste decennierna, bland annat vid Umeå universitet. 

Men dessa studier finns ännu inte sammanställda – integrerade till en hel kyrko-

historisk skildring utifrån ett längre tidsperspektiv. Bilden av den norrländska 

kyrkohistorien finns därför ännu bara som fragment eller pusselbitar här och där.40 

Det innebär att både de nya och de äldre forskningsresultaten behöver syntetiseras, 

tillgängliggöras och presenteras för en större läsekrets.  

    Det finns flera skäl att problematisera det nationella perspektivet som de 

kyrkohistoriska handböckerna präglats av. En alltför stark fokusering på det natio-

nella kan lätt ge en bild av en centralt organiserad och verksam kyrka. En sådan 

nationell organisation växte fram först under 1900-talet och kan sägas prägla 

dagens svenska kyrka. Men faktum är att den svenska kyrkan knappt har haft 

någon central organisation förrän vid slutet av 1800-talet.41 Fram till 1900-talets 

början utgjorde nämligen stiften och församlingarna kyrkans basorganisation.42 

Dessutom har den nationella nivån inte varit reell för enskilda församlingsbor. 

Människor har i stället mött kyrkan lokalt och de relationer som har upprättats har 

berört kyrkans lokala representanter. Denna slutsats gäller främst i sådana stift där 

den lokala nivån varit möjligt att överblicka. Här kommer vi genast till en av de 

specifika förutsättningar som funnits i Norrland. De geografiska avstånden har 

skapat specifika förhållanden mellan den lokala, den regionala och den nationella 

nivån. 

    Projektets ambition att utgå från ett regionalt perspektiv innebär dock inte att 

det är stiftsindelningen som kommer i fokus. En konsekvens av ett alltför 

onyanserat stiftsorienterat perspektiv är exempelvis att det nationella perspektivet 

trots allt blir styrande för framställningen. De territoriella stiften överskred ju inga 

nationsgränser. Men ett mera lösligt sammansatt regionalt perspektiv möjliggör 

undersökningar som tar stiften i beaktande men samtidigt är lyhörda för skillnader 

inom stiften. En sådan analys kan gärna överskrida det nationella perspektivet 

genom att försöka undersöka spridningsprocesser och påverkansprocesser som 

rört sig mellan länder. Det är exempelvis möjligt när det gäller Norrland att disku-

tera Nordkalotten och de bottniska förbindelserna. 

 

Vilket Norrland? 

Den geografiska avgränsningen av en norrländsk kyrkohistoria är inte så självklar 

som den inledningsvis kan verka. Norrland inkluderar i dag nio landskap. De är 

Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, 
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Västerbotten, Norrbotten och Lappland. I projektet kommer dock landskapen 

Hälsingland och Gästrikland att utelämnas. Denna avgränsning har skapat 

möjlighet att rikta fokus mot de delar av Norrland som ofta benämns övre och 

mellersta Norrland – nämligen de fyra nordligaste norrlandslänen: Väster-

norrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Detta område är sällan 

belyst i kyrkohistoriska handböcker. Dessutom anknyter denna geografiska 

avgränsning till Svenska kyrkans geografiska stiftsindelning.43 De fyra län som här 

skall beskrivas sammanfaller nämligen med Härnösands respektive Luleå stift. 

Dessutom utgör Härnösands och Luleå stift ca hälften av Sveriges totala yta. 

    De nuvarande geografiska läns- och stiftsindelningarna har endast existerat i 

hundra år. Vid 1800-talets början ingick nämligen hela området norr om Västerås 

stift och Uppsala stift i Härnösands stift. Fram till år 1809 innehöll Härnösands stift 

endast två län – Västerbottens och Västernorrlands län. I samband med freden i 

Fredrikshamn och förlusten av Finland förlorade Härnösands stift det landområde 

inom stiftet som låg öster om den nya riksgränsen Torne älv.44 Men år 1810 delades 

dessa län och ytterligare två län skapades – Jämtlands och Norrbottens län.45 

Nästan hundra år senare – 1904 – förändrades även den kyrkliga region-

indelningen genom att Luleå stift skapades. I detta nya stift kom Norrbottens och 

Västerbottens län att ingå. Härnösands stift fick då sitt nuvarande utseende. Där-

efter har de kyrkliga och administrativa regionindelningarna förblivit oförändrade 

fram till vår tid. 

    Norrlands gränser har således genom historien definierats och avgränsats via 

statens, kyrkans och de rättsvårdande myndigheternas administrativa, kamerala, 

judiciella och ecklesiastika indelningar. Regionen har med tiden indelats i ett allt 

finmaskigare nät av landskaps-, läns- och stiftsindelningar. Men trots denna 

utveckling består den norra landsdelens indelningar generellt sett av betydligt 

större geografiska områden än landets mellersta och södra delar. Såväl stift som 

län är till ytan större i norr än i södra Sverige samtidigt som befolkningstätheten är 

betydligt lägre i norr. Dessutom är den geografiska indelningen längs Norrlands-

kusten betydligt finmaskigare än den regionindelning som återfinns i det norr-

ländska inlandet och i fjällvärlden. Detta mönster har lång historisk kontinuitet och 

illustrerar centrala aspekter av människors bosättningsmönster i Norrland. 

Närheten till centrala transportleder, bördiga jordbruksbygder och rika fiskevatten 

har lockat bosättare, samtidigt som stora områden i Norrland förblivit glest 

befolkade. 
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    Med termen Norrland avser projektet således inte någon kulturellt enhetlig 

region. Projektet strävar snarare efter att belysa den stora mångfald och variation 

som övre och mellersta Norrland har präglats av. Det är i sig själv ett mycket stort 

område där klimat, flora och fauna varierar kraftigt. Den nordligaste fjällvärldens 

subarktiska klimat har skapat radikalt annorlunda livsvillkor än vad exempelvis 

kustregionen i mellersta Norrland har erbjudit. De mänskliga villkoren har därför 

växlat, vilket skapat olika socioekonomiska strukturer. Den demografiska 

utvecklingen har varierat kraftigt mellan olika platser i Norrland samtidigt som 

regionen i sin helhet uppvisat andra mönster än i övriga Sverige.46 Dessa befolk-

ningsmönster har avsatt lokala strukturer och alstrat regioner med skiftande 

historisk och kulturell bakgrund. Där talas olika språk och de kollektiva identi-

teterna har varierat. Forskare vid Umeå universitet har även pekat på den långa 

mångkulturella historia av samlevnad mellan olika etniska grupper som Norrland 

uppvisar, vilket utgör en aspekt som särskiljer regionen från övriga Sverige.47 

    Norrland inrymmer således områden som kännetecknas av kulturella och 

språkliga variationer. Dessutom överskrider flera av de kulturella regioner som 

här åsyftas Sveriges nationella gränser. Vi finner exempelvis transnationella 

regioner som kustregionen runt Bottniska viken och Barentsregionen på 

Nordkalotten. Istället för att blunda för denna mångfald ser projektet den snarare 

som regionens främsta kännetecken. I Norrland har dessutom – förutom maj-

oritetsbefolkningen – samtliga nuvarande nationella minoriteter rymts: samer, 

romer, judar48, tornedalingar och sverigefinnar under de senaste seklerna.49 Under 

1900-talets andra hälft har regionen dessutom fått flera nya kulturella och religiösa 

inslag i form av en växande andel av befolkningen som har sina rötter i 

Sydamerika, Sydeuropa, Balkan, Mellanöstern och Afrika. 

    Norrland har således utgjort ett gränsland mellan olika språkgrupper, kulturer 

och religioner under mycket lång tid. Här finns både kulturella mönster med stark 

kontinuitet och en ständigt pågående förändring. Nya variationer av äldre sed-

vänjor, språk och föreställningar har vuxit fram som effekter av den ackultura-

tionsprocess som pågått när folkgrupper har mötts och levt tillsammans på samma 

plats. Denna tillblivelseprocess – alstrad av den norrländska migrationens många 

möten – har bidragit till uppkomsten av unika kulturella och religiösa identiteter.50  

    1700-talets slutskede och 1800-talets början är på många sätt en brytpunkt i 

svensk historia – ett skede då viktiga politiska, kulturella, vetenskapliga, religiösa 

och ekonomiska förändringar i samhället sammanföll och bidrog till framväxten av 

det moderna samhället.51 1800-talets början är även en naturlig startpunkt för en 
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skildring av det religiösa livet i Sverige. Den svenska kyrkan genomgick stora för-

ändringar. Upplysningens idévärld trängde allt djupare in i teologin. 

Riksdelningen 1809 efter Finska kriget medförde samtidigt en splittring av 

kyrkan.52 Den nya regeringsformen 1809 innebar en förskjutning i frågan om 

kyrkans samhälleliga position – samtidigt som de nya kyrkliga böckerna (ny 

kyrkohandbok 1811, ny katekes 1810, ny psalmbok 1819) innebar förändringar för 

prästernas praktiska arbete. Även i Härnösands stift är 1800-talets första 

decennium en avgörande tidpunkt. Vid denna tid ökade det s.k. nyläseriet. Detta 

resulterade i att stiftet under flera decennier genomlevde konflikter av en allvarlig 

art. Kyrkans legitimitet och auktoritet ifrågasattes av grupper som gick i en separa-

tistisk riktning.53 

    Under perioden 1800–2000 har det religiösa livet genomgått mycket stora för-

ändringar. Vi kan under denna period följa hur det tidigmoderna samhällets 

ambition att hålla samman den religiösa enheten i landet omvandlats till en 

utveckling mot religionsfrihet. Vi kan också se hur Svenska kyrkan demo-

kratiserats samtidigt som kyrkans samhälleliga funktion förändrats i takt med att 

det svenska samhället har sekulariserats. Detta tidsspann inrymmer därmed det 

moderna samhällets successiva nedmontering av den luthersk-kristna 

enhetskulturen och övergången till det senmoderna samhället, dess religiösa plura-

lism, globalisering och individualism.54 De förändringsprocesser som nämns ovan 

var givetvis inte unika för Norrland. Men samtliga processer fick en särskild 

utformning i Norrland – präglade av regionens geografiska förutsättningar, dess 

klimat, migration, den tidiga industrialiseringen etc. Det är denna specifikt norr-

ländska historia som här skall belysas.  

    Sammanfattningsvis kan man säga att projektets syfte är att, med villkoren i övre 

och mellersta Norrland som utgångspunkt, belysa det religiösa livets omvandling 

under industrisamhällets framväxt och därefter följa det religiösa livets utveckling 

i samband med det avslutande 1900-talets övergång till det senmoderna och post-

industriella samhället. Projektet NOKOUT överskrider samtidigt den tematiska, 

konfessionella och geografiska indelning som kyrkohistoriska handböcker brukar 

präglas av. Det sker bland annat genom att projektet 1) kombinerar ett kyrko-

historiskt och ett religionshistoriskt angreppssätt, 2) utgår från ett regionalt istället 

för ett nationellt eller ett traditionellt stiftshistoriskt perspektiv och 3) integrerar ett 

kvinno- och genushistoriskt perspektiv i den historiska analysen. Denna 

perspektivförskjutning illustrerar hur den kyrkohistoriska forskningen kan 

förändras genom att utgå från ett kontextuellt perspektiv, samtidigt som ett genus-
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historiskt och ett religionshistoriskt perspektiv integreras i den syntes som växer 

fram. 

 

Kyrkohistorisk syntes ur ett regionalt perspektiv 

De utmaningar och möjligheter som historiskt syntesskrivande innebär har 

diskuterats bland svenska historiker. Postmodernismens skepsis gentemot stora 

berättelser har lett till att den historiska syntesen har ifrågasatts och därefter 

grundats på en mer genomarbetad grund och därigenom erhållit ny legitimitet.55 

Någon liknande diskussion bland kyrkohistoriker finns dock inte. Det innebär att 

det finns ett stort behov av att problematisera den äldre kyrkohistorieskrivningen 

och analysera de traditionella mönster som denna historieskrivning har repro-

ducerat. I denna artikel har en sådan analys påbörjats och i det fortsatta 

handboksarbetet kommer diskussionen om hur de traditionella kyrkohistoriska 

synteserna har konstruerats att vidareutvecklas och fördjupas. 

    Varje historiker måste välja vilken nivå den historiska analysen skall ligga på. 

Paul Ricoeur använder begreppet skala för att beskriva historikerns valalternativ i 

skildringen av de historiska händelserna och därmed även i valet av förklarings-

modeller. Ricoeur menar att den historiska analysen kan liknas vid ett optiskt 

instrument och att det är möjligt för forskaren att välja vilken skala – grad av 

skärpedjup – som hen skall utforska historien med. Men valet av skala medför 

också konsekvenser. Geografisk och kronologisk avgränsning är centrala 

instrument i historikerns optiska fokuseringsprocess. Även de centrala begrepp, 

teorier och förklaringsmodeller som väljs utgör en del av detta. Liksom i valet 

mellan att använda ett mikroskop istället för ett teleskop medför forskarens val att 

vissa saker framträder tydligt medan andra blir osynliga. Det är till och med så, 

menar Ricoeur, att de olika undersökningarna kan uppfattas som fokuserade på 

olika verkligheter i form av skilda tids- och verklighetsplan, utan inbördes 

samband. Dessa verklighetsbeskrivningar kan därmed uppfattas som oförenliga 

eftersom de visar olika och ibland till och med motsatta typer av kausala 

samband.56 

    Vad händer då om man fokuserar på en region under tvåhundra år samt på 

begrepp som exempelvis genus i den kyrkohistoriska forskningen? Kan vi då, som 

Ricoeur säger, skildra en historia som inte har synliggjorts tidigare? Det blir en 

annan historia än den som vanligtvis berättats om kyrkan i Norrland – en historia 

som synliggör samband, processer, strukturer och aktörer som inte synliggjorts på 

samma sätt i den äldre historieskrivningen. Kan det till och med innebära att vi ser 

en kyrka som vi aldrig sett tidigare?  
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”H.K.M:tz eedsworne laglige undersåtar” 
De jämtländska prästerna och övergången till  

svenskt styre efter freden i Brömsebro 1645 

 

Tord Theland 

 

 
Det krig som utbröt 1643 mellan Sverige och Danmark-Norge kom under namnet 

Hannibalfejden, efter den norske ståthållaren Hannibal Sehested, även att beröra 

Jämtland. I mars 1644 ockuperade svenska trupper landskapet och många av 

invånarna flydde västerut. Större delen av prästerskapet tillhörde dem som gjorde 

detta och ärkebiskopen i Uppsala utsåg nya präster i Jämtland. Innan dessa fick 

möjlighet att tillträda sina ämbeten återerövrade dock Danmark-Norge landskapet 

och det jämtländska prästerskapet kunde återvända.1 När sedan freden i 

Brömsebro 1645 medförde att Jämtland lades under den svenska centralmaktens 

styre ställdes prästerna i landskapet inför ett dilemma. Skulle de stanna kvar i sina 

socknar och svära trohetsed till drottning Kristina eller skulle de ännu en gång fly 

västerut och fortsätta tjäna under den danska kungen? Efter en brevväxling med 

biskopen i Trondheims stift bestämde de sig dock för att bli kvar i Jämtland.2 I det 

som följer kommer de jämtländska prästernas agerande i samband med statsskiftet 

och under de närmaste decennierna att undersökas. Fram till 1570 hade landskapet 

i kyrkligt hänseende legat under Uppsala stift, medan det världsligt sett tillhörde 

Danmark-Norge. Jämtlands dubbla jurisdiktion under denna tidsperiod var unik i 

ett nordiskt perspektiv, vilket innebär att en undersökning av förhållandet mellan 

dess prästerskap och de två nordiska centralmakterna kan bli givande. 

    Inom äldre historieforskning har prästernas agerande i samband med det 

jämtländska statsskiftet tolkats ur ett nationalistiskt perspektiv. Det som har 

undersökts är hur den svenska centralmakten gjorde för att försvenska 

prästerskapet, som till sinnelaget var att betrakta som norrmän eller danskar. 

Exempelvis skriver Edvard Bull om förhållandena under den dansk-norska 

belägringen av Jämtland 1677 att ”Uaktet de fleste presterne ennu var norske (eller 

danske) og hadde studert i Trondhjem, hadde de dog i det hele vært meget 

forsiktige med å vise norske sympatier. Bare en av dem, Olaf Clason Rahm i 

                                                           
Artikeln har granskats av två externa lektörer enligt modellen double blind peer review. 
1 Bromé 1945, 358–361, 363–369. 
2 Beltzèn 1946, 5, 8. 
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Ragunda, hadde trådt åpent op som norsk”.3 Även Janrik Bromé lyfter fram 

liknande tankegångar och vad prästerna beträffar är det klart ” /.../ att många av 

dem hyst sympatier för norrmännen, vilket tydligen berodde på att de själva voro 

av norsk, dansk eller jämtländsk härkomst och studerat i Norge eller Danmark”.4 

Dessutom påpekar han att en radikal utrensning av de danska och norska 

prästerna i Jämtland markant skulle ha underlättat försvenskningsarbetet.5 Men även 

inom viss nyare forskning har präster och deras ställning inom den svenska 

statsbildningen tolkats utifrån nationella betingelser. Jonas Nordin menar att det 

åtminstone i de övre samhällsskikten fanns en utvecklad nationell identitet och en 

uttalad strävan om att förmedla denna. Adeln och prästerskapet verkade i olika 

former av statstjänst för att befordra en nationell samhörighetskänsla nedåt i 

samhällsklasserna.6 

    En genomgång av de jämtländska prästernas agerande i samband med stats-

skiftet och de efterföljande krigen mellan Sverige och Danmark-Norge visar dock 

att det nationella perspektivet inte kan erbjuda tillfredsställande förklaringar. Ett 

exempel på detta är den ovan nämnda prästen från Ragunda som öppet skulle ha 

uppträtt som en norrman. På ett landsting den 5 december 1677 rannsakades de 

jämtländska invånarna för sitt agerande under kriget och en av dem som ställdes 

till svars för sina handlingar var Olof Clason Rahm. Han hade bland annat lämnat 

vilseledande uppgifter till landshövdingen om de norska truppernas storlek och 

uppmanat andra att ansluta sig till den danska kungen, vilket medförde att han 

dömdes till döden.7  Både Bromé och Bull menar alltså att ragundaprästen hade 

agerat utifrån nationella ställningstaganden och därför hjälpt den danska kungen 

på bekostnad av den svenska. Problemet med detta resonemang är att Olof 

Classon Rahm inte härstammade från något område som låg eller hade legat under 

den dansk-norska centralmaktens styre utan han var en bondson från Ramvik, 

Högsjö socken, i Ångermanland.8 Trots att både Bromé och Bull var medvetna om 

detta tolkades ändå hans förehavanden främst ur ett nationellt perspektiv. I en 

fotnot lyfter den senare dock fram det faktum att Rahms födelseort var 

betecknande för i vilken ringa grad nationella betingelser var giltiga under denna 

period.9 Trots detta blir hans förklaring till ragundaprästens handlande att han 

agerat som en norrman. Inte heller Nordins resonemang om att det fanns en 

utvecklad nationell identitet bland prästerskapet kan tas för given, när den 

konfronteras med händelserna kring det jämtländska statsskiftet. En slutsats 

utifrån detta synsätt skulle kunna vara att prästerna i Jämtland, som var en viktig 

                                                           
3 Bull 1927, 229. 
4 Bromé 1945, 438. 
5 Bromé 1945, 27. 
6 Nordin 2000, 440, 444. 
7 Bromé 1945, 439–440. 
8 Bromé 1945, 438. 
9 Bull 1927, 229. 
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del av den dansk-norska överheten i landskapet, kände en nationell samhörighet 

med Danmark-Norge, något de även aktivt borde ha försökt förmedla till 

lokalsamhället. Om detta överensstämde med verkligheten skulle prästernas 

övergång från Danmark-Norge till arvfienden Sverige ha varit problematisk och 

kantad av konflikter. Denna undersökning kommer dock visa att detta inte 

stämmer. Det kan dock vara ett rimligt antagande att invånare i en omstridd 

gränsbygd istället utvecklade andra typer av identiteter, på både lokal, regional 

och nationell nivå. Ovanstående resonemang visar således att det krävs ytterligare 

undersökningar rörande prästernas agerande i samband med det jämtländska 

statsskiftet för att en bättre förståelse ska kunna uppnås kring denna problematik. 

    Ett arbete där lokala identiteter ges stor betydelse är Peter Sahlins undersökning 

om hur en gränsdragning samt hur fransmän och spanjorer skapades i den katalan-

ska dalgången Cerdanya som 1659 delades mellan Frankrike och Spanien. I denna 

dalgång uppstod och konsoliderades två nationella territoriella områden trots att 

den från början var en enhet med en gemensam katalansk kultur.10 Sahlins be-

skriver inte 1600-talsstaten som territoriellt organiserad utan istället uppbyggd 

kring olika typer av jurisdiktioner. Denna typ av suveränitet var framför allt en 

relation mellan kung och undersåte som bekräftades symboliskt genom den 

trohets- och lojalitetsed som individer och korporationer avgav.11 Dessutom 

innebar den jurisdiktionella suveräniteten att en centralmakts kontroll över olika 

domäner inte var territoriellt likformig. Kontrollen över den militära sfären, 

rättsväsendet, kyrkan, handel och ekonomiska aktiviteter samt skatter kunde 

omfatta differentierade geografiska områden.12 De komplexa och ambivalenta 

attityder som invånarna i Cerdanya hade gentemot Frankrike och Spanien redan 

innan delningen indikerar att det behövs nya tankegångar rörande identiteter och 

lojaliteter i tidigmoderna lokalsamhällen. Den gamla koncentriska modellen där 

graden av identitet avtar med det geografiska avståndet, d.v.s. den starkaste 

identifikationen uppstod i grannskapsrelationer, följt av relationen till en grupp av 

byar, en dalgång, en provins och slutligen en nation, går enligt Sahlins inte att 

applicera på Cerdanya. Denna modell förutsätter även att en ökad nationell 

identitet medför minskade lojaliteter på det lokala planet, vilket Sahlins anser som 

missvisande. Han menar att den koncentriska modellen försummar identiteter och 

lojaliteter av oppositionell karaktär, vilket var något som fanns i stor utsträckning i 

de katalanska gränsområdena. Sahlins förordar istället en modell med 

motidentiteter där lojalitet och identitet inte är ordnade i en hierarkisk ordning 

utan där de skiftar mellan olika nivåer utifrån kontexten. Lojaliteten och 

identiteten i en by kunde framkomma i motsättning till en annan by, när distrikt av 

                                                           
10 Sahlins 1989, xv, xvi, xvii. 
11 Sahlins 1989, 59. 
12 Sahlins 1989, 28. 
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byar stod mot andra distrikt, grevskap mot grevskap, flera grevskap mot 

furstendömen samt flera furstendömen mot kungadömen.13 

    För svenskt vidkommande har framförallt Harald Gustafsson ifrågasatt de 

nationellt färgade forskningstraditionernas giltighet för den tidigmoderna 

perioden. Kritiken utgår främst från att dagens enhetliga nationalstater oreflekterat 

har använts för att belysa denna tidsperiod: ”Sverige var Sverige och hade alltid 

varit Sverige, svenskarna hade alltid agerat som svenskar och historien måste 

förstås från en nationell utgångspunkt”.14 Istället menar Gustafsson att det inte kan 

förutsättas att människor under den tidigmoderna perioden agerade utifrån vår 

förståelse av nationalstater, eftersom de levde under en annan fas av stats-

bildningsprocessen än vad vi gör i dag. De stater som existerade under denna 

period betecknar han som konglomerat, d.v.s. bestående av många heterogena om-

råden med olika status gentemot centralmakten. Ett viktigt undersökningsobjekt 

blir därför vilka föreställningar som existerade kring tillhörighet, identitet och 

lojalitet. Gustafsson påpekar dock att det redan under denna period fanns 

uppfattningar om en koppling mellan rike, folk och territorium. Dessa vill han 

karaktärisera som patriotism, inte nationalism, eftersom de var knutna till patria, 

fäderneslandet.15 

    I en artikel rörande Skånes övergång till Sverige 1658 lyfter Hanne Sanders fram 

religionen som ett komplement till det nationella. Hon vill inte exkludera 1600-

talets människor från någon form av nationell identitet, men anser dock att den 

måste sättas in i en religiös världsbild. Enligt Sanders medför detta att 1600-talets 

nationalism blir något helt annat än 1800-talets. Den tidigmoderna periodens 

teokratiska syn på staten innebär bland annat att kungen sågs som insatt av Gud 

och att han bara var ansvarig inför honom. Genom trohetseden accepterade 

undersåtarna kungens gudomliga auktoritet och att de måste visa honom lojalitet. 

Utifrån detta perspektiv kan det skånska statsskiftet ses som en konsekvens av 

Guds vilja, där invånarna själva hade orsakat övergången genom sitt syndiga 

leverne. Krigen och nederlaget var ett utslag av Guds rättfärdiga straff som det 

anstod varje undersåte att underkasta sig och rätta sig efter. Sanders menar alltså 

att den tidigmoderna periodens religiösa världsbild gör det lättare att förstå varför 

de skånska prästerna stannade kvar i sina församlingar. Övergången till Sverige 

sågs som en Guds gärning som undersåtarna hade att efterleva. Utifrån denna 

utgångspunkt blir det också mer förståeligt varför den svenska centralmakten inte 

bytte ut det skånska prästerskapet; den kunde nämligen förvänta sig att dessa 

präster var statslojala ämbetsmän som accepterade Guds vilja och förmedlade 

detta till sina menigheter.16 

                                                           
13 Sahlins 1989, 110–113. 
14 Gustafsson 2000, 28. 
15 Gustafsson 2000, 26–30, 300–301, 317–318. 
16 Sanders 2001, 234, 236–237, 243. 
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    I Från rike till nation diskuterar Monika Edgren bland annat vad som avgjorde 

formell tillhörighet till ett rike under 1600-talet. Hon menar att inbyggarna var 

relaterade till en regent i första hand och inte till ett statsterritorium, vilket av-

läggandet av trohetseden var ett uttryck för. Även om eden avlades till både kung 

och rike skall de båda betraktas som oskiljaktiga enheter. Edgren använder 

begreppet undersåterätt för att beskriva vad som knyter inbyggarna till kungen, 

vilket innebar att de som var födda i Sverige, de som byggde och bodde i riket, 

hade den rätta tron samt visade sin undersåtesskyldighet genom lydnad, huldhet 

och trohet omfattades av denna rättighet. Det enda Edgren finner som uttryckte en 

direkt identifiering mellan territoriet och inbyggarna var den svenska adelns krav 

på att endast infödda svenska män skulle få besätta de högsta ämbetena. I 

regeringsformen 1634 framgår det dock att personer födda i provinserna efter 

några år kunde räknas till svenska män och därmed ansågs lojala nog att delta på 

riksdagar. Detta tolkar Edgren som att vara svensk inte handlade om härstamning 

utan om att vara en svensk undersåte och inbyggare i riket Sverige.17 

    Andra tolkningsramar än de nationella förespråkas således, och i det som följer 

kommer det jämtländska prästerskapets övergång från dansk-norsk överhet till 

svensk att undersökas utifrån dessa utgångspunkter. Genom detta kan en större 

förståelse uppnås kring denna problematik i synnerhet och statsskiften i allmänhet. 

Innan prästernas agerande undersöks ska dock en annan aspekt av betydelse för 

detta problemområde belysas, nämligen deras geografiska härkomst. Som nämnts 

ovan härstammade åtminstone en av prästerna 1677 från det svenska rikets 

ursprungliga områden, vilket väcker frågan hur prästerskapets rekrytering kom att 

påverkas av statsskiftet. 

  

Prästernas geografiska härkomst 

Fram till freden i Stettin 1570 hade Jämtland i kyrkligt hänseende legat under 

Uppsala stift, trots att landskapet var en del av det dansk-norska riket. 

Fredsfördraget innebar dock att den kyrkliga organisationen hamnade under 

Trondheims stifts styre. När det gäller de jämtländska prästerna kan det med 

relativ stor säkerhet konstateras att de i samband med stiftsskiftet mestadels 

bestod av personer från delar av det svenska riket eller söner till dessa som var 

födda i Jämtland.18 Under det första decenniet av norsk stiftstillhörighet tyder 

mycket på att många av de präster som tillsattes var födda i Jämtland. Deras fäder 

                                                           
17 Edgren 2001, 41, 43–44, 64. 
18 Hasselberg 1931, 73–74. Det material som använts för att analysera prästernas geografiska härkomst 

är i huvudsak ett herdaminne över Härnösands stift som upprättats av Leonard Bygdén. När det gäller 

perioden före 1600 saknas i många fall uppgifter om prästernas härkomst men det är ändock möjligt att 

se vissa generella drag. Efter 1600 är uppgifterna mer kompletta. Det kan dock inte uteslutas att vissa fel 

kan förekomma i herdaminnet, men den stora mängd präster och kaplaner som undersökts innebär 

trots allt att slutresultatets generella mönster är tillförlitligt.   
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tillhörde det prästerskap som tillsatts före 1570 och således härstammade från det 

svenska riket. Som exempel kan nämnas Erik Jonae Sparf som var kyrkoherde i 

Hammerdal mellan 1588 och 1607. Han var son till Jon Erichson Sparf som 

innehade samma ämbete 1533–1548. Samma mönster kan hittas i Offerdal där 

Anders Nielsson, efter att först varit kaplan i socknen mellan 1580–1587, 

efterträdde sin far som kyrkoherde 1587.19 Att många präster i landskapet 

härstammade från områden i det svenska riket bekräftas av två brev som Fredrik II 

utfärdade den 24 oktober 1585. Det ena var adresserat till den jämtländska 

allmogen medan det andra sändes till landsherren i Trondheims län Christian Friis 

samt superintendenten Hans Mogenssön. I det senare brevet framkommer att Friis 

hade informerat kungen om att nästan alla präster i Jämtland ”/…/ skulle være 

Svenske fød”.20 I skrivelsen till allmogen uppmärksammades att de själva brukade 

tillsätta präster utan att följa den gällande kyrkoordinantian, vilket hade medfört 

att ovärdiga och odugliga personer hade fått tillträda prästämbeten. För att råda 

bot på detta stipulerade kungen att när någon präst i Jämtland dör eller avgår 

skulle superintendenten eller prosten, med den förres råd, vilja och vetskap, /…/ 

tilskikke udi dens Sted en lerd og skikkelig Person af vore egne indfödte 

Underdaner”.21 I brevet till landsherren och superintendenten diskuterades 

problemet med svenskfödda präster ytterligare. Där kan utläsas att Friis även hade 

upplyst kungen om att ”/…/ de (prästerna, min anmärkning) med Bønderne skulle 

være med Svenske forsvogret og forvandt, skulle de derfore befindes Svenske 

meget tilgiven,” vilket innebar att det /.../ kunde være adskilligt at befrygte og 

befare”.22 För att råda bot på detta skriver kungen att ”/…/ Danske og ikke anden 

Nations Personer skulle skikkes og forordnes” till präster i Jämtland samt att 

landsherren och superintendenten var ansvariga för efterlevnaden.23 Detta visar att 

det existerade en föreställning om att infödda personer var att föredra som präster 

eller ämbetsmän. Det framkommer dock inte om de jämtländska undersåtarna 

räknades till infödda eller utländska, men det kan noteras att det fanns ett 

misstroende gentemot både präster och bönder. Trots att de två skrivelsernas 

budskap var detsamma var innehållet inte liktydigt. Den stora skillnaden är att 

nationstillhörigheten inte lyfts fram lika tydligt i skrivelsen till allmogen som till 

landsherren och superintendenten. I den förra fokuseras på att kyrkoordinantian 

inte följs och att detta inneburit att ovärdiga och odugliga personer blivit präster. I 

den senare betonas istället förhållandet mellan danska personer och de från andra 

nationer vid tillsättandet av präster. 

 

                                                           
19 Bygdén 1923–1926, del 1: 300–301, del 3: 6–7, 209–210. 
20 Norske Rigs-Registranter 1863, 637. 
21 Norske Rigs-Registranter 1863, 637. 
22 Norske Rigs-Registranter 1863, 637–638. 
23 Norske Rigs-Registranter 1863, 638. 
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Tabell 1: Födelseort för präster och kaplaner utsedda till kyrkliga befattningar i 

Jämtland under perioden 1585–1700, absoluta tal och procentuellt. 

 

Födelseort 1585–1645 Procent 1646–1700 Procent 

Ångermanland - - 18 25 

Medelpad - - 12 16 

Västerbotten - - 5 7 

Hälsingland 1 2 4 5 

Övriga delar av svenska riket - - 9 12 

Födda i Jämtland, dansk-norska 

prästsöner 

- - 5 7 

Födda i Jämtland, svenska 

prästsöner 

3 6 7 10 

Födda i Jämtland, allmogesöner 2 4 4 5 

Födda i Jämtland, jämtl. 

prästsöner (allmogeursprung) 

2 4 2 3 

Födda i Jämtland, okänt 

ursprung 

5 10 3 4 

Danmark-Norge 18 38 2 3 

Okänd födelseort 17 36 2 3 

Totalt 48 100 73 100 

Källa: Leonard Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del 1–4. 

Resolutionen innebar att förhållandena gällande prästtillsättningarna i Jämtland 

kom att förändras. Som Tabell 1 visar härstammade de präster som erhöll ämbeten 

under perioden 1585–1645 främst från områden i det dansk-norska riket (Jämtland 

ej inräknat). Under denna period är dock antalet med okänd födelseort stort. Ett 

rimligt antagande är dock att de inte i någon större utsträckning tillhör 

kategorierna födda i Jämtland eftersom dessas ursprung torde ha varit lättast att 

spåra. Kvar är kategorierna rörande det dansk-norska riket samt det svenska och 

där stärker den ovan nämnda resolutionen att de som förts till okänd födelseort 

snarare var födda i dansk-norska områden än i svenska. Detta innebär att den stora 

andelen med okänd födelseort inte bör påverka det generella mönstret.  

    Vid tidpunkten för Brömsebrofreden kom det jämtländska prästerskapet alltså 

att domineras av personer som härstammade från den danska eller den norska 
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delen av Kristian IV´s rike. Exempelvis var Morten Halvardsen Stenius, född i 

Bohuslän och student i Helsingör samt Köpenhamn, präst i Hammerdal, och i Lit 

innehades ämbetet av en mecklenburgare vid namn Hans Claudius Klockovius. 

Han var uppfostrad i Danmark och hade studerat vid Köpenhamns universitet.24 I 

Oviken var norrmannen Jens Hemmingson präst och i Offerdal innehade Oluf 

Bertilsson Bartholini, född i Angdal, Norge, samma tjänst.25 Tabell 1 visar även ett 

annat mönster, nämligen tillsättning av personer som var födda i Jämtland. Dessa 

var till större delen prästsöner, vars fäder antingen härstammade från delar av det 

svenska riket eller från jämtländska prästsläkter. Exempelvis kan nämnas att Olof 

Petri Drake tillträdde i Brunflo socken 1629, där han efterträdde sin fader och i 

Revsund fick Lauritz Erichsen Blix inta ämbetet. Han var tidigare kaplan i Oviken 

och son till kyrkoheden Erich Mogensen Blix i samma socken.26 Även i Offerdal 

tillträdde en präst som var född i Jämtland, nämligen Oluf Nielsen från Mo, 

Alsen.27 De präster som skulle ta ställning till statsskiftet bestod således främst av 

personer som härstammade från det dansk-norska riket men även av personer som 

härstammade från Jämtland. Detta är viktigt att ha i åtanke i det som följer 

    Övergången till Sverige innebar att det var slut på prästrekryteringar från det 

dansk-norska riket. När prästerskapet i Jämtland ersattes visar Tabell 1 att majo-

riteten av de nya prästerna istället kom att rekryteras från angränsande områden, 

d.v.s. Ångermanland, Medelpad och Västerbotten, men även från andra delar av 

det svenska riket såsom Hälsingland. Exempelvis kan nämnas att Jakob Holst, som 

var född i Hälsingland, blev kyrkoherde i Brunflo 1660, borgarsonen från Gävle 

Laurentius Tuscherius tillträdde samma befattning i Hammerdal 1652 och att en 

bondson från Tuna socken, Medelpad, Isacus Olai Alstadius, blev präst i Revsund 

1659.28 Tabell 1 visar även att dessa dock hade viss konkurrens av personer födda i 

Jämtland, främst ättlingarna till det dansk-norska prästerskapet som tillsatts 

mellan 1570–1645, men även av söner till de präster som rekryterades efter 1645 

från de angränsande landskapen. I några fall tillsattes även jämtländska 

allmogesöner. Exempel på jämtlandsfödda präster kan hittas i Berg där de tre 

första prästerna alla var födda i Jämtland. Den första var Janus Sigvardi som var en 

bondeson från Aspås socken. Han hade studerat i Trondheim samt Köpenhamn 

och därefter haft anställning på en skola i Norge. I Jämtland anträffas han som 

kaplan i Ragunda 1636 och vice präst i Berg 1649. Ett år senare tillträdde han som 

präst i den då nybildade församlingen.29 Han efterträddes 1678 av Jöns Olai Drake 

som var född i Brunflo på 1630-talet och var son till landsprosten Olof Pedersson 

                                                           
24 Bygdén 1923–1926, del 1: 302, del 2: 80–81 
25 Bygdén 1923–1926, del 3: 8–9, 36–37. 
26 Bygdén 1923–1926, del 1: 156–157, del 3: 154–155. 
27 Bygdén 1923–1926, del 3: 7. 
28 Bygdén 1923–1926, del 1: 157–158, 304, del 3: 155. 
29 Bygdén 1923–1926, del 1: 108–109. 
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Drake.30 När Drake avled 1693 tillträdde Magnus Flodin, född i Offerdal, 

prästämbetet. Han var son till den förre prästen i Offerdal Oluf Bertilsson, vilken 

härstammade från Angdal, Norge. 

 

Tabell 2: År när dansk-norska präster vid huvudkyrkorna i Jämtland ersattes av 

personer födda i det svenska riket, eller födda i Jämtland, men utbildade vid sven-

ska lärosäten. 

 

Berg 1678* 

Brunflo 1660 

Hammerdal 1652 

Lit 1684* 

Offerdal 1670 

Oviken 1678* 

Ragunda 1658 

Revsund 1659 

Rödön 1661 

Sunne 1665 

Undersåker 1663 

Källa: Leonard Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del 1–4. Personer födda i 

Jämtland men utbildade vid svenska lärosäten markeras med *. 
 

Ytterligare en aspekt av betydelse för undersökningen är när de jämtländska präst-

er som valde att byta statstillhörighet 1645 kom att ersättas av personer från det 

svenska rikets ursprungliga områden. När det gäller prästämbeten vid huvud-

kyrkorna visar tabell 2 att de präster, som vid övergången till Sverige till större 

delen härstammade från det dansk-norska riket, år 1684 var utbytta mot personer 

födda i det svenska riket, eller födda i Jämtland, men utbildade vid svenska 

                                                           
30 Bygdén 1923–1926, del 1: 109–110. 
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lärosäten. Redan 1665 bestod dock mer än hälften av landskapets präster av 

personer från det svenska rikets ursprungliga områden. De tre som var födda i 

Jämtland var alla söner till landsprosten Olof Petri Drake, verksam i Brunflo 

mellan 1629–1658, och hade studerat i Uppsala.31 Detta tyder på att utbildning vid 

svenska lärosäten var av minst lika stor betydelse som härkomst från det svenska 

riket. Några undantag från detta fanns dock. När Berg blev eget gäll 1650 utsågs 

bondsonen Janus Sigvardi, från Aspås socken i Jämtland, till kyrkoherde. Han 

hade studerat i Trondheim och Köpenhamn och dessutom varit lärare vid en skola 

i Norge.32 I Rödöns prästgäll utsågs 1663, d.v.s. efter det att en präst från svenska 

rikets områden innehaft ämbetet, Johannes Damianus van Hvedstorp som var 

född i Danmark och hade studerat vid Köpenhamns universitet. En intressant 

detalj är att han innan sin flytt till Jämtland hade varit präst i Arnäs socken, 

Ångermanland.33 

    Sammanfattningsvis kan det således konstateras att det jämtländska präster-

skapet vid freden i Brömsebro till större delen bestod av personer från det dansk-

norska riket. Det genomfördes inget generellt utbyte av dessa utan de kom efter 

hand att ersättas av personer från det svenska rikets ursprungliga områden, främst 

från grannlandskapen, men även i vissa fall av ättlingar till de dansk-norska präst-

er som utsågs mellan 1570–1645. Även ättlingar till prästsläkter som i generationer 

bott i Jämtland utsågs till präster. Av betydelse för tillsättandet av den senare 

kategorin var att de hade fått sin utbildning vid svenska lärosäten. När det gäller 

den kronologiska aspekten av denna process visar undersökningen, åtminstone 

när det gäller ämbetena vid huvudkyrkorna, att den tog nästan fyrtio år men redan 

efter tjugo år härstammade över hälften av prästerna från det svenska riket. Detta 

väcker frågan hur de jämtländska prästerna, som till större delen kom från det 

dansk-norska riket, reagerade på fredstraktaten från Brömsebro år 1645? 

 

Mellan två statssystem 

Den 28 september 1645 samlades delar av det jämtländska prästerskapet hos 

landsprosten Olof Petri Drake i Brunflo för att diskutera det svenska maktöver-

tagandet.34 Mötet resulterade i att de författade en skrivelse till superintendenten 

Erik Bredal i Trondheims stift, vilken skickade ett svar den 9 oktober. Prästerna 

upplevde sin situation som bekymmersam och de önskade få ” /.../ et faderligt 

Raad, hworledes wi os nu skulle forholde, enten wi skulle bliwe hos wore 

Menigheder (om det end og tilstedes) eller flye til wor rette og Kiere Öwrighed”, 

när ”/.../ dette wores Kiere FaederneLand nu ikke wore skulle waere under wore 

                                                           
31 Bygdén 1923–1926, del 1: 109, 156, del 2: 82, del 3: 38. 
32 Bygdén 1923–1926, del 1: 108–109. 
33 Bygdén 1923–1926, del 3: 213. 
34 Beltzén 1946, 3. 
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naadige Herre og Konning eller Norges Crone”35 Trots att prästerna ser sig själva 

som tillhörande den norska kronan och dess överhet, d.v.s. den danska kungen, 

utesluter de inte att stanna kvar i sina församlingar och byta statstillhörighet. 

Dessutom benämnde de Jämtland som sitt fädernesland, trots att många 

härstammade från andra delar av det dansk-norska riket. En orsak till detta kan 

dock vara, som visades i tabell 1, att många av dem tillhörde den andra 

generationen inflyttare, d.v.s. de var födda i landskapet. 

    Det kan även utläsas i prästernas brev att trohetseden var av stor betydelse. De 

försäkrade att de gjort sitt yttersta för att tjäna Kungl. Maj:ts krigsfolk och troget 

”/.../ handlet i den Pact, som wi med wores Herre og Konge giort hawe”.36 

Relationen prästerskapet hade till det dansk-norska riket kommer alltså till uttryck 

genom pakten med kungen. De identifierar sig inte primärt med riket i sig utan 

med den kung och överhet de svurit sin trohetsed till. 

    Även i svaret från Bredal, som skrevs den 9 oktober, kan liknande tankegångar 

utläsas. Biskopen säger sig inte kunna ge något slutgiltigt råd, men han uppmanar 

dem att skicka en böneman till den svenska drottningen med anhållan om att få 

stanna kvar i sina församlingar och behålla sina privilegier. Trots att prästerna kan 

tvingas byta statstillhörighet säger Bredal att det finns en tröst, nämligen att det 

skett med Guds samt överhetens vilja och ömsesidiga samförstånd.37 Detta tyder 

på att de båda nordiska centralmakternas gemensamma överenskommelse i 

samband med Brömsebrofreden, tillsammans med Guds vilja, innebar att de 

jämtländska prästerna inte längre var bundna till den trohetsed de avlagt gentemot 

den dansk-norska överheten, utan det stod dem fritt att byta statstillhörighet. Även 

i biskopens brev benämns Jämtland som prästerskapets fädernesland. Han skriver 

att om någon efter noggrann överläggning vill byta församling och fädernesland 

skulle de, d.v.s. biskopen och den dansk-norska överheten, göra sitt yttersta för att 

hjälpa dem.38 Att vara bosatta i Jämtland innebar alltså inte med automatik att de 

tillhörde det dansk-norska riket, utan detta verkar ha uppnåtts genom trohetseden. 

När sedan de båda centralmakterna slöt en överenskommelse att landskapet skulle 

byta statstillhörighet, innebar detta att prästerskapet kunde bo kvar i sitt 

fädernesland, om de istället svor trohetsed till den svenska centralmakten. Detta 

visar edens betydelse för relationen mellan de båda centralmakterna och det 

jämtländska prästerskapet. Trots att många av dessa härstammade från det dansk-

norska riket var detta inget hinder för dem att bli kyrkliga ämbetsmän i det 

svenska riket, så länge de var villiga att avlägga en ny trohetsed. 

    Även inom den svenska centralmakten kom de jämtländska prästernas ställning 

att dryftas. På ett rådsmöte den 20 september 1645 diskuterades hur de nya 

undersåtarna skulle behandlas. Inte heller från den svenska överhetens sida lyftes 

                                                           
35 Beltzén 1946, 8, 5. Brevet och biskop Bredals svarsskrift finns återgivet i Beltzéns artikel. 
36 Beltzén 1946, 8. 
37 Beltzén 1946, 10. 
38 Beltzén 1946, 11. 
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det fram några hinder för att prästerna skulle kunna sitta kvar på sina ämbeten, 

snarare betonades att de skulle behandlas varligt. Axel Oxenstierna menade att 

prästerskapet först borde påminnas om sina förseelser under kriget, men att den 

svenska centralmakten sedan genom mildhet och saktmodighet skulle vinna deras 

förtroende. De som så önskade kunde få stanna kvar, men med tiden skulle de låta 

sina barn studera i Sverige, istället för som tidigare i Danmark eller Norge.39 I den 

instruktion som utfärdades till de svenska representanterna, Johan Berndes och 

Hans Strijk, inför överlämnandet av Jämtland fanns tydlig information rörande de 

jämtländska ständerna. Inte heller här kan det noteras några hinder från den 

svenska centralmaktens sida att de jämtländska prästerna kunde bli deras ämbets-

män. I instruktionen sägs att prästerna skulle påminnas om att de inte längre hade 

några obligationer gentemot den danske kungen och ville de fortsätta att bo i 

Jämtland skulle trohetsed avläggas till den svenska drottningen. Om så skedde 

skulle de få behålla sina vanliga friheter och privilegier. Men de som inte: 

 
 /.../ willa sigh medh Eedh emoth Hennes Kongl. Maij:tt och Sweriges Chrono 

obligera, dem må Johan Berndes å Hennes Kongl. Maij:ts wägnar tillåta åhr och dagh 

frijheet att sällia sine hem och faste egendomb, och begifwa sigh derifrån, doch 

emädan dee quarre äre, och sigh der förhålla, sigh förbinda till troheet och 

hörsamheet.40  

 

Trots det välvilliga bemötandet fanns ett visst misstroende mot de före detta 

danska centralmaktens ämbetsmän från svensk sida och Johan Berndes skulle: 

 
/.../ nogha tagha i acht och förfahra om i Jämptelandh eller Herredahlen, wore någon 

Anten Präst, Fougde, Skrifware eller annen Kongen i Danmachz betienter, som 

hafwer i synnerheet låtit sigh märkia widh wahrande feijde sin onsko och arge 

stämplinger emoth Hennes Kongl. Maij:t och Sweriges Chrono, /.../ den eller dem 

skall Johan Berndes /…/ vunder Någon ytterligare praetext tillseija, att de genast 

begifwa sigh medh sin Familia och egendomb ått Danmarch.41 

 

Som nämnts tidigare valde de jämtländska prästerna att följa biskop Bredals råd att 

stanna kvar i sitt fädernesland. I ett brev från Berndes och Strijk till drottning 

Kristina angående överlämnandet skriver de att prästerna hade inställt sig på 

Frösön den 31 oktober för att delta.42 Återigen kommer trohetsedens viktiga roll 

fram och i brevet berättas att dessa: 

                                                           
39 Svenska riksrådets protokoll 1906, 200. 
40 Beltzén 1944, 203 (instruktionen finns i Kungl. Maj:ts arkiv, Riksregistraturet, 9 resp. 18 oktober 1645 

men är återgiven av Beltzén). 
41 Beltzén 1944, 203 (instruktionen finns i Kungl. Maj:ts arkiv, Riksregistraturet, 9 resp. 18 oktober 1645 

men är återgiven av Beltzén). 
42 Brev från Berndes och Strijk till drottning Kristina den 4 november 1645, Ekdahlska samlingen volym 

A:III, Riksantikvarieämbetet. 
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/.../ goda och hederliga män af prästerskapet i Jämteland nu hafwua låfwat med lifh. 

ed, sworit och sigh skrifteligen reverseratt, att de wela hålla och hafwa, den stor-

mächtiga högborna furstinan och fröken Christina Swerjes och Wendes utkorade 

drottning och arffurstinna, /.../ för sin rätta drottning och fröken, och des succeshores 

och Swerjes efterkommande konungar, för sina rätta konungar och herrar, och blifwa 

hennes Kongl. Mayst. och succeshores och Swerjes Konungar och krono hulda, 

trogna och rättrådiga, hörsamma och tjänstwilliga undersåtar.43 

 

Denna edsförpliktelse undertecknades den 4 november på Frösö skans av de 

jämtländska prästerna, länsmännen och av allmogen, representerade av tolv-

männen i varje tingslag.44 Det är återigen värt att notera att den svenska 

centralmakten och dess representanter inte i någon större utsträckning såg det som 

ett problem att det jämtländska prästerskapet, som tidigare varit den dansk-norska 

statens ställföreträdare, nu skulle bli deras. Avläggandet av trohetseden ansågs 

räcka för att undersåtarna skulle lyda och tjäna sin nya överhet. Att de jämtländska 

prästerna ser ut att acceptera det nya styret utan alltför stora protester bör dock 

kanske inte övertolkas. Deras situation innebar inte alltför många valmöjligheter, 

ville de ha kvar sina ämbeten och materiella tillgångar var de tvungna att acceptera 

det nya styret. Dessutom hade deras tidigare överhet på ett tydligt sätt deklarerat 

att de helst skulle stanna kvar i Jämtland. Detta kan tolkas dels som att de inte ville 

ställas inför problemet att ordna ämbeten till alla dessa präster och dels att de såg 

det som en fördel att ha ett dansk-norskt prästerskap i Jämtland i händelse av en 

återerövring. 

    Det jämtländska prästerskapets första kontakt med den nya överheten innebar 

inte några större konflikter utan båda parterna verkar ha uppnått vad de efter-

strävat. De tidigare hade fått behålla sina privilegier och rättigheter medan de 

senare erhållit trohetsed av sina nya undersåtar. Frågan är om prästernas tidigare 

ursprung kom att orsaka motsättningar under kommande decennier eller om de 

fortsatte att främst intressera sig för sina privilegier och rättigheter? Detta kommer 

att undersökas nedan genom att prästernas suppliker och besvär ställs i 

blickpunkten. 

 

                                                           
43 Brev från Berndes och Strijk till drottning Kristina den 4 november 1645, Ekdahlska samlingen, volym 

A:III, Riksantikvarieämbetet. 
44 Freden i Brömsebro 2000, 7. 
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Prästernas besvär och suppliker45 

Omedelbart efter överlämnandet på Frösö skans uppvaktades drottning Kristina 

av de jämtländska prästerna som ville få sina rättigheter och privilegier kungligt 

bekräftade. Suppliken behandlades i rådet den 19 december 1645 och en kunglig 

resolution utfärdades den 24 december. Även här, liksom i de ovan analyserade 

breven, framkommer tydligt trohetsedens betydelse. Trots att landskapet var 

nyerövrat och prästerskapet till stor del bestod av personer som härstammade från 

det dansk-norska riket jämställer drottning Kristina dem med övriga undersåtar 

och påpekar bland annat att: 

 
/.../ så wääl mehnige Prästerskapet j be:te Jemptland och Herredalen, som alle andre 

dess Landzorttz Inbyggiare hafwa widh inrymningen af Landet afflagt emot H.K.M:t 

och Sweriges Crono deres hulldh och troheetz Eedh, och nu sålunda ähre wordne 

H.K.M:tz Eedsworne Laglige Undersåter; Hwarföre, såsom H.K.M:t drager nu icke 

mindre till dem, än andre sine kiäre egne Undersåtere en nådig tilförsicht och gott 

förtroende och dem medh all Konungzlig gunst och nåde ähr bewågen, inthet 

twiflandes, att de altijdh och i all måtto warde effter deres Eedh, plicht och högsta 

skyldigheet sigh emot H.K.M:t, dess effterkommande Sweriges Rijkes Konungar och 

Crono, förhållande som redelige trogne Undersåtere ägnar och bör, och deres Eedz-

plicht dem in Specie binder.46 

 

Här framkommer även tydligt att eden är ett ömsesidigt kontrakt med förpliktelser 

för båda parter. Undersåtarna hade vissa plikter och skyldigheter gentemot 

H.K.M:t och om de uppfyllde dessa kunde de i sin tur räkna med kunglig gunst 

och nåd. 

    Resolutionen från 1645 innehöll fem punkter och det framträdande draget var att 

prästerna eftersträvade att få behålla sina gamla privilegier och inkomster, något 

som den svenska centralmakten ställde sig positiv till. Bland annat stipulerades att 

de lägenheter, friheter samt villkor prästerskapet haft under den dansk-norska 

tiden fick behållas. Under förutsättning att de dessutom förestod sitt kall och 

ämbete på bästa sätt kunde villkoren snarare förbättras än försämras. Däremot 

kunde inte drottningen låta prästänkorna njuta tionden från annexen, vilket de 

hade gjort under det dansk-norska styret, eller erhålla utskrivningsfrihet. Detta 

skulle istället diskuteras vidare med de kyrkliga myndigheterna.47 Inte heller 

beviljades deras begäran angående befrielse från vissa skatter utan när ”/.../ Rijkz-

                                                           
45 Från 1645 fram till början av 1680-talet finns ett tiotal resolutioner som den svenska centralmakten 

skrev som svar på de jämtländska prästernas besvär och suppliker bevarade i Offerdals kyrkoarkiv. 

Majoriteten av dessa var utfärdade av Kungl. Maj:t eller av förmyndarregeringar i hans namn, medan 

ett fåtal var författade av landshövdingen. De flesta av resolutionerna kommer från början och slutet av 

perioden, medan det från 1650- och 1660-talet är mer fragmentariskt. Trots detta torde resolutionerna 

kunna visa om prästerskapets förhållande gentemot den svenska centralmakten förändrades över tid. 
46 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 24, Landsarkivet Östersund. 
47 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 28–29, Landsarkivet Östersund. 
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ens tarffwer så fordra och H.K.M:t blefwe förorsakat att anmoda Jemptlandh och 

Herredalen medh någon Extraordinarie pålago eller Silffwerskatt”, förutsatte 

drottningen eftersom hon behandlade dem nådigt och kristligt att ”de 

(prästerskapet, min anmärkning) altijdh låte finna sigh igen emot H:s K. M:t och 

Sweriges Crono wällwillige, trogne och rättrådige undersåtere, och in effectu 

wärckeligen praestera och obråttzligen hålla, hwad de samptligen för detta 

förmedelst deres afflagde Eedh sigh tillbundit.”48  

    Däremot biföll H.K.M:t det jämtländska prästerskapets önskan att förskonas från 

utskrivningar under förutsättning att allmogen fullgjorde sina förpliktelser att 

hålla 300 knektar.49 

    I resolutionen framkommer också att de religiösa skillnaderna mellan de två 

centralmakterna var små, och att den svenska överheten därför kunde bevilja 

prästernas önskan om att få behålla sin gudstjänstordning från den dansk-norska 

tiden. Drottningen skriver att hon:  

 
 /.../ wääl weet och nu så mycket mehra af dess Fullmechtige hijtskickade Prästmän 

förnummit hafwer, att Jemptelandz och Herredalens Inbyggiare ähre med den 

Swänske Nationen uthi Religionen eense, och icke weet, att någon synnerligh diff-

erentz i Jemptelandz eller Herredalens Kyrckio Ceremonier skall wara, som sträffwa 

emot den Swänska Kyrckioordningen.50  

 

Trots de likheter som fanns vidtogs vissa åtgärder för att knyta den jämtländska 

religionsutövningen samt prästerskapet närmare det svenska riket. H.K.M:t 

uppmanade prästerna att eftersom Gud nu förordnat dem svensk överhet skulle de 

börja använda sig av det svenska språket under gudstjänster. Dessutom skulle de 

försöka få studerande ungdomar, både sina egna barn och allmogens, att vända sig 

till läroanstalter i det svenska riket istället för i det dansk-norska. Det senare var en 

förutsättning för att landskapets ungdomar skulle kunna få prästtjänster i riket.51 

    Även i övriga resolutioner som den svenska centralmakten utfärdade som svar 

på de jämtländska prästernas inlagor dominerade ärenden av ekonomisk karaktär. 

Som en röd tråd löper kravet att de ville behålla sina villkor från den dansk-norska 

tiden. Trots att resolutionen från 1645 innebar att prästerna fick behålla större 

delen av sina tidigare privilegier och förmåner gjorde de ansatser att förbättra 

dem. Det är tydligt att prästerna försökte utnyttja sin position som undersåtar i ett 

nyerövrat gränsområde. Först försäkrade de sig om att få behålla tidigare 

privilegier och sedan försökte de förbättra dem genom att åberopa vissa förmåner 

som präster från det svenska rikets ursprungliga områden hade. Till ett synodal-

möte i Uppsala sommaren 1646 skickades kyrkoherdarna Morten Halvardsen 

                                                           
48 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 25–26, Landsarkivet Östersund. 
49 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 26, Landsarkivet Östersund. 
50 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 26, Landsarkivet Östersund. 
51 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 25–26, Landsarkivet Östersund. 
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Stenius från Hammerdal och Ericus Claudius Holbeccius från Rödön som 

representanter.52 De besvärade sig bland annat över att det jämtländska 

prästerskapet inte erhöll kvicktionden, vilket övriga svenska präster gjorde, samt 

att bönderna i Jämtland inte tillhandahöll mer än tre hus till kyrkoherdarna, när 

rikets övriga bönder skulle hålla sju. Konsistoriet hänvisade dem dock att 

supplikera hos H.K.M:t i de ärenden som berörde den världsliga makten och sedan 

återkomma för att få svar på det som berörde det kyrkliga.53 Prästerna lydde 

uppmaningen, men i den kungliga resolution som utfärdades den 1 juli 1646 avslås 

dock besvären, med motiveringen att dessa inte hade varit brukliga under den 

danska tiden, samt att inga nya tungor skulle läggas på allmogen förrän 

ärkebiskopen ordnat en visitation rörande kyrkoväsendet i landskapet.54 Från den 

svenska centralmaktens sida fanns alltså inte något behov av att likforma de 

jämtländska prästernas privilegier med rikets övriga prästerskap. Eftersom 

prästerna fått behålla sina dansk-norska privilegier kunde de inte ta för givet att 

även erhålla förmåner som andra präster i riket innehade. Ett liknande mönster 

kan även ses i andra nyerövrade områden under samma period. Exempelvis fick 

det gotländska prästerskapet behålla sina gamla privilegier efter övergången till 

svenskt styre 1645. I Halland som tillföll Sverige samma år gick den nya överheten 

också varligt fram och under de första decennierna fick det mesta vara som under 

den dansk-norska tiden. Även i Skånelandskapen som genom freden i Roskilde 

1658 bytte statstillhörighet kan ett liknande mönster ses och det är först i slutet av 

1670-talet som en kyrklig integration på allvar påbörjas i dessa landskap.55 

    Det jämtländska prästerskapets önskemål om ”/.../ at få de som kiörkiorna måge 

niuta de intrader och wilkor, som de under det danske Regementet hafft hafwa”56 

fortsatte under hela undersökningsperioden. Just detta citat kommer från den 

resolution som förmyndarregeringen utfärdade den 25 september 1668 som svar 

på prästerskapets besvärspunkter, och den förklarade, i kungens namn, att 

prästerna skulle bli konserverade vid dessa privilegier samt att guvernören skulle 

hjälpa dem till rättelse i ärenden där de behandlas orättfärdigt.57 Även så sent som 

1681 åberopade de jämtländska prästerna privilegier de haft allt ifrån den tiden 

landskapet kom under Sveriges krona. Detta skedde i samband med att Kungl. 

Maj:t utfärdade en förordning om prästerskapets lönevillkor som var avsedd att 

skapa likformighet över hela riket.58 Jämtlandsprästerna vände sig omedelbart med 

sina besvär till en kommission som för tillfället befann sig i Jämtland för att 

undersöka förutsättningarna för indelningsverket. Dess ordförande, krigsrådet 

                                                           
52 Bromé 1954, 30–31, Beltzén 1944, 213. 
53 Beltzén 1944, 213, 215–216. 
54 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 30, Landsarkivet Östersund, Beltzén 1944, 215–216. 
55 Alenäs 2003, 28–30. 
56 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 35, Landsarkivet Östersund. 
57 Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 35, Landsarkivet Östersund. 
58 Bromé 1954, 197. 
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Baltzar Gyldenhoff, utfärdade en resolution där han försäkrade att de fortfarande 

skulle få behålla sina gamla privilegier, intrader och underhåll.59 Som tabell 2 visar 

hade i början av 1680-talet nästan alla de jämtländska prästerna som valde att byta 

statstillhörighet ersatts av personer från det svenska rikets ursprungliga område, 

eller av personer från Jämtland som var utbildade vid svenska lärosäten. Trots att 

prästerna i Jämtland inte längre kunde räknas till kategorin före detta dansk-

norska undersåtar fortsatte de att åberopa de gamla dansk-norska privilegierna. 

Detta visar att det från deras sida inte var frågan om att de besatt en dansk eller 

norsk nationell identitet som gav upphov till dessa krav. Istället användes 

landskapets tidigare tillhörighet till det dansk-norska riket som ett verktyg för att 

vinna ekonomiska fördelar. 

    Den svenska centralmaktens resolutioner som svar på prästerskapets besvär 

visar alltså att prästerna mestadels var intresserade av ekonomiska förhållanden, 

d.v.s. att få behålla sina tidigare dansk-norska privilegier och villkor. Deras 

ursprung verkar inte ha medfört några konflikter med den nya överheten, utan 

samma typ av ekonomiska ärenden med hänvisning till den danska tiden 

diskuterades även när prästerna ersatts med personer från det svenska rikets 

ursprungliga områden. Precis som i de handlingar som berörde själva statsskiftet 

framkommer trohetsedens viktiga betydelse även i centralmaktens resolutioner på 

prästernas suppliker. Frågan är i vilken utsträckning de jämtländska prästerna 

levde upp till trohetsedens förpliktelser när deras trohet på allvar prövades i kriget 

mellan Danmark-Norge och Sverige 1657–1660? 

 

De jämtländska prästerna och danskfejden 1657–1660 

Den starka politiska maktställning som Sverige erhållit i Norden genom Brömse-

brofreden 1645 hade samtidigt inneburit att Danmarks position hade försämrats, 

och för att återvinna sin ställning förklarade danskarna krig den 1 juni 1657. Under 

de sista dagarna i augusti marscherade den norske överkommendanten Jörgen 

Bjelke med sin dansk-norska armé in i Jämtland och lyckades utan större motstånd 

inta landskapet. De belägrade Frösö skans där besättningen lyckades hålla stånd 

under tio veckor. Den 18 november undertecknades kapitulationsavtalet mellan 

Bjelke och kommendanten Jon Andersson vid Frösö skans. De svenska fram-

gångarna i Danmark, speciellt marschen över Lilla och Stora Bält som innebar att 

Köpenhamn hotades, medförde att danskarna tvingades till fredsförhandlingar. 

Freden som slöts i Roskilde den 26 februari 1658 innebar att Sverige erhöll Skåne,  

Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm, Ven och Trondheims län. I slutet av april 

lämnade de sista norska trupperna Jämtland och landskapet var återigen under 

svenskt styre.60 

                                                           
59 Bromé 1954, 197, Offerdals kyrkoarkiv, volym J:2, fol. 64, Landsarkivet i Östersund. 
60 Bromé 1954, 108, 115–120. 
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    I samband med denna fejd kom det jämtländska prästerskapets lojalitet 

gentemot den svenska centralmakten för första gången sedan statsskiftet verkligen 

att sättas på prov. Som kan noteras i tabell 2 var större delen av prästämbetena, 

åtminstone bland kyrkoherdarna, vid tidpunkten för detta krig fortfarande besatta 

av personer som härstammade från det dansk-norska riket. Den svenska överheten 

ansåg att dessa präster inte hade agerat som det anstod trogna undersåtar och på 

ett landsting den 18 maj 1658 skedde en rannsakning. I protokollet framkommer att 

det var eden och dess förpliktelser som låg till grund för anklagelserna. 

Landshövdingen Johan Oxenstierna meddelade på landstinget att: 

 
/.../ Hanss K. M:t misshageligen hafwer most förmärckia the så whäll Andelige som 

wärdslige ståndz Perssoner Under framfarne feigdetijdh icke hafwa befunnidt sigh 

såsom Kongl. M:t trogne och rättsinnige Undersåtere ägnadt och bordt haffua, trogne 

emot dheras Konung och Crono, Uthan ty wärr mere medh otroheetz påskijnande i 

åthskillige måttor wederwaridt, Oachtandes dheras sworne Eed och K. M:t:s dhem 

bewiste Nåder medh godha Privilegier Donationer och andra Beneficier Huarföre 

H.K.M:ts willia och befallning är, att dher öfwer en pertinent Rannsakning hållas skal 

och dher emot förwäntade Resoluon och förklaring H.K.M:t tillsändas.61 

 

Prästerskapet ansågs alltså inte ha uppfyllt sin del av det ömsesidiga kontrakt som 

eden innebar. Konungen å sin sida menar däremot att han gjort vad som krävts av 

honom och att det därför var påkallat att genomföra en rannsakning. 

    Kyrkoherdar för nio socknar i Jämtland av totalt elva fick stå till svars för sitt 

agerande under kriget. I landstingsprotokollet nämns inte kyrkoherdarna i 

Revsund eller Hammerdal. I den förra socknen avled kyrkoherden under 1658, 

vilket kan ha skett före tinget, medan det i den senare inte fanns någon ordinarie 

kyrkoherde under danskfejden.62 I protokollet framkommer tydligt att invånare i 

ett gränslandskap ständigt riskerade repressalier under ett krig, oavsett vilka som 

innehade kontrollen eller styret. Enligt egen utsago hade större delen av prästerna 

uppträtt som trogna undersåtar och gjort allt som deras ed samt plikt krävt, trots 

detta hade de fått utstå lidande. Exempelvis berättade prosten Olof Drake från 

Brunflo att han i samråd med underlagmannen och landsskrivaren tillskrev några 

socknar och uppmanade dem att ” /.../ wara Swenska Cronan trogne och reessa sig 

fijenden till mootstandh /.../”.63 På grund av detta säger Drake att han straffades av 

fienden och att hans hus samt egendom skulle ha varit i stor fara. Landshövdingen 

menar dock ”/.../ att Eedsworne Undersåtere moste inthedt hålla swårt att 

wederwåga för sin Konung och Fädernesslandh huss egendom och hwad dhem 

                                                           
61 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §1, Landsarkivet i 

Härnösand. 
62 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §2–9, Landsarkivet i 

Härnösand, Bromé 1954, 120–123. 
63 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §2, Landsarkivet i 

Härnösand. 
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tillkommer så frambt dess Eed fulgiörer skal”.64 Herr Adam i Undersåker 

förklarade att han inte hade någon kunskap om det norska infallet förrän han vid 

återresan från ett landsting på Rödön mötte deras förtrupper i Alsens socken. Det 

var därför han inte hade kunnat informera de svenska trupperna. Han erbjöd sig 

dessutom att med ed befästa att han inte varit otrogen.65 Inte heller herr Erik på 

Rödön sade sig ha vetat om fiendens infall förrän länsmannen beordrats att följa 

fiendens utsända till Waplansbron. När han dessutom blev uppmärksammad på 

att kyrkoherden i Offerdal hade underrättat skansen om fiendens infall fanns inget 

mer att göra, men ” /.../ hade han föruth wist dher af skole han gierne betrachtadt 

sin Eedsplicht och skyldigheet”.66 Slutligen kan nämnas att herr Hans i Lit fick 

utstå stort lidande av fienden för sitt agerande. Han efterlevde prostens 

uppmaning och uppbådade allmogen till motstånd, vilket dock bara varade i två 

dagar. Dessutom skrev han ett brev till ryttmästaren Haneman om fiendens intåg 

som sedermera hamnade i deras händer. Artillerilöjtnanten Anders Kempe 

vittnade på landstinget att herr Hans utsaga var sann och att han straffades av 

fienden.67 

    Det var dock inte alla präster som kunde framhäva att de hade efterlevt sin 

trohetsed till den svenska överheten. Mot två av prästerna, nämligen herr Jöns i 

Berg och herr Hans i Ragunda hade landshövdingen bevis i form av skrifter och 

vittnesmål rörande deras agerande. Herr Jöns hade bland annat förolämpat kapten 

Harder, vilken svenskarna sänt för att informera om freden, inför den norske 

kommendanten.68 I ett brev, vilket sedermera kom till svensk kännedom, fram-

ställer han kaptenen som en ” /…/ Swensk Förrädare, skiälm, spion och landlöpare, 

och att dhe norske inthet skole sättia troo till hwad Harder hade till kundskap”.69 

Herr Jöns anklagades även för att ha pekat ut Olof Glad från Härjedalen som en 

svensk spion, vilket innebar att han tillfångatogs av norska trupper. Han nekade 

själv till anklagelserna, men länsmannen i Berg vittnade om att ” giemene hoopen 

så wäl Danske som Jempter wille så förmena när Oluff Glaa blef till baka hemptadt 

att H. Jöns skulle thz hafwa practicerat”.70 Även herr Jöns tillfrågades varför han 

inte informerat de svenska trupperna om fiendens infall. Han svarade att han inte 

                                                           
64 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §2, Landsarkivet i 

Härnösand. 
65 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §3, Landsarkivet i 

Härnösand. 
66 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §4, Landsarkivet i 

Härnösand. 
67 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §5, Landsarkivet i 

Härnösand. 
68 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §7, Landsarkivet i 

Härnösand. 
69 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §7, Landsarkivet i 

Härnösand. 
70 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §7, Landsarkivet i 

Härnösand. 
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hade haft någon kunskap om detta förrän fienden intagit hans gård och att de 

sedan haft trupper stationerade där som hindrade honom från att informera den 

svenska sidan. Trots bevisen nekade herr Jöns till anklagelserna och bad om att 

han inte skulle påföras en otrohet som han aldrig begått.71 Mot herr Hans i 

Ragunda var anklagelsepunkterna ännu mer graverande. Omedelbart vid fiendens 

infall hade han gått dem tillhanda och i ett brev daterat den 28 december 1657 

erkände han ” Konungen i Dannemarck för sin rätte Konung och Herre som wäl 

förswarer sine trogne Undersåtere i Jemptelandh ifrån dhe swänskes träldom”.72 

Dessutom hade han författat flera paskiller ”angående dhe Swenskes månge 

olyckor Uthi krigh emot dess många fijender och eliest ynckeliga tillstånd med 

dess Regemente”.73 Han nekade till att ha skrivit nidvisor, men den svenska 

centralmakten ansåg sig ha bevis i form av hans egna skrifter och trovärdiga mäns 

vittnesbörd och herr Hans ” medh grååt och tåhrar badh, att denna gången hans 

fehl öfwersees måge för hans ålders skul, klagandes att han af ålderdomens 

swagheet snart låter pennan Uthföra thz honom utan någodt betänkiande i sinnedt 

faller”.74  

    Trots att två av prästerna inte hade uppträtt som det anstod edsvurna under-

såtar tyder protokollet på att majoriteten av dem efterlevt trohetseden. När den 

svenska centralmakten ifrågasatte varför de inte i större utsträckning hade 

meddelat dem om fiendens infall försvarade sig prästerna med att de inte haft 

kunskap om detta. Dessutom kunde de riskera bestraffningar från den dansk-

norska sidan om de alltför öppet stödde den svenska centralmakten. Utifrån 

prästernas agerande under denna krigsperiod finns det mycket som tyder på att 

invånarna i ett gränsområde, som ofta var utsatta för fientliga infall, var tvungna 

att anpassa sig till den rådande situationen. De kunde inte riskera att alltför tydligt 

ta ställning för eller emot den centralmakt som för närvarande innehade 

kontrollen, ingen kunde veta när nästa maktskifte genomfördes. Som invånare i ett 

gränslandskap var detta en nödvändig överlevnadsstrategi för att inte drabbas av 

allt för stort fysiskt eller materiellt lidande.  

 

De jämtländska prästerna och övergången till Sverige 
Inom äldre historieforskning har det jämtländska statsskiftet 1645 och prästernas 

agerande i samband med detta främst tolkats ur ett nationalistiskt perspektiv. 

Fokus har satts på hur den svenska centralmakten försökte försvenska de 

                                                           
71 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §7, Landsarkivet i 

Härnösand. 
72 Landstingsprotokoll, Gävleborgs läns landskansli, volym AI:2, 1658 18/5 §8, Landsarkivet i 
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jämtländska invånarna som till sinnelag kände sig som danskar eller norrmän. 

Under senare tid har dessa nationellt färgade forskningstraditioners giltighet för 

den tidigmoderna perioden ifrågasatts. Istället har begreppet konglomeratstat lyfts 

fram, där fokus sätts på att den tidigmoderna staten bestod av många olika 

områden med skiftande förhållanden gentemot centralmakten. Att invånarna 

under denna tidsperiod agerade utifrån sin nationalitet har istället ersatts av 

tankegångar att de i lika stor utsträckning styrdes av exempelvis trohets- och 

lojalitetsband, den rådande religiösa världsbilden samt andra typer av identiteter. 

    Efter freden i Stettin 1570, då Jämtland även i kyrkligt hänseende lades under 

det dansk-norska riket, förändrades rekryteringen av landskapets prästerskap. 

Från att mestadels ha bestått av personer som härstammade från det svenska rikets 

ursprungliga områden kom majoriteten hädanefter att hämtas från det dansk-

norska riket. Detta innebar att de jämtländska prästämbetena vid landskapets 

övergång till Sverige efter freden i Brömsebro till största delen troligtvis innehades 

av personer som härstammade från olika delar av den dansk-norska 

riksbildningen. Det skedde inget generellt utbyte av dessa i samband med 

statsskiftet, utan de kom efter hand att ersättas av personer från det svenska rikets 

ursprungliga områden, främst från grannlandskapen, men även av ättlingar till 

dansk-norska präster som härstammade från Jämtland. Denna process, åtminstone 

när det gäller kyrkoherdeämbetet, tog fyrtio år, men redan efter tjugo år 

härstammade över hälften av dem från det svenska rikets ursprungliga områden. 

    Det jämtländska prästerskapet, som år 1645 till större delen bestod av personer 

från det dansk-norska riket, ställdes alltså inför dilemmat om de skulle stanna kvar 

i sina församlingar eller flytta västerut. I den kommunikation som prästerna hade 

med biskopen i Trondheim rörande den svenska centralmaktens maktövertagande 

av Jämtland framkommer trohetsedens viktiga roll i förhållandet mellan de båda 

centralmakterna, d.v.s. den dansk-norska och den svenska, samt det jämtländska 

prästerskapet. Prästerna försäkrade att de handlat troget mot den danska över-

heten utifrån den pakt de hade, d.v.s. trohetseden. De benämner inte Danmark 

eller Norge som sitt fädernesland, utan Jämtland. Det var där de bodde, var 

verksamma och i vissa fall även födda. Detta pekar mot att det inte var själva den 

dansk-norska riksbildningen som prästerna identifierade sig med, utan den kung, 

överhet och centralmakt de svurit sin trohetsed till. Det framkommer även att det 

inte fanns något hinder för prästerskapet att byta statstillhörighet eftersom 

fredsfördraget skett med Guds samt de båda överheternas vilja och ömsesidiga 

samförstånd. Genom centralmakternas gemensamma överenskommelse var det 

jämtländska prästerskapet inte längre bundet till den trohetsed de avlagt till den 

dansk-norska kungen, utan det stod dem fritt att byta statstillhörighet. Inte heller 

från svensk sida kan det noteras några hinder att prästerna nu skulle inträda i 

deras tjänst. Förutsättningen var dock att prästerskapet inte längre hade några 

obligationer mot sin förra överhet och att de avlade trohetsed gentemot den 

svenska centralmakten. Prästerna behandlades varligt av sin nya överhet och de 
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fick behålla större delen av sina dansk-norska privilegier samt den gamla 

kyrkoordningen. Att vara bosatt i Jämtland medförde alltså inte med automatik att 

invånarna där tillhörde en viss centralmakt, utan det var först i och med 

avläggandet av eden som denna tillhörighet uppstod. Att det jämtländska 

prästerskapet accepterade det nya styret utan alltför stora protester kan kanske 

dock till viss del förklaras med att deras valmöjligheter var begränsade. Ville de ha 

kvar sina materiella tillgångar och ett prästämbete var de tvungna att acceptera 

situationen. 

    Omedelbart efter edsavläggelsen började de jämtländska prästerna att interagera 

med sin nya överhet genom suppliker och besvär. I den första kontakten med 

drottning Kristina framkommer det att de kunde räkna med hennes gunst och nåd 

precis som andra edsvurna lagliga undersåtar. Eden var således ett ömsesidigt 

kontrakt som innebar förpliktelser för båda parter. Undersåtarna hade vissa 

skyldigheter och plikter mot överheten, men uppfylldes dessa kunde de räkna med 

en nådig behandling. Prästernas första kontakt med den svenska centralmakten 

visar att det inte var frågan om ett ensidigt maktövertagande, där den ena parten 

dikterade villkoren. Trots att prästerna hade varit kyrkliga ämbetsmän i den 

dansk-norska staten gavs de, liksom rikets övriga undersåtar, möjlighet att 

framföra sina krav, något som dessutom skedde med stor framgång. Men det 

förutsattes att de var lojala och bidrog med vad som krävdes utifrån de 

skyldigheter som eden medförde. En genomgång av de ärenden som prästerskapet 

besvärade sig över visar att de nästan uteslutande var av ekonomisk karaktär, 

medan problem rörande deras tidigare anknytning till den dansk-norska överheten 

saknades helt. Under hela undersökningsperioden strävade de efter att få behålla 

sina privilegier från den dansk-norska tiden, vilket var något som mötte stort 

gehör från svenskt håll, samt att förbättra dem. Trots att de jämtländska prästerna 

när det var förmånligt för dem själva kunde åberopa privilegier som det övriga 

prästerskapet i Sverige innehade, kunde den svenska centralmakten neka dem 

detta med motivering att de fått behålla sina gamla privilegier. Detta pekar på att 

det inte fanns någon intention från den svenska överhetens sida att genomföra 

några mer genomgripande åtgärder för att homogenisera den kyrkliga 

organisationen, utan att det var av större betydelse för dem att skapa goda 

relationer med prästerna. Därför kunde de också få fortsätta sin ämbetsutövning 

efter gamla seder och bruk. Trots de likheter som fanns vidtogs vissa åtgärder för 

att knyta den jämtländska religionsutövningen samt prästerskapet närmare det 

svenska riket. H.K.M:t uppmanade prästerna att eftersom Gud nu förordnat dem 

en svensk överhet skulle de börja använda sig av det svenska språket under 

gudstjänster. Dessutom skulle de försöka få studerande ungdomar, både sina egna 

barn och allmogens, att vända sig till läroanstalter i det svenska riket istället för i 

det dansk-norska. Även i början av 1680-talet, när nästan alla de präster som valde 

att byta statstillhörighet hade ersatts av personer från det svenska rikets 

ursprungliga områden, eller av personer från Jämtland som var utbildade vid 
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svenska lärosäten, och inte längre kunde räknas till kategorin före detta danska 

undersåtar, fortsatte det jämtländska prästerskapet att åberopa sina gamla dansk-

norska privilegier. Detta visar att det från deras sida inte var frågan om att de 

besatt en dansk eller norsk identitet som gav upphov till dessa krav. Istället 

användes landskapets tidigare tillhörighet till det dansk-norska riket som ett 

verktyg för att vinna ekonomiska fördelar. 

    Även i den rannsakning som hölls gentemot prästerna i Jämtland efter dansk-

fejden 1657–1660 framkommer trohetseden som den sammanhållande länken 

mellan centralmakt och undersåte. Det jämtländska prästerskapet ansågs inte ha 

uppfyllt sin del av det ömsesidiga kontrakt som eden innebar, vilket föranledde att 

deras agerande rannsakades. De flesta av prästerna hävdade dock att de uppträtt 

som det anstod trogna undersåtar och att de efterlevt sina edsplikter samt 

skyldigheter. Mot två präster fanns graverande bevis på otrohet, men trots detta 

nekade den ena till att ha svikit sin ed. Utifrån denna rannsakning finns det mycket 

som tyder på att invånarna i ett gränsområde, som ofta var utsatta för fientliga 

anfall, var tvungna att anpassa sig till den rådande situationen. De kunde inte 

riskera att alltför tydligt ta ställning för eller emot den centralmakt som för när-

varande innehade kontrollen, ingen kunde veta när nästa maktskifte genomfördes. 

Som invånare i ett gränslandskap var detta en nödvändig överlevnadsstrategi för 

att inte drabbas av alltför stort fysiskt eller materiellt lidande. 

    Som nämndes inledningsvis kan inte de nationella tolkningsramar som tidigare 

ofta har använts inom äldre forskning rörande det jämtländska statsskiftet erbjuda 

tillfredsställande förklaringar. Trots detta går det inte att förbise att 

centralmakterna ansåg att födelseorten betingade någon typ av nationell identitet 

hos prästerskapet. Det är tydligt att både den svenska och den dansk-norska 

statsledningen i första hand strävade efter präster som var födda och utbildade 

inom rikets gränser. De ovan refererade skrivelserna från Fredrik II angående 

prästtillsättningar är ett av flera exempel. Men detta var dock inte frågan om 

nationella identiteter i modern tappning, utan prästernas agerande kan i lika stor 

utsträckning istället tolkas utifrån trohets- och lojalitetsband samt en religiös 

världsbild. När statsskiftet skett med Guds och överhetens vilja fanns inga hinder 

för dem att byta statstillhörighet. Att vara en infödd undersåte handlade i lika stor 

utsträckning om att vara H.K.M:tz Eedsworne Laglige Undersåtar och inbyggare i 

riket Sverige. 
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Laestadianska avtryck i Apostolic Lutheran  

Church of America 
Efterverkningar av kulturmötet mellan den norrländska  

laestadianska väckelserörelsen och det amerikanska samhället 

 

Gerd Snellman 

 

 

1 Inledning 
Norrländsk kyrkohistoria är ett mångfacetterat forskningsfält. Det specifika med 

den norrländska kyrkhistorien är att den inte enbart handlar om ett geografiskt 

avgränsat område. Den handlar även i hög grad om de globala, kulturella avtryck 

som har lämnats. Sådana spår har bland annat satts av 1800-talets väckelserörelser 

som kom att få fotfäste i Norrland och därifrån sprida sig vidare. Här fanns 

exempelvis de pietistiska norrlandsläsarna. Här uppstod den laestadianska 

väckelserörelsen som en följd av prästen Lars Levi Laestadius’ verksamhet i norra 

Sverige i mitten av 1800-talet. Väckelsen spreds snabbt över Nordkalotten men 

även tidigt söderut genom Finland till St Petersburg och Estland. En orsak till 

laestadianismens tidiga globala spridning var emigrationen till Nordamerika på 

1870-talet.1  

    Avsikten med denna artikel är att belysa kulturmötet, med tyngdpunkt på dess 

efterverkningar, mellan den norrländska laestadianismen och det amerikanska 

samhället. Vad skedde med den laestadianska traditionen som hade utmejslats i 

Norrland då den spreds till och ärvdes av nya generationer på den nya 

kontinenten? På vilka sätt levde det laestadianska arvet kvar och därmed även 

något av den laestadianska identiteten? Avsikten är inte att analysera traditioner-

nas teologiska innehåll, utan snarare att ur ett komparativt perspektiv synliggöra 

strukturer och traditioner.  

 

Teoretisk ram, källmaterial och terminologi  

Ett kulturmöte kan ske på såväl individuell som kollektiv nivå och är en 

fortgående process som kan ge olika resultat. Ett resultat kan vara assimilation, 

d.v.s. en total identifikation med det nya sammanhanget. Kulturmötet kan även 

                                                           
Artikeln har granskats av två externa lektörer enligt modellen double blind peer review. 
1 Raittila 1982a, 30–31; Talonen 2005a, 211–212.  
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resultera i integration. Det innebär att hålla fast vid sin egen identitet men 

samtidigt vara en del av sin omgivning. Vidare kan kulturmötet innebära ett 

fasthållande vid den egna kulturen samtidigt som man tar avstånd från den nya 

omgivningens kultur, rejektion. Slutligen kan kulturmötet leda till kulturlöshet; 

man förlorar sin egen identitet och blir inte heller delaktig i den omgivande 

kulturen. Då det gäller emigrationen till Amerika har kulturmötets resultat ofta 

benämnts med termen amerikanisering.   

    I artikeln fokuseras kring tre begrepp som är centrala i kulturmötet, nämligen 

språk, tradition och kyrklig identitet. Språkbruket är en indikator på hur 

amerikaniseringsprocessen framskrider. Med tradition avses det kulturella 

byggmaterialet som står som grund för och upprätthåller identiteten. Med kyrklig 

identitet avses i första hand dess kollektiva dimension med traditioner, attityder 

och värderingar som synliggörande element.2 I någon mån diskuteras i artikeln 

även den individuella identiteten som Apostolic Lutheran.  

    Den amerikanska laestadianismen har, liksom laestadianismen i de nordiska 

länderna, splittrats i flera fraktioner vilket framgår av följande kapitel som ger en 

kort framställning av laestadianismen och dess etablering i Nordamerika. De olika 

fraktionerna har utvecklats i olika riktningar men flera av dem har kontakter till 

någon laestadiansk fraktion i Norden. I fokus för denna artikel står Federationen, 

The (Finnish) Apostolic Lutheran Church of America (ALC) som är en del av den 

laestadianska Rauhan Sana-riktningen.3 De övriga laestadianska samfunden i 

Nordamerika framträder därmed enbart till den del historien är gemensam.4 I 

kapitel tre beskrivs ALC närmare, medan själva kulturmötets uttryck lyfts fram i 

kapitel fyra. Resultaten sammanfattas och diskuteras i det femte kapitlet. Som 

källmaterial används befintlig forskning om laestadianismen i Amerika5  

kompletterat med elektroniskt6 och empiriskt material7.  

                                                           
2 Jfr Dahlbacka 1994, 19–27, 34–37. 
3”Finnish” ströks officiellt år 1962. Se Juntunen 1988, 106, fotnoten. Till Rauhan Sana-riktningen räknas, 

förutom ALC, även Alta-laestadianismen i Nordnorge, Tornedalslaestadianismen i Tornedalen i 

Sverige, Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry och Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf (LFF) i 

Finland. Vid komparationer mellan ALC och Rauhan Sana-riktningens nordiska medlemmar är det 

främst utvecklingen i norra svenska Österbotten, d.v.s. LFF:s område, som syftas till. 
4 Talonen 2005b, 196. De laestadianska grupperna i storleksordning år 2004 var Old Apostolic Lutheran 

Church (Esikoiset i Finland), Apostolic Lutheran Church of America (Rauhan Sana-riktningen), 

Laestadians Lutheran Church LLL (SRK), First Apostolic Lutheran Church (Vanhoillislestadiolainen 

Rauhanyhdistys, VLR), The Pollarite Groups och Grace Apostles Lutheran Church, en ny grupp som 

separerade år 2004 från First Apostolic Lutheran Church. 
5 Raittila Pekka och Talonen Jouko m.fl. 
6 Webbsidor som upprätthålls av ALC som takorganisation och av de olika församlingarna inom ALC. 

Det är således frågan om den självbild man har och också den bild man vill presentera för allmänheten. 
7 Det handlar om fyra intervjuer som gjordes år 2012. Bland de intervjuade personerna finns en pastor, 

en kvinna (född på 1930-talet), hennes son (född på 1950-talet) och sondotter (född på 1990-talet). 

Intervjuerna finns transkriberade hos författaren. Samtliga intervjuade är eller har varit ALC-

medlemmar. 
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    I ALC ingår ordet ”Church”. I självbeskrivningar används även ”church” eller 

kyrka. I denna artikel används termen församling som en sociologisk term, medan 

begreppet kyrka står för den materiella mötesplatsen. ALC framträder i 

källmaterialet som synonym till Federationen och under de tidigaste åren även 

med stormötesanhängarna. I artikeln används ALC som samlingsbegrepp för de 

enskilda ALC-församlingarna medan begreppet Federationen står för ALC:s 

takorganisation med dess styrelse Central Board, som synligt element. 

 

2 Laestadianismens etablering i Nordamerika  

(1800-talets senare del fram till år 1928) 
De laestadianska emigranterna i början av 1870-talet möttes av helt annorlunda 

omständigheter i jämförelse med det gamla hemlandet. På grund av utvecklingen 

inom teknik, infrastruktur och jordbruk fanns det potentiella försörj-

ningsmöjligheter på den nya kontinenten. Dessutom var den sociala 

reformrörelsen i Amerika i slutet av 1800- och början av 1900-talen ägnad att 

minska inkomstklyftorna. Lågkonjunkturen på 1890-talet medförde dock oro inför 

framtiden.8 De laestadianska emigranterna slog sig i huvudsak ner i ”Copper 

Island”, området omkring staden Hancock i delstaten Michigan, där 

kopparbrytningen innebar arbetsmöjligheter. De västra och nordvästra delarna av 

delstaten Minnesota med jordbruksmöjligheter blev ett annat populärt 

bosättningsområde.9  

    Det religiösa landskapet såg även annorlunda ut. För laestadianerna som kom 

från statskyrkosystemet i Norden till frikyrkosystemet i Amerika, var det inte helt 

okomplicerat att organisera den kyrkliga verksamheten. De laestadianska 

emigranterna deltog till att börja med i verksamheten hos olika lutherska synoder, 

bl.a. Augustanasynoden.10 Antalet laestadianer ökade dock genom fortsatt 

emigration och genom att emigranter som hade kommit tidigare anslöt sig till 

väckelserörelsen. Därmed ökade behovet av egen organisation.   

    Den första laestadianska församlingen, Salomo Korteniemen luterilainen seura11, 

grundades år 1872 i Calumet i Michigan. Det finns inga säkra källor om vem som 

tillhörde församlingen, men förmodligen rörde det sig om emigranter från Norge, 

Tornedalen, norra Finland och även andra delar av Finland.12 Verksamheten tycks 

ha försiggått i huvudsak på finska och i någon mån på norska. Den första kyrkan 

                                                           
8 Fogel 2003, 82, 113, 144. 
9 Raittila 1982a, 13–17. 
10 Raittila 1982a, 24–27. 
11 Namnet ändrades år 1879 till Suomalainen apostolis-luterilainen seurakunta. Raittila 1982a, 117. 
12 Raittila 1982a, 32, 37–38, 51–52. Enligt vissa uppgifter kan laestadiansk verksamhet ha startats redan i 

slutet av 1860-talet i Cokato. En laestadiansk ”finländsk-evangelisk församling” tros ha grundats år 

1872 i Cokato. 
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byggdes i Calumet, Michigan, år 1873. År 1876 tros laestadianernas antal i Calumet 

ha rört sig omkring 1 000 personer.13  

 

Spridning och splittringarna fram till år 1928 

De första splittringarna inom laestadianismen i Amerika skedde under andra delen 

av 1880-talet. Efter år 1908 var väckelserörelsen delad i två huvudgrupper, de 

konservativa och the Old Apostolic Lutheran Church. I början av 1920-talet avskilde 

sig en grupp från de konservativa kring predikanten Johan Pollari och i slutet av 

1920-talet splittrades de konservativa i två separata falanger, the Heidemann-group 

(Heidemann-gruppen) och stormötesanhängarna, Federationen, som senare blev 

Apostolic Lutheran Church of America (ALC).14 Den sistnämnda fraktionen står i 

fokus i denna artikel.  

    Orsakerna till de tidiga splittringarna har av Pekka Raittila ansetts ligga i den 

tidens ledarskap och organisationsmässiga utmaningar.15 Eller som Carl A. Kulla 

har bedömt läget i början av 1900-talet: ”Många tankeströmningar och doktriner 

hade framträtt och höll på att erodera den ömsesidiga kärleken, och den värme 

som band flocken samman.”16 En bakgrundsfaktor i de senare splittringarna ligger 

i den exklusivism som har varit utmärkande för laestadianismen i Amerika.17  

    Laestadianismen splittrades inte enbart i Amerika, vilket redan nämndes. En 

likartad utveckling har konstaterats i de Nordiska länderna. I det följande kapitlet 

ges en schematisk översikt av utvecklingen inom ALC från dess grundande år 1928 

fram till år 2012. 

 

3 Federationen, Apostolic Lutheran  

Church of America åren 1928–2012 
Stormötesanhängarna grundade ett eget samfund, Federationen, ALC, år 1928 efter 

resultatlösa försök att överbrygga de teologiska meningsskiljaktigheterna bland de 

konservativa. Brytningen med Heidemann-församlingen skedde successivt i olika 

laestadianska lokalförsamlingar.18 Trots brytningen har kontakter på personnivå 

                                                           
13 Raittila 1982a, 43–44. 
14 Talonen 2001, 14–15. Heidemann-gruppen splittrades åren 1972–1973 i två grupper varav den ena, 

Laestadian Lutheran Church (LLC) utgör en systerfraktion till Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys 

(SRK). Se Talonen 2005b, 202. 
15 Raittila 1982a, 160–162. 
16 Kulla 2004, 66: “Many currents of understanding and doctrine had appeared and were eroding the 

mutual love and warmth which bound the flock together.” 
17 Talonen 2005b, 197. Talonen har nämnt tre generella synpunkter på splittringarna inom 

laestadianismen. För det första har de upprepats gång på gång. För det andra har deras verkningar varit 

globala, d.v.s. splittringarna i Norden har haft återverkningar i Amerika. För det tredje har Talonen 

ställt frågan om det kan finnas ett samband mellan splittringarna och det faktum att laestadianismen är 

en lekmannarörelse. Se Talonen 2001, 12. 
18 ALC-församlingen i Calumet, Michigan grundades år 1929. Se t ex Hepokoski 2002, 43–49. ALC-

församlingen i Spruce Grow, Minnesota grundades år 1955. Se elektroniskt material, tillgängligt: 

http://www.sprucegrovechurch.org/index.html (23.9.2012).  
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ibland funnits mellan medlemmar i Heidemann-församlingen och ALC-

församlingen.19 

 

Organisation 

Federationen kan ses som en takorganisation för enskilda ALC-församlingar 

runtom i USA och Kanada.20 Den leds av en centralstyrelse, Central Board, vars 

ordförande är en avlönad pastor i någon av ALC-församlingarna. Till ALC:s 

intresseområden hör mission, en nationell söndagsskolverksamhet, bokförsäljning 

och utgivandet av tidskriften Christian Monthly.21 De lokala församlingarna inom 

ALC är autonoma och har därmed utvecklat sina egna individuella särdrag som 

framträder bland annat i deras verksamhetsprofiler.22 

    Medlemsantalet i ALC har varit växlande och uppgifterna om medlems-

utvecklingen varierar något eftersom medlemsuppföljningen inte har prioriterats. I 

mitten av 1930-talet fanns 70 lokala ALC-församlingar med ett totalt medlemsantal 

på omkring 15 000 medlemmar. Efter andra världskriget sjönk medlemsantalet och 

uppskattades i mitten av 1950-talet till omkring 8 000 medlemmar. År 1985 hade 

antalet medlemmar åter sjunkit och uppskattades till 6 500–7 000 personer. Fram 

till år 2004 stannade medlemsantalet på samma nivå, men förmodades därefter 

ytterligare ha sjunkit fram till år 2012.23  

 

Verksamhet 

ALC är fortfarande en lekmannarörelse även om de utbildade pastorernas antal 

har stigit. Basverksamheten i ALC-församlingarna har koncentrerats kring 

söndagsmöten och söndagsskola. Mötets eller gudstjänstens utformande har i 

allmänhet präglats av enkelhet, ett arv från de enkla sammankomsterna på 

Nordkalotten.24 En del ALC-församlingar har dock en mera formell 

                                                           
19 Enligt intervju med pastor 2012, 6. Hos författaren. 
20 ALC:s webbsida, elektroniskt material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/locator.php 

(24.9.2012).  
21 ALC:s webbsida, elektroniskt material, tillgängligt:  http://www.apostoliclutheran.org/statement-of-

faith.php (24.9.2012). 
22 Talonen 2005b, 200. 
23 Juntunen 1988, 29–31; Talonen 1995, 173. Uppgifterna om medlemsutvecklingen varierar något. Enligt 

uppgifter på ALC:s webbsida är ALC-församlingarnas antal 56. Se elektroniskt material, tillgängligt: 

http://www.apostoliclutheran.org/locator.php (24.9.2012). På samma webbsida nämns dock att 

församlingarnas antal är 57. Medlemsantalet uppges, på webbplatsen, ligga på 9 000 medlemmar, vilket 

förmodligen ger en för optimistisk bild av medlemsantalet. Feluppgiften kan härröra från olika praxis i 

lokala ALC-församlingar i medlemsregistreringen. Skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 8.4.2013. Se 

även ALC:s webbsida elektroniskt material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/statement-of-

faith.php (24.9.2012). Enligt Talonen fanns det 56 ALC-församlingar år 2004, med ett medlemsantal på 

omkring 7 000. Se Talonen 2005b, 200, 209.  Som ett led i försöken att finna orsaker bakom 

medlemsnedgången gjordes en undersökning av Wayne Juntunen år 1988. Den har titeln “Where is the 

Apostolic Lutheran Church going?  
24 Yliniemi 2005, 169–170. Det laestadianska arvets betydelse har varit avgörande då de kyrkliga 

traditionerna har utformats. Eftersom den evangelisk-lutherska kyrkans traditioner i Norden har 
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gudstjänstordning.25 Programmet har i allmänhet bestått av inledningspsalm, bön, 

psalm med kollekt, predikan, slutpsalm och välsignelse. Psalmsången 

ackompanjeras på orgel eller piano och leds ibland av särskilda sångledare, vilka 

tidigare kallades ”luukkaris”.26 Samlingsplatsen, eller kyrkan som den kallas, är 

även enkelt utsmyckad.27 Nattvard firas med olika frekvens. Kyrkliga förrättningar 

utförs av församlingens pastor.28 

    Förutom basverksamheten finns lokala variationer i verksamheten. Många ALC-

församlingar håller bibelstudiekvällar under veckan. Separata bibelstudier hålls 

ibland för män, kvinnor och unga. Dessutom ordnas kurser och fritidsaktiviteter. 

Ytterligare finns evangeliserande verksamhet, ”outreach”.29  

    ALC är ett geografiskt splittrat samfund som består av urbana och rurala 

församlingar med olika typer av verksamhetsprofiler. Trots sin spretighet finns 

namnet ”Apostolic Lutheran” som en gemensam nämnare. Det laestadianska arvet 

har även setts som en förenande länk. I följande kapitel belyses språkutvecklingen 

och den laestadianska traditionen i ALC närmare.  

 

4 I kulturens korsdrag 
Kulturmötet mellan den norrländska väckelserörelsen och den amerikanska 

kontinenten skedde på såväl individ- som gruppnivå. Bland de faktorer som 

inverkade på anpassningen till de nya förhållandena och nya generationers 

beteendemönster står språkbruk, laestadianska traditioner och identitet i fokus i 

detta kapitel. Framställningen är schematisk eftersom det inom ramen för denna 

artikel inte är möjligt att beskriva enskilda tendenser och utvecklingslinjer i de 

olika ALC-församlingarna runtom i Amerika. 

 

                                                                                                                                                    
kunnat betraktas som utövande av ”död tro” har det funnits en tendens att avskärma sig för liknande 

traditioner också i Amerika.  
25 Se Raittila 1982b. The roots and development of the laestadian movement in Finland. Elektroniskt 

material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/history-7-conclusions.php (23.9.2012). 
26 ”Lukkari” är den finska benämningen på organist eller kantor, tidigare på svenska ”klockare”. I 

Kingston fanns sådana “luukkaris” och år 1949 anskaffades en tramporgel. År 1987 inköptes ett piano. 

Se elektroniskt material, tillgängligt: http://www.kingstonalc.com/church-history.php (23.9.2012). 
27ALC:s webbsida, elektroniskt material, tillgänglig: http://www.apostoliclutheran.org/statement-of-

faith.php (24.9.2012). 
28 T ex vid kyrkan i Kingston ALC finns en gravplats. I historiken på församlingens webbplats nämns 

om de första dopen, konfirmationerna och vigslarna som skedde i kyrkan i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet. Kingston ALC:s webbsida, elektroniskt material, tillgängligt: 

http://www.kingstonalc.com/church-history.php (23.9.2012). 
29 Apostolic Lutheran Church i Lake Worth i Florida har ett allianskristet samarbete med yngre 

karismatiska kyrkor och kommunen. Inom ramen för samarbetet erbjuds föda för kropp och själ för 

missbrukare som en del av ett rehabiliteringsprogram. ”Freedom night” hålls varannan fredag i kyrkan 

med ett par hundra deltagare. Egna iakttagelser. Zion Apostolic Lutheran Church i Michigan har ett 

”outreach” program på sin webbsida. Zion ALC:s webbsida, elektroniskt material, tillgängligt: 

http://www.zionhancock.org/outreach.htm (24.9.2012). Se även programmet i Kingston ALC, 

elektroniskt material, tillgängligt: http://www.kingstonalc.com/calendar.php?y=2012&m=09 (23.9.2012). 
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4.1 Språkanvändningen 

Språkutvecklingen inom ALC kan följas på flera fronter. En språklig 

utvecklingslinje framträder i språkanvändningen inom Federationens styrelse, 

Central Board. En annan utvecklingslinje går hos de olika ALC-församlingarna. I 

innevarande avsnitt granskas inledningsvis språkanvändningen i Central Board. De 

enskilda ALC-församlingarnas språkbruk är inte möjligt att granska inom ramen 

för denna artikel. Däremot kommenteras deras språkutveckling på ett mera 

allmänt plan. 

 

Finska som huvudspråk 

Det finska språket var huvudspråket då Federationen bildades år 1928, drygt 50 år 

efter laestadianismens landstigning på den amerikanska kontinenten. De tidigaste 

finskspråkiga laestadianska emigranterna hade slutit sig samman i enklaver. Det 

innebar att inlärningen av engelskan försvårades. I själva verket var finska språket 

en av orsakerna till att finländarnas anpassningsprocess blev mera utdragen i 

jämförelse med andra språkgruppers.30 Finskan var inte endast emigranternas 

modersmål. Det utgjorde även predikospråk och emigranternas sakrala språk. 

Därmed fördröjdes emigranternas integration i den nya kulturen. Den språkliga 

isoleringen innebar att emigranternas barn inte lärde sig engelska fullständigt 

samtidigt som kunskaperna i finska försvagades.31 För nya generationer blev 

inlärningen av finskan mindre och mindre självklar. Finskan förblev huvudspråk i 

Federationens styrelse, Central Board, fram till mitten av 1900-talet.  

 

Finska jämsides med engelska fram till senare delen av 1900-talet 

Tidskriften Kristillinen Kuukauslehti som utgavs från år 1916, och i Federationens 

regi från dess grundande år 1928, fick en engelskspråkig version i Christian 

Monthly år 1944.32 Men det var särskilt undervisningen för barn som verkar ha 

aktualiserat frågan om språket i Central Board. Arbetet med att översätta 

undervisningsmaterialet i söndagsskolan, Swebelius’ katekes, från finska till 

engelska hade initierats år 1947. Språket i den sångbok som användes i 

söndagsskolan diskuterades år 1949. Man beslöt att en ny sångbok skulle tryckas 

med 80–100 finska sånger och 200–250 engelska sånger.33 År 1958 beslöt Central 

Board att årsmötesprotokollen skulle skrivas på såväl finska som engelska. I 

praktiken hade man redan åtminstone sporadiskt skrivit årsmötesprotokollen på 

                                                           
30 Yliniemi 2005, 166. Enligt undersökningar hade däremot emigranter med svenska som modersmål 

lättare att lära sig engelska. Se Dahlbacka 1994, 92. 
31 Yliniemi 2005, 166–167. Genom emigranternas evangelisation i bland annat South Dakota spred sig 

laestadianismen tidigt även till den engelskspråkiga populationen. Old Apostolic Lutheran Church var 

den laestadianska förgrening som var först ute med (förmodligen redan i slutet av 1800-talet) att börja 

använda engelska i den kyrkliga verksamheten. Se skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 9.10.2012. 

Hos författaren.   
32 Talonen 1983, 257. 
33 Juntunen 1988, 106, fotnoten. 
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bägge språken från slutet av 1940-talet och framåt. År 1962 salufördes två olika 

sångböcker via Federationens bokförsäljning. Dessa var Siionin Laulut ja Virret med 

såväl finska som engelska sånger och psalmer samt Hymns and Songs of Zion, med 

engelskspråkiga sånger och psalmer.34  

 

Engelskan som huvudspråk 

Från 1960-talet tycks finskan mer och mer ha fått ge vika för engelskan. År 1962 

beslöts att upphöra med utgivningen av Kristillinen Kuukauslehti eftersom antalet 

prenumeranter och artikelförfattare hade sjunkit. Finskspråkiga som önskade läsa 

en andlig tidskrift hänvisades till tidskriften Rauhan Sana som utkom i Finland. 

Protokollen från Central Boards årsmöten, som sändes ut till ALC-församlingarna, 

författades från och med år 1968 enbart på engelska.35 

 

Språkbruket i ALC-församlingarna 

Det är inte möjligt att inom ramen för denna artikel redogöra för språkutveck-

lingen inom de olika ALC-församlingarna. Allmänt kan konstateras att tidtabellen 

för språkförändringsprocessen varierade mellan olika orter och delstater och att 

den var snabbare i urbana än i rurala ALC-församlingar. Några ALC-församlingar 

behöll så sent som fram till 1980-talet de finskspråkiga mötena vid sidan av 

engelskspråkiga möten. I en del fall förekom finskspråkiga möten ännu in på 2000-

talet.36 Vidare kan konstateras att språkförändringsprocessen följde ett visst 

mönster. Det finska språket utgjorde till att börja med det enda 

verksamhetsspråket. Därefter följde en tid då verksamheten sköttes på finska och 

engelska parallellt. Slutligen blev engelskan helt dominerande även om man 

fortfarande, vilket nämndes, i någon ALC-församling ordnade någon typ av finsk 

verksamhet.37 I ALC-församlingen i Florida har man dessutom tidvis tolkat till 

spanska.38 

                                                           
34 Skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 8.10.2012 och 9.10.2012. Hos författaren. 
35 Skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 8.10.2012. Hos författaren. 
36 Yliniemi (2005, 167) har gett en kort översikt om den språkliga förändringsprocessen inom ALC. 

Några av ALC-församlingarna presenterar sina historiker på sin webbsida. Exempelvis i Kingston ALC 

i Minnesota beslöt man år 1943 att anskaffa en engelskspråkig Bibel till predikstolen eftersom ”fler och 

fler människor talade det språket istället för finska” (more and more people spoke that language instead 

of Finnish). Vidare kan man läsa att år 1957 ändrades tidpunkten för de finskspråkiga mötena. Av 

informationen framgår att separata finsk- och engelskspråkiga möten hölls varje söndag. Se elektroniskt 

material, tillgängligt: http://www.kingstonalc.com/church-history.php (23.9.2012). I Spruce Grove ALC i 

Minnesota hölls styrelsemöten på finska, med finska protokoll, fram till år 1974 då engelskan började 

användas parallellt med finskan. Se skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 9.10.2012. Hos författaren. 

Den finskspråkiga generationen har åldrats i Spruce Grove ALC. År 2012 ordnade man finskspråkiga 

sångmöten på åldringshemmen. Se exempelvis Spruce Grove ALC, newsletter October 2012. 

Elektroniskt material, tillgängligt: <http://www.sprucegrovechurch.org/Newsletters/October-2012-

update.pdf 4.10.2012 (4.10.2012). 
37 I Esko Apostolic Lutheran Church i Minnesota ordnade man fortfarande en finsk sånggudstjänst den 

första och tredje torsdagskvällen i månaden vid sidan av den engelskspråkiga verksamheten. Enligt 



 

77 
 

    Ett annat allmänt konstaterande är att den språkliga förändringsprocessen var 

långsam och inte helt smärtfri.39 Man har till och med talat om en slags språkkris 

under 1930- till 1950-talen inom ALC.40 ALC har även kritiserats för den tröghet 

som utmärkte språkförändringsprocessen.41 Man har insett att försöken att behålla 

finskan ledde till att en generation alienerades från församlingslivet. Förmedlingen 

av det laestadianska arvet till nya generationer försvårades därmed. Därmed torde 

även den laestadianska identiteten ha försvagats.42  

 

4.2 Traditioner 

I etableringsskedet av den laestadianska väckelserörelsen i Amerika var 

emigranterna bundna av förhållandena i sitt gamla hemland och av det 

laestadianska ledarskapet på Nordkalotten. Denna bundenhet, resursbrist och det 

faktum att teologisk utbildning saknades nästan helt hos ledarskapet har setts som 

delorsaker till att laestadianismen i Amerika inte utvecklades i en mera dynamisk 

och ändamålsenlig riktning.43  

    I väckelserörelsens tidigaste skeden i Amerika beskrevs den av utomstående 

ungefär med liknande termer som den hade gjorts i Norden. Man visste att de 

väckta utövade syndabekännelse och avlösning inom ramen för det allmänna 

prästerskapet. Dessutom visste man att det förekom rörelser, s.k. liikutuksia på 

möten.44  

 

Kyrkliga traditioner i ALC 

Något av den norrländska laestadianismens inflytande på den kyrkliga traditionen 

inom ALC har redan nämnts. Det var den till formen enkla gudstjänstordningen. 

De tidiga ALC-ledarna ställde sig skeptiska till de evangelisk-lutherska kyrkorna i 

Norden – en tendens som även fanns bland de nordiska trossyskonen – och ville 

markera ett avstånd till dessa. Detta avstånd konkretiserades i motståndet mot 

liturgi och avlönade präster samt andra traditioner som ansågs ha anknytning till 

                                                                                                                                                    
Esko ALC-församlings webbsida, elektroniskt material, tillgängligt: http://www.eskoapostolic.org/ 

(23.9.2012).  
38 Skriftligt meddelande Sarkela, Debbie 26.9.2012. Hos författaren. 
39 Jfr språkfrågan inom Augustanasynoden. Dahlbacka 1994, 94–100. 
40 Yliniemi 2005, 167; Skriftligt meddelande Yliniemi Miriam 9.10.2012. Hos författaren. 
41 Raittila  1982b. The roots and development of the laestadian movement in Finland. Elektroniskt 

material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/history.php (21.9.2012). Som jämförelse kan 

nämnas den betydligt snabbare språkutvecklingen i Svensk-finska evangelisk-lutherska församlingen af 

New York city åren 1919–1935. Se Dahlbacka 1994. 
42 Raittila, Pekka, 1982b. The roots and development of the laestadian movement in Finland. Elektron-

iskt material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/history.php (21.9.2012); Yliniemi 2005, 166–

167. 
43 Raittila 1982a, 161. 
44 Raittila 1982a, 29–30. En evangelisk-luthersk församling fanns redan etablerad i Calumet. Den leddes 

av Roernaes, en norsk präst, vars negativa syn på den nya väckelserörelsen kunde utläsas ut hans 

rapportering.  
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nämnda kyrkor.45 En utveckling har dock skett och den informella gudstjänstform 

som utmärkte ALC:s tidiga epok hade i början av 1980-talet på några håll ersatts av 

en mera formell gudstjänstordning, vilket nämndes ovan.  Betoningen av det 

allmänna prästadömet, lekmannaskapet, Guds frids-hälsningen och sakramentens 

underordnade roll är andra exempel på likheter mellan inte endast ALC och 

Rauhan Sana-familjens övriga medlemmar. Nämnda betoningar återfinns även 

inom andra laestadianska grupperingar i såväl Norden som Amerika.46  

    Teologiska spänningar har förekommit inom ALC. Ett spänningsfält har funnits i 

synen på lekmannaförkunnelse kontra förkunnelse av teologiskt utbildade 

pastorer.47 Dogmatiska spänningar mellan olika nyanseringar inom 

laestadianismen har lett till splittringar också inom ALC. Dessutom har influenser 

från den karismatiska rörelsen lett till bildandet av nya församlingar inom eller 

utanför ALC.48   

    Den laestadianska traditionen upprätthölls på såväl samfunds- som personnivå. 

Kontakterna mellan ALC och Rauhan Sana skedde länge i huvudsak genom att 

predikanter från de nordiska länderna reste på predikoresor till Amerika.49 I 

                                                           
45 Yliniemi 2005, 169–170; Talonen 1995, 188–189. Se även pastorns uttalande: “Det fanns många saker 

och jag frågade om detta av en del människor som hade flyttat mera nyligen från Finland. Och jag sa: 

‘Varför anser en del människor att det är fel att sjunga från Psaltaren (=lovsånger)? Varför tycker en del 

människor att det är fel att sätta in bibelverser i en sång? Varför tycker de att det är fel att sjunga till 

bords innan man äter, och prisa Gud?’ Och jag frågade också andra saker. Svaret som jag alltid fick var: 

‘Jo, i statskyrkan (inom ALC används ”statskyrkan” allmänt som term för den evangelisk-lutherska 

kyrkan i de nordiska länderna, förf. anmärkning) gjorde man så.’ Därför att man gjorde så i statskyrkan 

så var det automatiskt fel! Allt de gör var fel i människors ögon! Så då gick man helt och hållet i andra 

diket.” (There were many things and I enquired about this from a number of people who had come 

more recently from Finland. And I said: “Why is it that some people think it’s wrong to sing the 

Psalms? Why is it that some people think it’s wrong to include Bible verses in Hymns? Why do they 

think it’s wrong to sing thanks before a meal and praise of God?” And other things I asked. The 

response I always got was: “Well the state Church did that.” Because the state Church did that they 

automatically were wrong. Everything that they do was wrong, okay, in people’s eyes. So now they 

went to the other end.) Intervju med pastor 2012, 13. Hos författaren. 
46 Talonen 2005b, 196–198. Dessa typiska drag återfinns även inom de övriga laestadianska 

förgreningarna i såväl Norden som Amerika. 
47 Pastorsutbildningen har skett och sker fortfarande på Inter-Lutheran Theological Seminary som 

grundades av fil.dr. och teol.dr. Uuras Saarnivaara år 1967 och som numera finns i Hancock, Michigan. 

Se t ex Kulla 2004, 108; Auranen 2008a, 89. Bland övriga förgrundsfigurer i grundandet av seminariet 

kan nämnas pastor Kenneth B. Hendrickson (ALC), tidigare en av Saarnivaaras studeranden, och pastor 

Andrew Mickelsen (ALC). Se Auranen 2008b, 279–283 och Talonen 2008, 153. 
48 Hepokoski 2002, 49. Den intervjuade pastorn bestyrker spänningarna i synen på 

lekmannaförkunnelse och teologiskt utbildade förkunnare. Enligt honom har spänningen dock 

avmattats i takt med att fler utbildade pastorer verkar i församlingarna. Intervju med pastor 2012, 17. 

Hos författaren. Se även Kulla 2004, 108. 
49 Talonen 2005b, 201. ALC har kontakter till Rauhan Sana-riktningen i Norden. En predikant kallas 

årligen på turné till USA och enskilda kyrkor kan också kalla predikanter från Norden. 

Predikantutbytet verkar ha varit kontinuerligt från laestadianismens tidigaste år i Amerika. Se 

exempelvis Raittila 1982a, 65–76. Martin Seppala nämner i sina memoarer bland annat att han år 1934 
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gengäld kunde amerikanska predikanter resa till de nordiska länderna i samma 

ärende. Från slutet av 1970-talet etablerades ett bredare kontaktutbyte på 

gräsrotsnivå. Då inleddes en epok med gruppresearrangemang av resor i vardera 

riktningen så gott som varje år. Bland de nordiska resenärerna har funnits 

medlemmar i finskspråkiga Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, i finlandssvenska 

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf (LFF) samt medlemmar i Alta- och 

Tornedalslaestadianismen. Resenärerna har deltagit i möten som har ordnats under 

vistelsen på resemålet. Samtidigt har de inlogerats i laestadianska värdfamiljer. 

Detta har inneburit att banden inom Rauhan Sana-familjen har förstärkts. Det har 

även inneburit ett delande av laestadianska traditioner på ett helt nytt sätt.50 

 

Traditioner i den privata sfären 

Till traditionsstoffet inom ALC hörde förmodligen under nästan hela 1900-talet en 

markering av helnykterhet, påbudet att inte använda preventivmedel och en 

negativ inställning till aborter. En ”syndakatalog”, vilken förmodligen rätt långt 

var synkroniserad med de nordiska falangerna inom Rauhan Sana-familjen 

utvecklades. Stommen i den utgjordes av de tio buden. Därtill kom förbud mot det 

”världsliga”, såsom film, dans och kortspel. Hit hörde även påbudet att klä sig 

anständigt och för kvinnor att inte förbättra sitt utseende genom smink eller att 

locka håret.51 Carl A. Kulla, lekmannapredikant inom ALC, har fångat något av 

traditionen i följande citat: 

 
När vi minns vårt barndomshem, och den fridfulla välsignelsen av omsorg 

och beskydd som vi ägde önskar vi att våra barn och barnbarn kan njuta av 

densamma välsignelsen. Det var där som vi inte endast hörde ordet, men 

också fick uppleva både ånger och förlåtelse. Vi blev ömt undervisade om 

vägen till livet och blev beskyddade från synd och skada. Dessa lärdomar 

har vi burit med oss under livsresan. När vi överträdde dessa lärdomar sökte 

vi snabbt i ånger förlåtelse och vi blev aldrig avspisade. 

  Vi blev också lärda Guds Ords råd, inte enbart trons väg utan även vägen 

till levernets rättfärdighet. Instruktionerna var tydliga och synderna hade 

namn. Som Guds barn gick vi inte på bio eller danser, vi spelade inte kort 

eller uttalade förbannelser eller svordomar. Flickorna lärdes att inte använda 

smycken eller smink, kvinnan hade långt hår och lät det vara så naturligt 

som Gud hade skapat det. Som barn spelade vi spel, fotboll, baseboll och 

                                                                                                                                                    
som åttaåring fick följa med sin far för att hämta predikanter från Finland som per båt anlände till New 

York. Seppala 2012, 60–61. 
50 Den först gruppresan företogs sommaren 1977 och var ett samprojekt mellan Rauhan Sana ry, 

Tornedalslaestadianismen och LFF. Sedan dess har laestadianer från Finland, Sverige och Norge 

deltagit i gruppresorna som har arrangerats av Göran Fagerholm fram till år 2002. Se resedokument, 

gruppresor till USA. Hos författaren. Från år 2004 har dottern Marianne Asplund med make Boris skött 

researrangemangen. 
51 Juntunen 1988, 118–120; Kulla 2004, 180–185; Snellman 2011, 76–149; Intervju nr 3, 2012.  
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korgboll, men inte i tävlingar i skolan. Vi sökte våra vänner bland andra 

Guds barn och blev hindrade från vänskap med icke-troende.52 

 

Författaren beskrev hemmet som den plats där den primära undervisningen 

skedde och där bikten hade sin naturliga plats. Författaren anade sannolikt att 

traditionsstoffet hade förändrats sedan barndomstiden som inföll på 1920- och 

1930-talet.  

    Omsorgen om systrar och bröder i troendegemenskapen och gemenskapen 

bland trossyskonen var utmärkande för ALC, ett gemensamt drag med den övriga 

Rauhan Sana-familjen.53 Utan att närmare gå in på traditionsstoffets utveckling 

inom de lokala ALC-församlingarna fram till år 2012 kan konstateras att ALC, i 

likhet med de övriga medlemmarna i Rauhan Sana-familjen, utvecklades i en mera 

brokig riktning. Olika synsätt och handlingsmönster i inställningen till det 

laestadianska traditionsstoffet framträdde med åren. Det utvecklades en spänning 

mellan traditionsbevarande och förnyelse inom hela Rauhan Sana-familjen.54  

  

ALC-anhängarna som samhällsmedborgare 

ALC:s avtryck i det amerikanska samhället har främst visat sig på lokal nivå. 

Inställningen till det amerikanska samhället och synen på överheten bland ALC-

anhängarna följde den nordiska laestadianska ”samhällsfilosofin”, enligt analyser 

gällande tiden fram till 1940-talet. Denna konservativa ”samhällsfilosofi” 

präglades av en eskatologisk syn där trohet mot överheten, avståndstagande från 

socialism och ”världslighet”, nykterhet och den enskilda troendes omsorgstjänst 

                                                           
52 Kulla 2004, 187. (When we recall our childhood home, and the peaceful blessedness of the care and 

shelter that we there possessed, we then desire that our children and our childrens’s children can enjoy 

the same blessedness. It was there that we not only heard the word, but also experienced both 

repentance and forgiveness. We were gently instructed in the way of life and were protected from sin 

and harm. Those teachings have gone with us in our journey of life; when we transgressed against those 

teachings we hastened in repentance to seek forgiveness and never were we turned away. We were 

taught the counsel of God’s Word, not only the way of faith, but also the way of sanctification in life. 

The instructions were definite and sins had names. As children of God we did not attend movies, 

dances, card playing, or use cursing and swearing. The girls were taught not to use jewelry or make-up, 

the woman had long hair and left it natural as God had made it in creation. As children we played 

games, football, baseball and basketball, but not competitively in school. We sought our companionship 

among the children of God and were discouraged from friendship with unbelievers.) 
53 Se Snellman 2011, 106–123; Intervju nr 1, 2012. Den intervjuade var inte längre aktiv medlem i ALC-

församlingen på orten utan gick till en annan kyrka, men sade sig sakna gemenskapen mellan 

trossyskonen som hade funnits i ALC-församlingen. 
54 Enligt Pekka Raittila befann sig ALC i början av 1980-talet i spänningsfältet mellan att bevara sitt 

andliga arv från Skandinavien och samtidigt anpassa traditionsförmedlingen så att även nya 

generationer med en helt annan kulturell referensram kunde tillgodogöra sig traditionen. Frågan om 

vilka delar av det laestadianska arvet som man skulle försöka bevara och vilka delar man behövde 

avstå från behövde, enligt Raittila, utredas. Se Raittila 1982c, The roots and development of the 

laestadian movement in Finland. Elektroniskt material, tillgängligt: http://www.apostoliclutheran.org/ 

history-7-conclusions.php (23.9.2012). Se även Yliniemi & Yliniemi 2005, 218; Snellman 2011, 215–217, 

261–263. 
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betonades. Man tog ställning i samhällsfrågor men engagerade sig inte politiskt i 

samma utsträckning som laestadianerna gjorde i det gamla hemlandet.55 Enligt 

samma ”samhällsfilosofi” uppskattades trosfriheten i Amerika. Darwinismens och 

evolutionslärans insteg i skolundervisningen, storstädernas livsstil och 

nöjesindustrin var tecken på en tilltagande ”världslighet” som man ville avskärma 

sig från. Förvärldsligandet ansågs även framträda i vilodagens vanhelgande.56 

Synen på det ”världsliga” och varningar för dess konsekvenser följde således 

utvecklingen inom den övriga Rauhan Sana-riktningen under 1900-talets första 

del.57  

    ALC:s tycks tidigare ha tagit intryck från det amerikanska samhället i jämförelse 

med det som var fallet med Heidemann-gruppen, av artiklarna i Kristillinen 

Kuukauslehti att döma. Fram till år 1940 fanns tydligare amerikanska influenser i 

nämnda tidskrift än i Heidemann-gruppens motsvarande tidskrift Rauhan 

Tervehdys.58  

    Laestadianismen som kyrkosamfund visade sig bli en marginell, ibland isolerad 

företeelse i Amerika. Ett visst kulturutbyte mellan ALC-anhängare och det 

omgivande lokalsamhället skedde dock. Det var bland annat genom företagsamhet 

som ALC-anhängarna satte sina samhällsavtryck. En stor del av emigranterna fick 

anställning inom byggnadsindustrin.59 Männen inom ALC var dessutom driftiga 

innovatörer. I en del delstater, som exempelvis Washington på den amerikanska 

västkusten, anses ALC-anhängarna ha påverkat samhällsutvecklingen i rätt hög 

grad. Den laestadianska företagsamheten blev känd för den höga arbetsmoralen. 

Laestadianerna har exempelvis särskilt inom byggbranschen blivit kända som 

samvetsgranna och flitiga arbetare och företagare.60  

 

4.3 Identitet  

ALC = The Finns  

Vi har sett att den etniska identiteten och den laestadianska ALC-identiteten bands 

samman av det finska språkets (sakrala) användning inte enbart hos de tidiga 

laestadianska emigranterna utan även hos generationer framåt. Finskan går 

igenom som en röd tråd i den amerikanska laestadianismen fortfarande vid tiden 

för bildandet av ALC år 1928 och ännu på sina håll decennier senare. Vi har även 

konstaterat sambandet mellan laestadianska traditioner såväl i den kyrkliga 

                                                           
55 Talonen 1991, 309–313. 
56 Talonen 1983, 257–265. 
57 Snellman 2011, 76–86. 
58 Talonen 1983, 259–263; Talonen 1991, 312. 
59 Dahlbacka 1994, 43; Kulla 2004, 114–115.  
60 Kulla 2004, 114. Citat från tidningen Oregonian i Portland Oregon: ”Deras inställning till arbete har 

haft en djup inverkan på byggnadsindustrin för områdets invånare.” ([T]heir approach to work has 

profoundly affected the county’s residential building industry.) 
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verksamheten som inom den privata sfären och identiteten som ALC-medlem.61 

Dessutom fanns andra finska attribut som skapade samhörighet mellan ALC-

anhängarna. Ett sådant var den finska traditionen med bastubad. Enligt Martin 

Seppala (f. 1926 i delstaten New Hampshire)62 fanns det, i hans barndom, tre 

faktorer som särskilde ALC-anhängarna63 från andra amerikaner. Dessa var det 

lutherska (laestadianska) arvet, det finska språket och bastun, ”saunas”. 

Lördagskvällarna var ofta reserverade för bastubad och bastufrämmande. Man 

samlades med sina familjer hos den familj som ägde en bastu och umgicks mellan 

bastubadandet. Överlag umgicks man för det mesta med andra ”Finns”. Man gick 

till kyrkan och man arbetade tillsammans. Man sökte sin blivande make eller maka 

bland ”the Finns”.64 

    Spår av det nära sambandet mellan etniskt ursprung, det vill säga ”the Finns”, 

eller ”Scandinavians” och identiteten som Apostolic Lutheran kunde iakttas på 

olika håll inom ALC ända fram till 1900-talets sista decennier.65 Med tiden blev 

ALC mera brokigt och mångkulturellt åtminstone på sina håll. Missionsarbetet i 

Afrika och Sydamerika från 1960- och -70-talen kan ha varit en av orsakerna till 

denna utveckling.66  

 

Laestadianer, lutheraner eller kristna?  

Utvecklingen inom ALC, med början från 1900-talets senare del visade på det 

inflytande som den tidiga laestadianismen i Amerika – och i Norrland – 

fortfarande hade, eftersom man intog en position i förhållande till sitt 

laestadianska arv. Utvecklingen visade samtidigt på influenser från andra kristna 

samfund.67 Ytterligare fanns faktorer som inte närmare analyseras i denna artikel 

men som sannolikt påverkade utvecklingen. Dessa var exempelvis 

utbildningssystemet för den grundläggande utbildningen, med allmänna skolor, 

                                                           
61 Talonen 2005a, 215–216. ALC valde, i likhet med övriga laestadianska samfund, att försöka behålla sin 

egen verksamhetsprofil som en del av den laestadianska identiteten. Den säregna läran och enkla 

församlingsformen har hindrat en sammansmältning med andra religiösa grupper.  
62 Seppalas farföräldrar emigrerade från Härmä i Finland då hans far var liten pojke, omkring 

sekelskiftet 1800–1900-talet. Se Seppala 2012, 15–20. 
63 Seppala nämner ofta ”Finns” i bemärkelsen medlemmar av ALC. 
64 Seppala 2012, 26, 79–81. 
65 Juntunen 1988, 105–106, 111. Den intervjuade pastorn bestyrkte utvecklingen: ““Vi har förändrats 

märkbart här i Amerika, under de senaste femton åren, eller så. Det finns fler och fler inom ALC som 

inte längre tror att det är enbart finnar som blir frälsta, eller skandinaver, eller vad som helst (för 

nationalitet).” (We’ve moved in America here, significantly over the last fifteen or so, years to, so that 

there are more and more within the American Apostolic Lutheran Church that no longer think that only 

Finns are saved, or Scandinavians, or whatever.) Intervju med pastor 2012, 5. Hos författaren. Se även 

intervju nr 1, 2012. Hos författaren. 
66 Talonen 1995, 173–175. 
67 Om influenser från andra kyrkosamfund, se exempelvis Kulla 2004, 116. 
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kristna privatskolor och hemundervisning som alternativ för ALC-familjerna.68 Det 

omgivande samhällets utveckling bör även ha påverkat utvecklingen inom ALC. 

    Bland aktiva ALC-anhängare och personer med ALC-bakgrund kunde år 2012 

tre huvudgrupper skönjas. Den första gruppen bestod av personer med en 

exklusiv hållning vilka knöt samman den etniska identiteten med identiteten som 

ALC-medlem och begreppet kristen. Det var samtidigt inom denna gruppering 

man önskade bevara den laestadianska traditionen intakt. Den andra gruppen 

utgjordes av personer som inte nödvändigtvis hade alienerats från sitt finska eller 

skandinaviska ursprung, men som hade omdefinierat begreppet kristen. Inom 

denna gruppering kunde en kristen vara en ALC-anhängare med nordiskt 

ursprung eller ett annat ursprung. Men en kristen kunde lika gärna tillhöra ett 

annat kyrkosamfund.69 Denna gruppering kunde ses som reformivrare med en 

ökad benägenhet att lämna sin ALC-församling och ansluta sig till andra 

kyrkosamfund.70  Gränsdragningen mellan grupperna var inte kategorisk och det 

förekom undergrupper med oskarpa gränslinjer.  Den tredje huvudgruppen bestod 

av personer som var ALC-medlemmar med ett icke-nordiskt ursprung. Dessa hade 

anslutit sig till ALC bland annat genom giftermål.71 

    Två huvudorsaker till medlemsbortfallet i ALC lyftes fram i slutet av 1980-talet. 

De stod att finna inom området personliga relationer och doktriner inom ALC.72 

Ny forskning om medlemsflykten skulle ytterligare kunna klargöra frågor kring 

det laestadianska arvet och identiteten som ALC-medlem. Inom ramen för denna 

artikel kan dock konstateras att markeringen av det nordiska ursprunget och det 

finska språket försvagades hos yngre ALC-anhängare. Man omdefinierade och 

                                                           
68 Det är oklart i hur stor utsträckning ALC-familjerna har valt hemundervisning för sina barn, men att 

man har gjort det kan bekräftas. Se skriftligt meddelande Lampinen, Bonnie 9.10.2012. 

Hemundervisningen i USA blev mera allmän från slutet av 1970-talet. Omkring 1,5 till 1,9 miljoner 

amerikanska barn i åldrarna sex till aderton år fick, enligt undersökningar, hemundervisning under 

åren 2000–2001. Det finns så gott som i hela USA föreningar som stöder föräldrar som undervisar barn 

hemma. En stor del av familjerna är kristna, men antalet agnostiker, ateister, buddister, judar, 

mormoner, muslimer och New Ages-grupper som undervisar hemma ökar hela tiden. Se Snellman 2006 

Hemundervisningen i USA. Hos författaren. 
69 Intervju nr 1, 2012. Hos författaren. 
70 En önskvärd reform var att engagera unga och ge dem ansvarsuppgifter i församlingen. Wayne 

Juntunens undersökning visade att de som hade lämnat ALC ibland hade gått över till andra 

kyrkosamfund. Man hade av olika orsaker bytt ut den laestadianska traditionen till en annan kristen 

tradition. Bland de intervjuade personerna (totalt 93) i Juntunens undersökning fanns 60 personer 

inaktiva och 33 aktiva medlemmar i ALC. Av de inaktiva medlemmarna var 31 födda på 1930-talet eller 

före, 17 var födda på 1940-talet medan 12 var födda på 1950-talet. Se Juntunen 1988, 26–28, 165, 172.  

    År 2012 finns åtminstone åtta icke-ALC-församlingar i USA som hade grundats av tidigare ALC-

medlemmar. Fem av dessa fanns på östkusten medan tre fanns på västkusten. Tre av pastorerna i dessa 

församlingar hade studerat teologi på Inter-Lutheran Seminary i Hancock, den utbildningsanstalt där 

ALC-pastorer med teologisk utbildning har studerat. Se skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 

9.10.2012. Hos författaren.  
71 Skriftligt meddelande Yliniemi, Miriam 9.10.2012. Hos författaren. 
72 Juntunen 1988, 165. 
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vidgade innebörden i begreppet kristen. Man införlivade nya traditioner såväl i 

den kyrkliga som i den privata sfären. Nämnda förändringar behöver inte i sig ha 

medfört att ALC-identiteten försvagades. Det laestadianska arvet fanns med i 

bagaget.73 En framtida fråga är vad som sker med det laestadianska 

traditionsstoffet i följande generationer såväl bland aktiva ALC-medlemmar som 

bland forna aktiva ALC-medlemmar som har anslutit sig till andra kyrkosamfund.  

 

5 Sammanfattande diskussion 
Avsikten med artikeln var att granska kulturmötet mellan den norrländska 

laestadianismen och den amerikanska omgivningen. Tyngdpunkten låg på 

kulturmötets efterverkningar eller vad som skedde med den laestadianska 

traditionen då den ärvdes av nya generationer på den amerikanska kontinenten. I 

fokus för artikeln stod en av de laestadianska förgreningarna i Amerika, Apostolic 

Lutheran Church of America (ALC), grundat år 1928, och dess utveckling fram till år 

2012. Laestadianismens amerikaniseringsprocess, med språk, traditioner och 

identitet som centrala faktorer, lyfts i innevarande avsnitt fram i en samman-

fattande diskussion. 

 

Språk 

I artikeln diskuterades språkbruket på två arenor. Den ena arenan utgjordes av 

Federationen, d.v.s. takorganisationen inom ALC. Från årsmötesprotokoll i Central 

Board, söndagsskolmaterial, sångböcker och tidskrifter som utgavs noterades att 

det finska språket utgjorde huvudspråket ett par decennier efter Federationens 

bildande, eller ännu omkring 70 år efter att den första laestadianska församlingen 

hade grundats i Amerika. Därefter följde en period med finska och engelska som 

parallella språk. Från 1960-talet verkade engelskan ha blivit det dominerande 

språket inom Federationen. 

    Språkförändringsprocessen i Federationen avspeglade den förändringsprocess 

som ägde rum på den andra arenan, nämligen i enskilda ALC-församlingar. En 

närmare analys av språkutvecklingen inom varje enskild ALC-församling föll 

utanför ramen för denna artikel, men en sådan torde ytterligare klargöra 

händelseförloppet. Allmänt kunde konstateras att förändringsprocessen var 

smärtsam och att engelskan snabbare vann insteg i urbana än i rurala ALC-

församlingar. Den tröga förändringsprocessen gav anledning till självkritiska 

reflektioner. Nya generationer med engelska som modersmål hade svårare att 

tillgodogöra sig undervisningen på finska, vilket förmodligen försvagade 

traditionsförmedlingen. 

    Sammanfattningsvis kan konstateras att språkförändringsprocessen i ALC var 

utdragen i jämförelse med exempelvis den svensk-finska evangelisk-lutherska 

                                                           
73 Intervju med pastor 2012, 17 (hos författaren): “Och jag säger: en gång en apostolisk-lutheran – alltid 

en apostolisk-lutheran.” (And I say: once an Apostolic Lutheran – always an Apostolic Lutheran.) 
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församlingen i Bronx, New York. I den sistnämnda församlingen var engelskan det 

dominerande verksamhetsspråket år 1935.74 

  

Traditioner 

I redogörelsen för de laestadianska traditionerna i ALC låg tyngdpunkten på 

strukturer och praktiska handlingsmönster snarare än på teologiska argument 

bakom traditionerna. En komparation mellan ALC och Rauhan Sana-riktningen i 

norra svenska Österbotten, LFF, utfördes. 

    I det skedet då ALC grundades var det norrländska, laestadianska 

traditionsstoffet redan etablerat bland Amerikas laestadianer. Till det kyrkliga 

traditionsstoffet i såväl ALC som i övriga Rauhan Sana-familjens medlemmar 

hörde en enkel gudstjänstform, betoningen av det allmänna prästadömet, 

lekmannaskapet och sakramentens underordnade roll. Kontakterna mellan ALC 

och Rauhan Sana-riktningens nordiska medlemmar, i huvudsak genom utbyte av 

predikanter, bekräftade den laestadianska traditionen inom ALC. Kontaktytan 

breddades från slutet av 1970-talet genom årliga gruppresearrangemang i bägge 

riktningar.  

    I den privata sfären utvecklades traditioner som, med dekalogen som grund, 

uppfordrade till specifika handlingsmönster i anslutning till det ”världsliga”. En 

oskriven ”syndakatalog” utvecklades, i stort sett identisk med den nordiska 

Rauhan Sana-riktningens under samma period. Syndabekännelse och avlösning 

betonades. Generellt utvecklades dock traditionen i ALC, liksom hos de övriga 

medlemmarna i Rauhan Sana-familjen, i en brokigare riktning mot slutet av 1900-

talet. 

    ALC-samfundet konstaterades ha haft en marginell betydelse för det 

amerikanska samhället som helhet. Däremot satte ALC-anhängare spår i 

lokalsamhället främst genom företagsamhet och hög arbetsmoral. 

 

Identitet 

Det finska språket och de laestadianska traditionerna var fundamentala för den 

kyrkliga identiteten inom ALC-församlingarna och den individuella identiteten 

som Apostolic Lutheran i stort sett fram till mitten av 1900-talet. Med tiden 

luckrades sambandet mellan etnicitet och begreppet kristen upp. Influenser från 

främst karismatiska kyrkor och förmodligen även det omgivande samhället bidrog 

till att den laestadianska traditionen utsattes för förändringstryck. 

    Utvecklingen inom ALC visade på såväl likheter som olikheter i jämförelse med 

utvecklingen inom LFF, en nordisk medlem i Rauhan Sana-riktningen, under 

större delen av 1900-talet och in på 2000-talet. Det fanns likheter i tankemönstret 

med dess flerstämmighet inom grupperna och det fanns, vilket redan har nämnts, 

en spänning mellan traditionsbevarande och förnyelse. Däremot skiljde sig ALC 

                                                           
74 Dahlbacka 1994, 108–112. 
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från LFF då det gällde handlingsmönstret. De finlandssvenska laestadianerna inom 

LFF:s område valde till största delen, trots spänningar och skillnader i synsätt, att 

stanna kvar inom troendegemenskapen. Många ALC-anhängare valde också att 

stanna kvar i sin församling. Ett anmärkningsvärt antal valde dock, med början 

från tiden efter andra världskriget, att söka sig bort från sin ALC-församling. 

Några valde att inte engagera sig i något kristet samfund. Det stora flertalet anslöt 

sig till andra kyrkosamfund eller bildade egna församlingar. Även om det 

laestadianska arvet levde kvar som en medvetenhet bland de tidigare ALC-

medlemmarna kan identiteten som Apostolic Lutheran försvagas ytterligare hos 

deras barn och barnbarn. Bland aktiva ALC-anhängare kommer identiteten som 

Apostolic Lutheran, där den norrländska, laestadianska traditionen ingår som en 

beståndsdel, förmodligen att leva vidare hos följande generationer.  
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Dubbelbröllopet i Esbo sommaren 1843 
Det är ett känt faktum att kontakterna mellan Sverige och Finland ingalunda 

avbröts trots den formella skilsmässan mellan de båda länderna år 1809. Inte minst 

på det kyrkliga området var dessa kontakter livliga under hela 1800-talet. Som en 

del av dessa sistnämnda kan man betrakta de kontakter som skedde på väckelsens 

område vid nämnda tid. I en rad olika undersökningar tangeras detta tema, men 

någon samlad framställning av väckelsekontakterna mellan Sverige och Finland 

under 1800-talet finns inte. Av den anledningen öppnar sig här ett stort och viktigt 

fält för framtida forskning.  

    En viktig milstolpe när det gäller kontakterna mellan Sverige och Finland på 

väckelsens område är utan tvekan det dubbelbröllop som hölls i Esbo i Finland den 

3 juli 1843. Trots att detta bröllop – enligt väckelseforskaren Tor Krook – ”kom att 

få ganska ödesdigra följder med tanke på förbindelserna mellan de väckta 

kretsarna i Sverige och Finland”, så betydde det ändå startpunkten på den kontakt 

som Fredrik Gabriel Hedberg och Carl Olof Rosenius kom att utveckla under de 

följande åren.1 Rosenius var nämligen inbjuden till Esbobröllopet.  I bröllopet 

deltog en lång rad olika förgrundsgestalter inom den pietistiska rörelsen i Finland 

och avsikten var att genom kontakten till Rosenius stärka banden mellan 

pietismens anhängare i Finland och motsvarande väckelsekretsar i Sverige. Dessa 

försök till en fördjupad kontakt mellan de finländska pietistledarna och Rosenius 

misslyckades dock och i det avseendet blev bröllopet en besvikelse för bägge 

parter.2 

    De två personer som ändå tycks ha funnit varandra i Esbo var Hedberg och 

Rosenius. Fram till denna tid hade Hedberg levt ett ganska kringflackande prästliv. 

För sina pietistiska åsikters skull hade han ofta varit tvungen att byta församling 

och han hade även under en viss tid varit missiverad som fängelsepredikant till 

                                                           
Artikeln har granskats av två externa lektörer enligt modellen double blind peer review. 
1 Krook 1931 II, 340. 
2 Newman 1931, 12–13. 
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Uleåborg.3 Redan under sina prästår i Pemar i närheten av Åbo hade han stått i 

kontakt med Missionssällskapet i Stockholm och år 1841 lät han trycka och 

anonymt utge skriften Warnings-Ord i anledning af Pietismen i Finland.4 Vid denna 

tid räknade sig Hedberg fortfarande som pietist och i nämnda skrift tog han 

mycket tydligt den pietistiska väckelsen i försvar. Under år 1842 när Hedberg 

verkade som präst i Replots församling i Vasa skärgård började han inta en allt-

mera skeptisk hållning till pietismen. Förmodligen bidrog mötet med Rosenius till 

att han knappt en månad efter Esbobröllopet – i samband med sin egen installation 

som sockneadjunkt – öppet framträdde med sin nyfunna evangelism. Detta skedde 

i Pöytis den 30 juli 1843. Den dagen har i kyrkohistorieskrivningen vanligen 

betraktats som den evangeliska rörelsens födelsedag.5 

    Trots vissa läromässiga meningsskiljaktigheter mellan Rosenius och Hedberg 

framstår det klart att den kontakt som etablerades mellan dem i Esbo år 1843 

skapade förutsättningar för fortsatta kontakter mellan den evangeliska rörelsen i 

Finland och motsvarande väckelsekretsar i Sverige. Det är dessa kontakter som är 

av intresse i föreliggande artikel. Avsikten är inte att undersöka dessa kontakter i 

sig. Frågan blir i stället: I vilken utsträckning har dessa kontakter beaktats i 

väckelseforskningen? Har forskarna överlag intresserat sig för dessa kontakter och 

i vilken mån har de valt att närmare granska dem som en del av väckelsens 

identitet? Och hurudan är i så fall den bild av dessa kontakter som de olika 

väckelseforskarna har tecknat i sina undersökningar? I detta sammanhang 

kommer jag att begränsa undersökningen till den forskning som har gjorts rörande 

den evangeliska rörelsen i Finland. Tidsmässigt riktas intresset till 1800-talet. 

Frågeställningen innebär därför att artikeln närmast kan karakteriseras som en 

historiografisk undersökning som syftar till att klargöra i vilken mån och på vilket 

sätt de väckelsekontakter som etablerades efter dubbelbröllopet i Esbo år 1843 har 

kommit till synes i undersökningar som har gjorts ifråga om den evangeliska rörel-

sen. 

 

Väckelsekontakterna hos Takala,  

Koskenniemi och Dahlbacka 
När det gäller den evangeliska rörelsens upphovsman Fredrik Gabriel Hedberg 

har ett flertal undersökningar sett dagens ljus. I den festskrift som utgavs till 

Hedbergjubileet år 2011 har Reijo Arkkila förtjänstfullt redogjort för de viktigaste 

av dessa.6 De flesta undersökningarna riktar in sig på Hedbergs liv, teologi och 

verksamhet och som ett viktigt moment i Hedbergs teologiska utveckling 

                                                           
3 Schmidt 1948, 72–85. 
4 Suokunnas 2011, 36. 
5 Suokunnas 2011, 45–46. Hedberg har själv beskrivit sin andliga utveckling vid denna tid i skriften 

Uppriktig Bekännelse, afgifven af Fredrik Gabriel Hedberg Pöytis den 12te Junii 1844, vilken i språkligt 

bearbetad form finns publicerad i Hemåt. Evangelisk årsbok 1985. Vasa 1985. 
6 Arkkila 2011, 73–86. 
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framhålls i dessa undersökningar hans möte med Carl Olof Rosenius år 1843 i Fin-

land och hans resa till Sverige tre år senare. Någon mera ingående analys av 

Hedbergs kontakter till Rosenius och till väckelsekretsarna i Sverige ges dock inte i 

dessa.  

    Också den evangeliska rörelsen är relativt väl utforskad. När det gäller den 

evangeliska rörelsen och dess utveckling under slutet av 1800-talet är det framför 

allt tre undersökningar som kan nämnas i detta sammanhang. Det är Lauri Takalas 

tredelade undersökning Suomen evankelisen liikkeen historia, Lauri Koskenniemis 

doktorsavhandling från år 1967 med titeln Suomen evankelinen liike 1870–1895 och 

min egen doktorsavhandling Den evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845–

1910.7 Eftersom utrymmet här är begränsat kommer jag att i det följande att kon-

centrera mig enbart på dessa tre undersökningar när jag önskar klargöra hur man i 

undersökningar om den evangeliska rörelsen i Finland på ett mera allmänt plan 

har beaktat rörelsens väckelsekontakter till Sverige. 

    Den första delen av Lauri Takalas undersökning om den evangeliska rörelsen i 

Finland utkom alltså år 1929. I denna del behandlar han rörelsens förhistoria och 

redogör bl.a. för pietismen och herrnhutismen i allmänhet samt för evangeliska 

strömningar i England, Tyskland och de skandinaviska länderna i början av 1800-

talet. Han presenterar alltså en grundlig redogörelse för väckelserörelserna i olika 

länder, men någon egentlig bild av hur dessa väckelser stod i förbindelse med 

varandra ger han inte. Inte heller har han klargjort hur väckelserna i andra länder 

har stått i kontakt med de finländska väckelserna. Han tycks utgå ifrån att den 

finländska väckelsen nog har varit en del av en större internationell helhet, men 

någon utredning av hur delarna i denna helhet har förhållit sig till varandra ges 

inte.8 Takala följer här en linje som tycks ha varit ganska vanlig i den finländska 

väckelseforskningen. Forskarna har varit på det klara med att den finländska 

väckelsen inte har varit någon isolerad företeelse i förhållande till t.ex. olika 

väckelserörelser i de skandinaviska länderna. Men ändå har man inte desto mera 

beaktat väckelsekontakterna t.ex. till Sverige, utan i stället har man framför allt 

riktat in sig på att undersöka och förstå väckelsen i en finländsk kyrklig och 

samhällelig kontext.9 

    I den andra delen av sin undersökning noterar Takala nog Carl Olof Rosenius 

besök vid dubbelbröllopet i Esbo sommaren 1843. På några sidor behandlar han 

Rosenius förhållande till den pietistiska rörelsens representanter i allmänhet och 

till Fredrik Gabriel Hedberg i synnerhet, men någon närmare analys av vad deras 

sammanträffande i Esbo kom att betyda för väckelsekontakterna mellan Sverige 

och Finland görs inte.10 Överlag är det den evangeliska rörelsens utformning och 

utveckling på finländsk mark som intresserar författaren. 

                                                           
7 Takala 1929–1948; Koskenniemi 1967; Dahlbacka 1987. 
8 Takala 1929–1948 I, 7–66. 
9 Se t.ex. Krook 1931 I, 1–39. 
10 Takala 1929–1948 II, 20–27. 
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    Detsamma gäller i fråga om Lauri Koskenniemis undersökning Suomen 

evankelinen liike 1870–1895. Koskenniemi betraktar den evangeliska rörelsen så gott 

som enbart i dess finländska kontext och någon egentlig strävan att försöka se den 

i ett vidare internationellt sammanhang förekommer inte. Det enda försöket att 

vända blickarna utanför den finländska kontexten görs när författaren redogör för 

tillkomsten av Lutherska Evangeliföreningen i Finland år 1873. Eftersom före-

ningen uttryckligen grundades som en kolportörsförening med kristen litteratur-

spridning som sin främsta uppgift, redogör författaren ytterst kort för den 

kolportörsverksamhet som förekom i Sverige från mitten av 1800-talet och det är 

tydligt att han menar att impulserna till Evangeliföreningens kolportörs-

verksamhet kom västerifrån, trots att han inte desto närmare utreder hur dessa 

impulser kan ha förmedlats. Han konstaterar också att Evangeliska Fosterlands-

stiftelsen otvivelaktigt bör ses som den närmaste förebilden till Lutherska 

Evangeliföreningen i Finland, trots att han inte i källmaterialet har funnit några 

tecken på kontakter till Sverige i samband med tillkomsten av föreningen.11 Desto 

mera går Koskenniemi inte in på frågan om väckelsekontakterna mellan Sverige 

och Finland. 

    I min egen doktorsavhandling om den evangeliska rörelsen i svenska 

Österbotten åren 1845–1910 noterar jag vissa av dessa kontakter. För de 

österbottniska kustsocknarna spelade nämligen sjöfarten under 1800-talet en 

mycket viktig roll. Genom att studera de sjöfartsnotiser, som förekom i Wasa 

Tidning under början av 1840-talet, kunde jag visa att förbindelserna mellan de 

österbottniska hamnstäderna och olika orter i Sverige, framför allt Stockholm, var 

mycket livliga. Detta betydde att folk färdades över Bottniska viken i bägge 

riktningarna. På dessa färder forslades inte bara handelsvaror och förnödenheter 

från det ena landet till det andra. Resorna över Bottniska viken innebar också en 

förmedling av impulser på det andliga livets område. Särskilt för Österbottens 

kustbygder fick inflytelserna västerifrån betydelse under 1800-talet.12  

    I min undersökning intresserade jag mig bl.a. för de vängrupper som fanns i 

södra svenska Österbotten vid mitten av 1800-talet. Vid vängruppernas 

sammankomster läste man andlig litteratur och sjöng andliga sånger. Det finns 

belägg för att en stor del av den litteratur som begagnades i dessa grupper 

härstammade från Sverige. Man läste gamla uppbyggelseförfattare, såsom Luther, 

Arndt, Nohrborg, Rezius m.fl., men man använde också skrifter och sångsamlingar 

som alldeles klart hörde hemma inom den nyevangeliska väckelsen i Sverige. Carl 

Olof Rosenius skrifter intog en framträdande plats i vissa vängrupper.13 I den 

grupp som leddes av Snickarsmor i Närpes tycks Rosenius skrifter ha spelat en så 

stor roll att den legendariske närpesprosten Karl Ivar Nordlund betecknar 

Snickarsmor som rosenian. Den herrnhutiskt präglade sångsamlingen av 

                                                           
11 Koskenniemi 1967, 47–50. 
12 Dahlbacka 1987, 44–45. 
13 Dahlbacka 1987, 44–46. 
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Rutström, Sions nya sånger, samt den av bröderna Palmqvist utgivna sång-

samlingen, Pilgrimssånger, användes också i en del av vängrupperna.14 När det 

gällde spridningen av de ovannämnda böckerna i finländska väckelsekretsar 

kunde jag framför allt bygga min framställning på de intervjuer som Tor Krook 

gjorde bland väckelsens folk i slutet av 1920-talet.15 

 

Specialundersökningar om  

evangeliska väckelsekontakter 
Det har gjorts en del undersökningar där väckelsekontakterna mellan Sverige och 

Finland antingen har utgjort huvudtemat eller där dessa kontakter mera sporadiskt 

har berörts. Det är omöjligt att här ens försöka åstadkomma någon översikt över 

dessa, framför allt av den anledningen att de är så olika till sin karaktär och att det 

därför skulle vara synnerligen svårt att inom ramen för en kort artikel göra dem 

någon rättvisa. En av de senaste i raden av dessa undersökningar är Anders 

Jarlerts artikel i den jubileumsskrift som utgavs på finska till Hedbergjubileet 2011. 

Artikeln har rubriken Miten Hedbergin opetukset otettiin vastaan Ruotsissa? (Hur 

mottogs Hedbergs undervisning i Sverige?) och den behandlar det mottagande 

som Hedbergs teologiska åskådning fick i olika kretsar i Sverige.16 I det följande är 

det dock framför allt två undersökningar som jag närmare vill lyfta fram och ana-

lysera. Den första är en artikel om förhållandet mellan Hedberg och Rosenius, 

skriven av Martti Ruuth, och den andra är Ernst Newmans undersökning av 

Hedbergs inflytande i Sverige med titeln ”Hedbergianismen” i Sverige. 

    I Kyrkohistorisk årsskrift för år 1927 publicerade professorn i kyrkohistoria vid 

Helsingfors universitet Martti Ruuth en artikel med titeln Fredrik Gabriel Hedberg 

och Carl Olof Rosenius. I artikeln förliknas Hedberg och Rosenius vid två stjärnor, 

”vilkas banor för en tid sammangå med varandra för att senare skiljas åt vardera åt 

sitt håll”.17 Artikeln är intressant så till vida att den dels redogör för förbindelserna 

mellan de båda väckelseledarna och dels kommer med en utvärdering av dessa 

förbindelser för den kommande utvecklingen när det gällde väckelsen i Sverige 

och i Finland. 

    Innehållsmässigt behandlar artikeln fyra olika aspekter när det gäller kontakten 

mellan Hedberg och Rosenius. Inledningsvis relaterar författaren till de båda  

väckelseledarnas första möte vid dubbelbröllopet i Esbo år 1843. Författaren visar 

här, utgående från Rosenius skrifter, hur denne inte fick någon förståelse för sin 

kristendomssyn hos de pietistiska väckelseledarna i Finland överlag, men också 

hur han hos Hedberg fann ett gehör för sin uppfattning av ”frälsningsvägen och 

evangelium”. Mötet mellan Hedberg och Rosenius ledde till en intensiv 

                                                           
14 Dahlbacka 1987, 42–44. 
15 Till Tor Krooks intervjumaterial se Dahlbacka 1989, 21–42. Se även Krook 1930, 351; Lindén 1941, 38. 
16 Jarlert 2011, 244–252. 
17 Ruuth 1928, 97. 
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brevväxling mellan dem under de följande åren. Eftersom Hedberg mycket 

omsorgsfullt har bevarat breven från Rosenius i sin brevsamling bygger 

redogörelsen för brevväxlingen i huvudsak på de bevarade breven i denna. En 

analys av brevkorrespondensen – och detta är det andra framträdande temat i 

sammanhanget – utgör en viktig del av artikeln. Korrespondensen mellan Hedberg 

och Rosenius präglas i hög grad av förtroliga meddelanden om deras inre trosliv 

och -erfarenheter, men i breven diskuteras också det utbyte av tidningsartiklar som 

förekom vid denna tid. Artiklar skrivna av Rosenius publicerades nämligen i den 

av Hedberg utgivna tidningen Allmän Evangelisk Tidning och artiklar av Hedberg i 

Rosenius tidning Pietisten. Hedbergs svarsbesök till Stockholm får också en 

grundlig redogörelse i artikeln. I detta fall bygger Ruuth i huvudsak på de 

dagboksanteckningar som Hedbergs medresenär teologie studerande Viktor 

Mauritz Roslin gjorde under resan. 

    För det tredje kommer Ruuth in på det tidningsföretag som Hedberg inledde i 

Stockholm år 1848. Nämnda år börjar nämligen Hedberg med benäget bistånd av 

bröderna Palmqvist utge tidningen Evangelisten. Denna tidning kom i många 

avseenden att utgöra en konkurrent till Rosenius Pietisten och det framstår tydligt 

att tidningsföretaget kom att utgöra en synlig markering av att de båda 

väckelseledarnas vägar höll på att gå åt olika håll. Efter att Evangelisten började 

utges blir brevkontakten mellan Hedberg och Rosenius allt glesare. Efter några 

brev under år 1852 räcker det fyra år innan brevväxlingen på nytt återupptas. År 

1857 upphör den dock definitivt.18 

    Det fjärde temat som Ruuth lyfter fram i sin artikel är en analys av vad han 

kallar för ”spåren av bägge dessa mäns verksamhet i varandras hemland” efter att 

deras vägar hade gått åt olika håll i mitten av 1850-talet. Här konstaterar Ruuth att 

Hedbergs inflytande i Sverige var intensivt under en tid, men att det blev mycket 

kortvarigt. Däremot anser han att Rosenius fick ett betydligt mera djupgående 

inflytande i Finland. Som belägg för detta lyfter han fram den spridning som han 

menar att Rosenius skrifter fick i vissa kretsar i Finland. Han noterar också att 

Rosenius Pietisten med förnyat omslag och förändrat namn – Evangeliska 

Budbäraren – spreds från Borgå i Finland under slutet av 1850-talet och början av 

1860-talet. Även vissa av Rosenius skrifter översattes till finska. Martti Ruuth 

menar därför att man kan tala om ”en genom Rosenii inflytande uppkommen 

medlande riktning i Finland vid sidan av den pietistiska och den evangeliska”. 

Enligt Ruuth är denna riktning mindre enhetlig och mera obestämd i sina 

konturer. Vad Ruuth egentligen bygger detta påstående på framgår dock inte av 

artikeln. Det är möjligt att han har rätt, men här skulle det nog krävas en 

grundligare undersökning av de faktiska förhållandena för att hans slutsats skall 

bli trovärdigt underbyggd.19 

                                                           
18 Ruuth 1928, 119–130. 
19 Ruuth 1928, 130–132. 
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    År 1931 utgav Ernst Newman, som då var professor i kyrkohistoria vid Åbo 

Akademi, sin undersökning ”Hedbergianismen” i Sverige. Den är utgiven i bokform, 

men endast ca en tredjedel av boken utgörs av själva undersökningen. Resten 

består av brev till Fredrik Gabriel Hedberg som denne under åren 1846–1858 har 

fått från olika personer i Sverige och som uppbevaras i original i hans brevsamling 

i Helsingfors. Detta brevmaterial utgör det huvudsakliga källmaterialet för 

Newmans undersökning. 

    Newman skriver alltså om den fromhetsriktning som uppstod i Sverige i mitten 

av 1840-talet under inflytande av Fredrik Gabriel Hedberg och vilken har gått 

under benämningen hedbergianismen. Enligt bokens förord avser undersökningen 

”blott att ge en första orienterande överblick” över denna fromhetsriktning. Enligt 

Newman kräver därför hans undersökning en komplettering, inte minst vad gäller 

den lokalhistoriska utvecklingen i Norrland och förhållandet till de kyrkliga och 

världsliga myndigheterna.20 Här finns alltså ett viktigt forskningsfält som gärna 

kunde bli föremål för vidare forskning. 

    Newman har disponerat sin undersökning i fem delkapitel. Det första av dessa 

har han rubricerat ”Pietism och ‘nyevangelism’ i Sverige och Finland”. Här gör han 

den intressanta iakttagelsen att den stora pietistiska folkrörelsen kring Paavo 

Ruotsalainen inte egentligen fann några andra förbindelselinjer till motsvarande 

rörelser i Sverige, än att man även inom denna rörelse läste sådan andaktslitteratur 

som användes i väckelsekretsarna i Sverige. Visserligen kan man enligt Newman 

finna många beröringspunkter mellan den savolaxiska pietismen och de 

rikssvenska fromhetsriktningarna. Att de ändå inte trädde i någon närmare 

förbindelse med varandra eller utövade något inflytande på varandras teologiska 

utformning berodde enligt Newman framför allt på att savolaxväckelsen, på grund 

av att den var finskspråkig, fick en viss exklusiv karaktär.21  

    På annat sätt förhöll det sig med Fredrik Gabriel Hedberg. Newman menar att 

Hedberg redan under sin tid som fängelsepredikant i Uleåborg i början av 1840-

talet förmodligen rönte en viss påverkan från de evangeliska rörelserna på andra 

sidan av Bottenhavet. Också under de följande åren hade han vissa kontakter till 

rikssvenska väckelsekretsar, bl.a. genom att han – som tidigare nämndes – år 1841 i 

Sverige utgav en skrift med titeln Warnings-Ord i anledning af Pietismen i Finland. 

Det var ändå framför allt genom den kontakt som han knöt med Rosenius vid 

Esbobröllopet år 1843 som hans förbindelser till Sverige tog fart och utvecklades.22  

    De följande kapitlen i Newmans undersökning handlar därför om dessa 

kontakter och om det inflytande som Hedberg fick i olika delar av Sverige. Det 

andra kapitlet hos Newman är det allra längsta och redogör för den hedbergianska 

fromhetskrets som uppstod i Stockholm efter Hedbergs besök i den svenska 

huvudstaden år 1846. Under sitt Stockholmsbesök kom Hedberg i kontakt med två 

                                                           
20 Newman 1931, 3. 
21 Newman 1931, 10–12. 
22 Newman 1931, 9–10, 14. 
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skollärare i staden, nämligen bröderna Gustaf och Per Palmqvist. Med dessa 

inledde han en brevväxling och bröderna Palmqvist bistod honom på många sätt 

när det gällde utgivandet av Evangelisten. Den fromhetskrets som bröderna 

Palmqvist tillhörde sökte därför efter Hedbergs besök vägledning hos den 

finländske lärofadern.23 

    Men det var inte bara i Stockholmstrakten som Hedbergs evangeliska budskap 

mottogs med glädje. Också i Norrland och även i mellersta och södra Sverige fick 

Hedberg anhängare. Om hedbergianismens inflytande i dessa trakter handlar de 

två följande kapitlen i Newmans undersökning. Många av de norrländska 

nyläsarna tycks med förkärlek ha tagit till sig Hedbergs skrifter. Enligt Newman 

sträckte sig Hedbergs inflytande från Hälsingland ända upp till Västerbotten. I 

synnerhet i trakten kring Hudiksvall hade hedbergianismen vind i seglen. Det var i 

samband med Hedbergs besök i Stockholm som han tycks ha sammanträffat med 

en klockare och skollärare som hette Forss. Han var från Gnarps socken norr om 

Hudiksvall och genom honom tycks sedan ytterligare kontakter med Hedberg ha 

knutits. I Hedbergs brevsamling finns ett stort antal brev från personer i Norrland. 

De har skrivit till Hedberg i olika angelägenheter. Framför allt har de begärt råd i 

trosfrågor och det framgår tydligt av breven att de såg Hedberg som en stor 

auktoritet. Newman nämner en del av dessa brevskrivare, utan att desto närmare 

gå in på brevens innehåll.24  

    En del av de svarsbrev som Hedberg sände till sina meningsfränder i Norrland 

uppskattades så mycket att de till och med trycktes. Också vissa av Hedbergs 

skrifter fann vägen till Norrland. Det finns många vittnesbörd om att Hedbergs 

brev och skrifter lästes flitigt och uppskattades i de norrländska läsarkretsarna. En 

bok som också lästes i dessa trakter var Flickan på Inderskär, en liten kärleksroman 

som publicerades Helsingfors och Åbo år 1848. Romanen är skriven av Ernst Odert 

Reuter som var kapellan i Ekenäs och ett huvudmotiv i den är spänningen mellan 

pietismen å ena sidan och den hedbergska evangelismen å andra sidan. Av breven 

till Hedberg framgår att boken var flitigt läst i Hudiksvallstrakten och att man där 

hade starka sympatier för en av romanens huvudpersoner, hedbergianen Pehr 

Andersson. Man tycks dock ha haft stora svårigheter att skilja mellan dikt och 

verklighet. Det ser vi bland annat av att en av brevskrivarna ber att Hedberg skall 

hälsa till romanens huvudperson och tacka honom för hans predikningar. Likaså 

ber en av brevskrivarna att Hedberg skall framföra hälsningar till den pastor som 

vigde romanens Pehr Andersson med Inderskärs Maria.25  

    Det sista kapitlet i Newmans bok har rubriken ”Upplösningen och den positiva 

insatsen”.  Här går Newman in på frågan om varför hedbergianismen i Sverige så 

snabbt gick sin upplösning till mötes. Han nämner ett par orsaker till denna 

utveckling. Dels menar han att de äldre fromhetsriktningarna i pietistisk anda 

                                                           
23 Newman 1931, 14–39. 
24 Newman 1931, 39–55. 
25 Newman 1931, 43.  
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utgjorde ett starkt bålverk mot den typ av evangelisk fromhet som hed-

bergianismen representerade. Dels anser han att Rosenius i egenskap av inhemsk 

talesman hade bättre förutsättningar att bli ledare för den framväxande 

rikssvenska folkväckelsen än vad Hedberg hade.  Det som ändå framför allt bidrog 

till hedbergianismens upplösning var att många av dess främsta ledargestalter i 

Sverige blev baptister. Det betydde att baptismen skördade där hedbergianismen 

hade sått. Newman avslutar dock sin artikel med att försöka utvärdera Hedbergs 

insats för den rikssvenska väckelsefromheten. I det sammanhanget framhåller han 

särskilt Hedbergs betonande av den lutherska konfessionalismen. ”Genom honom 

[Hedberg] ställdes Luther i centrum på ett sätt, som tvang både vänner och fiender 

till fördjupat studium av den store reformatorns skrifter. – – – Den av honom 

främjade återgången till Luther betydde emellertid också en återgång till 

evangeliet. I varje tid är en dylik återgång till den friska källåder, som ensam kan 

frälsa och frigöra, både nyttig och nödvändig”, sammanfattar Newman Hedbergs 

insats. 

 

Sammanfattande synpunkter 
Den genomgång av en del av de undersökningar som har gjorts rörande den 

evangeliska rörelsen i Finland och en del specialundersökningar om Hedbergs 

kontakter till Sverige och hans inflytande i vissa väckelsekretsar i Sverige vid 

mitten av 1800-talet har kunnat påvisa åtminstone två saker. Å ena sidan tycks det 

hos forskarna ha funnits en stark medvetenhet om väckelsens gränsöverskridande 

karaktär. Väckelsen var ingalunda avgränsad av några nationsgränser. Genom 

väckelselitteraturen, väckelsens sånger, breven och personliga kontakter spred sig 

väckelseimpulserna från ett land till ett annat. Trots att forskarna har uppfattat den 

evangeliska väckelsen som en internationell företeelse, har det ändå framgått att de 

i hög grad har undersökt den i dess nationella kontext. Ytterst få försök att på ett 

djupare plan granska och analysera den evangeliska väckelsens kontakter till 

motsvarande rörelser i Sverige har gjorts i de undersökningar som vi i det 

föregående har behandlat. 

    Å andra sidan finns en del specialundersökningar som uttryckligen berör 

väckelsekontakterna mellan Sverige och Finland. Vi har här stannat inför två av 

dessa, nämligen Martti Ruuths artikel om Hedbergs och Rosenius kontakter med 

varandra och Ernst Newmans undersökning av hedbergianismen i Sverige. Båda 

undersökningarna har visat på den livliga kontakt som etablerades mellan 

väckelsekretsarna i Sverige och Finland efter dubbelbröllopet i Esbo år 1843. Som 

Newman dock framhåller finns här mycket som ännu kunde utforskas. I synnerhet 

hedbergianismens lokalhistoriska utveckling i Norrland och dess förhållande till 

såväl kyrkliga som världsliga myndigheter kunde öppna intressanta frågeställ-

ningar för en fortsatt forskning. 

    Här har jag begränsat mig enbart till den evangeliska rörelsen i Finland och 

tidsmässigt till framför allt 1840- och 1850-talet. Under slutet av 1800-talet 
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intensifierades väckelsekontakterna mellan Sverige och Finland ytterligare. Om 

förbindelserna vid mitten av 1800-talet i hög grad upprätthölls genom spridningen 

av andaktslitteratur och väckelsesånger samt genom brevväxling, blir det under de 

följande årtiondena allt vanligare att kontakten mellan väckelsekretsarna i Sverige 

och Finland upprätthölls genom väckelsepredikanter. Att så var fallet berodde på 

flera orsaker. En viktig orsak i sammanhanget var den s.k. Schumanska kyrkolagen 

av år 1869. Genom den upphävdes konventikelplakatet i Finland, vilket betydde 

ett uppsving för lekmannapredikantverksamheten. Det betydde också att portarna 

öppnades för rikssvenska väckelsepredikanter som nu i allt större skaror sökte en 

marknad för sin predikoverksamhet i Finland. 

    I synnerhet under 1880-talet tycks det ha funnits livliga förbindelser mellan  

väckelsefolket i Sverige och väckelsefolket i Finland. Leif-Göte Björklund har i sin 

doktorsavhandling visat hur ett stort antal metodistpredikanter från denna tid 

bedrev ett mycket aktivt missionsarbete i Finland och bidrog till att en metodistisk 

verksamhet fick grogrund och utvecklades i Finland.26 Till Finland kom också en 

lång rad baptistpredikanter och predikanter som representerade den fria mission-

en. Denna verksamhet finns dokumenterad i Nils Näsmans och Harald Wejryds 

doktorsavhandlingar.27 Något av ett centrum för många av dessa kontakter var det 

hellmanska hemmet i Vasa, där framför allt den sjukliga Alba Hellman stod för en 

livlig brevkontakt med trosfränder både i Sverige och i Finland.28 Hon var god vän 

med den Sverigebördige Edward Björkenheim som bodde på Orisbergs herrgård i 

Storkyro och som var mycket aktiv inom den fria missionen i Österbotten.29 Ett 

annat viktigt centrum när det gällde att förmedla kontakter till Sverige var det 

heikelska hemmet i Jakobstad. Prosten Henrik Heikels barn övergick till baptismen 

efter prostens död år 1867 och under prostinnan Heikels nådårstid blev 

prostgården Rosenlund i Pedersöre ett centrum för den baptistiska väckelsen i 

Österbotten.30 

    Det fanns alltså livliga väckelsekontakter mellan Sverige och Finland under hela 

senare delen av 1800-talet och många av dessa bidrog till synliga resultat inte minst 

i svenska Österbottens församlingar. Eftersom dessa kontakter ingalunda ännu är 

utforskade finns här ett viktigt forskningsfält av stort gemensamt intresse för  

väckelseforskare på båda sidorna om Bottniska viken.  

  

                                                           
26 Björklund 2005, 130–212. 
27 Näsman 1962; Wejryd 1984. 
28 Till Alba Hellman se Forsberg 1952. 
29 Till Edvard Björkenheim se Newman 1948. 
30 Häggblom 2004, 38–52. 
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”Låt mig vid fötter dina, få vila gott och sluta ögon mina 

och vila blott” 
Bilder av roseniansk väckelsefromhet i Anita Salomonssons Genom 

tidens handflata och Vackrast var ändå mamma 

 

Anders Persson 

 

 
I en intervju i Norrländsk tidskrift uttalar sig Anita Salomonsson om sin plats i 

författarbyn Hjoggböle: ”Vi har mutat in varsitt område. Kurt skriver ur 

arbetarperspektiv, P O Enquist kan man säga har det andliga, Hjalmar Westerlund 

skrev om timmerskogen. Själv har jag väl kvinnosidan.”1 Att Anita Salomonsson är 

en framstående kvinnoskildrare torde alla instämma i, men i detta sammanhang 

vill jag hävda att Salomonsson i flera av sina romaner även är en betydande 

skildrare av ”det andliga”. Och för att pröva denna hypotes kommer jag att 

undersöka bilderna av roseniansk väckelsefromhet i två av hennes romaner, Genom 

tidens handflata och Vackrast var ändå mamma. 

    Eftersom Anita Salomonsson är den senast debuterande av Hjoggböleförfattarna 

är det ett rimligt antagande, vilket för övrigt bestyrks av ovanstående citat från 

Norrländsk tidskrift, att hon i sitt författarskap förhåller sig till de andra författarna 

från samma by. Här har jag inspirerats av en essä av Anders Öhman, ”Vägen från 

Hjoggböle”, där han anlägger ett litteratursociologiskt perspektiv på författarbyn. 

 
Intressant nog kommer de fyra författarna från olika sociala skikt i byn, och i sina 

respektive författarskap representerar de olika hållningar till byn. Man kan även anta 

att dessa hållningar i sin tur har estetiska återverkningar på deras litterära verk. Inte 

bara det. Deras olika sätt att förhålla sig till byn har även påverkat receptionen av 

deras verk i den litterära offentligheten. Hjoggböle är därför intressant att studera 

som en knutpunkt där en rad estetiska repertoarers relation till sociala, kulturella och 

individuella faktorer blir tydliga.2 

 

                                                           
Artikeln har granskats av två externa lektörer enligt modellen double blind peer review. 
1 Hofsten 2004, 6. 
2 Öhman 2010, 13. 
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Jag tror att Öhmans utgångspunkt är fruktbar även när det gäller de fyra 

författarnas skiftande förhållningssätt till den rosenianska väckelsen. Innan jag går 

in i ett närmare studium av Salomonssons romaner vill jag därför kortfattat stanna 

upp inför de övriga Hjoggböleförfattarnas bilder av väckelsen. 

 

Författarbyns bilder av väckelsen – Per Olov Enquist,  

Hjalmar Westerlund och Kurt Salomonson 
I en tankeväckande essä kring bilderna av väckelsen i Musikanternas uttåg visar 

Daniel Lindmark på komplexiteten i Per Olov Enquists hållning till rosenianismen. 

Lindmark hävdar att romanen gestaltar tre centrala aspekter på väckelsen, 

”avogheten till det främmande, återhållsamhetens dygd och det okonstlades estetik” som 

”sammanfaller till en enhetlig mentalitet, en livshållning som präglar livets alla 

områden”.3 Genom att utgå från ett pregnant citat från Musikanternas uttåg, 

”Puritanismen och lättsinnet”, påvisar Lindmark även ”blandningen av högt och 

lågt” i den andliga sången och i predikospråket, liksom ”föreningen av det 

burleska och det allvarliga”.4 Tittar man på Enquists skildringar av väckelsen fram 

till självbiografin Ett annat liv, vill jag gärna tillfoga väckelsens tendens till 

introspektion och självrannsakan som ytterligare en bärande tematik. Jag tänker 

särskilt på de återkommande scenerna kring barndomstidens påtvingade 

syndabekännelser. I Musikanternas uttåg är det Josefina som utsätter fosterflickan 

Eva-Liisa för en ritualiserad och påtvingad biktsituation.5 Scenen relateras för 

övrigt även i inledningen av Kapten Nemos bibliotek, vilket är en tydlig indikation på 

dess betydelse.6 Vi möter en likartad iscensättning i Ett annat liv, men nu med en 

uttalad självbiografisk anknytning, där pojken tvingas hitta på synder för att göra 

modern nöjd. 

 
Problemet är bara att han, eftersom han är så snäll, aldrig har några fel att bekänna. 

Han är nästan kliniskt syndfri. Det är ett dilemma för dem båda. Varje lördag, när 

han går till sängs, skall han bekänna en synd han begått under veckan, och få Jesu 

förlåtelse. Detta har de gemensamt beslutat. Det kanske mer är modern som 

gemensamt beslutat detta, men beslutet finns i alla fall, och orsakar stor ångest för 

honom. Inte för att det skulle vara svårt att bekänna. Men för att han inte kommer på 

något att bekänna.7 

 

Det finns all anledning att beakta Enquists problematiseringar av den 

självrannsakande hållningen, särskilt när den betraktas ur ett barns perspektiv, 

                                                           
3 Lindmark 1997, 120. 
4 Lindmark 1997, 120–121. Citatet från Musikanternas uttåg, ”Puritanismen och lättsinnet”, återfinns på 

sidan nittionio. Enquist 1978, 99. 
5 Enquist 1978, 104–109. 
6 Enquist 1991, 11–12.  
7 Enquist 2008, 28. 
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eftersom följdverkningarna av roseniansk introspektion även är en bärande 

tematik i Anita Salomonssons roman Genom tidens handflata. 

    Hjalmar Westerlunds bilder av kyrka och väckelse präglas av ett tydligt klass-

perspektiv, där både präst och predikant på olika sätt missbrukar sin maktposition. 

I romanen Av händers verk framställs prästen som en religiös hycklare som utnyttjar 

sin position till att begå sexuella övergrepp.8 Och i Folket i Forsberget beskrivs 

predikant Karlsson som en klättrare på den sociala rangskalan som kompenserar 

sina klassmässiga mindervärdeskomplex med straffpredikningar samtidigt som 

han förser sig med de bästa bitarna ur matförråden.9 

    Kurt Salomonson, slutligen, skriver ytterst sällan med anknytning till hembyn 

och näst intill ingenting om hembygdens fromhet. Vid några få tillfällen blinkar 

väckelsearvet förbi, men kortfattat och påtagligt distanserat. Samtidigt blir dessa 

uppdykanden remarkabla just genom sin sällsynthet. Ett av dessa fåtaliga tillfällen 

möter vi i romanen Skiljevägen, som är en roman om facklig kamp och fackligt svek 

vid ett kraftverksbygge. Efter arbetsdagens slut sitter en av arbetarna och slötittar i 

tidningen – sporten, nyheterna. På sin väg över tidningssidorna kommer han fram 

till familjesidan.  

 
Nåväl, femtio år fyller… bara okända, sextio år… inte heller där någon känd. Så de 

svarta rutorna, dödens rutor, men fortfarande ingen bekant, däremot en vers som 

inte låter så bakom och som man kanske borde spara för det ledsamma tillfälle när 

också farsgubben går vidare. Man måste ju tänka framåt. 

– Du, hör här! 

Tänk när en gång det töcken har 

försvunnit, som över detta livet 

breder sig, När evighetens sköna dag 

upprunnit, Och himmelskt solljus 

flödar på min stig! 

– Är inte så dum, va? 

– Nä, klipp ut den också, tycker jag. Men står det min stig, står det inte din stig? 

– Min stig står det. 

– Låter konstigt på någe sätt. 

                                                           
8 ”Prästen predik om straffdom för synd och sedeslöshet varenda söndag från predikstolen. Han gör 

sken av att vara en av kyrkans fromma män. Men ändå se grev han inni byxen a dem som ingenting 

anne vili än få vara i fred.” Westerlund 1970, 88. 
9 ”Karlsson drog gärna in personliga angelägenheter i sin predikan. Han visste, att detta system var 

effektivt och respektingivande. Alla kände sig tvungna att gå till samlingen, när Karlsson predikade. 

Hans predikan var så späckad av lokalfärg att det trängde in i varje hörn av lokalen. Där satt 

menigheten med valkiga händer och höll hårt om sina biblar, i vördnad och skräck. All den förnedring 

och fattigdom som Karlsson fått utstå i sin ungdom, hade fostrat honom till en hård och dömande 

predikant.” Westerlund 1981, 83. 

När det gäller bilden av kyrka och väckelse, kan man nog iaktta en tydlig frändskap mellan Hjalmar 

Westerlunds och Ernst och Henning Sjöströms romaner. 
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– Jag vet inte. Det är väl meningen att den som är död ska tänka sig det där solljuset. 

Så står det i alla fall.10 

 

Eftersom detta utgör en av Kurt Salomonsons fåtaliga litterära anknytningar till 

väckelsearvet är det tankeväckande att det är en av den rosenianska sångskattens 

kända och älskade texter som citeras.11 Samtidigt finns det ingenting i ovanstående 

citat, utöver psalmtexten, som ens antyder detta väckelsesammanhang. Och efter 

den citerade passagen fortsätter tidningsläsarens förströdda kommentarer kring 

utlandsnyheter, kändisskvaller och sportreportage. Men utgår man från 

Hjoggbölekontexten vill jag däremot hävda att psalmcitatet plötsligt får påtaglig 

tyngd. Det omges av en stor tystnad som ropar efter sitt sammanhang. Enligt min 

mening är det rimligt att tänka sig att Anita Salomonssons specifika bidrag till 

skildringen av ”det andliga” växer fram i spänningsfältet mellan Enquists 

upprepade problematiseringar av det rosenianska arvet och Kurt Salomonsons 

tystnad. 

 

Genom tidens handflata och Vackrast var ändå mamma 

 – en romandiptyk 
Efter romandebuten 1994 med Änglabilder kommer ytterligare två romaner i snabb 

takt, Genom tidens handflata 1995 och Vackrast var ändå mamma 1996. Jag vill betrakta 

de två sistnämnda som en romandiptyk. Begreppet diptyk kommer ursprungligen 

från konstvetenskapen och kan avse en tvådelad altarprydnad, alternativt två 

separata bilder som dock motivmässigt hör samman. Det är givetvis den senare 

innebörden som här är aktuell. Och det motivmässiga eller tematiska sammanhang 

som jag är intresserad av är bilden, eller rättare sagt, bilderna av väckelsen. Det 

finns flera goda skäl att betrakta de två romanerna som en diptyk. För det första 

ger de divergerande bilder av roseniansk fromhetstradition.  För det andra 

framträder bilderna över tid. De två romanerna kan karakteriseras som 

släktromaner, där händelseförloppet spänner över två generationer, med 

tyngdpunkten förlagd till nittonhundratalets förra hälft och där Beatricegestalten 

fungerar som bryggan mellan de två romanerna, som barn i huset i Genom tidens 

handflata och som modern i Vackrast var ändå mamma. För det tredje återkommer 

några scener i båda romanerna som tycks vara medvetet parallellställda. Det gäller 

i synnerhet skildringarna av äldste sonens uppror och uppbrott från hemmet där 

likheterna är uppenbara. Samtidigt utspelas de i olika generationer och ges olika 

innebörder. Slutligen bör det betonas att båda romanerna inrymmer ett starkt 

kvinnligt perspektiv, i synnerhet Vackrast var ändå mamma.12 

                                                           
10 Salomonson 1962, 195.  
11 I romanen citeras Elin Siléns översättning i Den svenska psalmboken 1937. Psalmen finns dock även i 

Sionstoner 1935 i C. O. Rosenius översättning. 
12 I essän ”Vägen från Hjoggböle” lyfter Anders Öhman fram detta kvinnliga perspektiv som ett 

utmärkande drag i Salomonssons romankonst: ”Med kärleksfull blick skildrar hon förhållanden och 
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Den rosenianska introspektionen i  

Genom tidens handflata 
I romanen Genom tidens handflata problematiseras väckelsens introspektiva drag. 

Ytterst kortfattat handlar romanen om den unga Hermine som kommer till 

klockmakaren Carl Emanuel Tideström för att sköta om hans tre barn, efter det att 

han blivit änkling. De förälskar sig och Hermine blir gravid innan äktenskap 

ingåtts, vilket för dem båda leder till upplevelsen av ett livslångt syndafall. Sonen 

Selim föds och några år senare dottern Beatrice. 

    Vid några tillfällen i romanen apostroferas läsningen av Rosenius 

dagbetraktelser och det är värt att notera att Carl Emanuel upprepade gånger 

beskriver ett oförlöst spänningsförhållande mellan den rosenianska 

nådesförkunnelsen å ena sidan och den ångestfyllda introspektionen å den andra. 

Vid ett tillfälle kommenterar Carl Emanuel kvinnornas lyssnande till Rosenius 

dagbetraktelser: ”Om söndagarna lyssnade de tålmodigt och milt till Rosenius 

betraktelser, lät nåden skölja över sig. Lika hängivet pinade de sig i ångest och oro 

inför sin Herre.”13 Här ställs dagbetraktelsernas budskap om den översköljande 

nåden i skarp och oförlöst kontrast till kvinnornas ångest och oro. Vid ytterligare 

ett tillfälle återkommer Carl Emanuel till Roseniusläsningen, när han och Hermine 

i samband med en kometpassage på nytt kämpar med rädslan för straffdomen:  

 
Vi samlade barnen med större stränghet om söndagarna. Jag läste längre stycken ur 

skrifterna och fördjupade mig i Rosenius betraktelser. Hans ande vilade vid den här 

tiden över våra trakter och vi fann tröst i hans utläggningar. Han talade mer om 

förlåtelsen och nåden än om skulden och straffdomen. Hans texter var milda och 

silade ner genom våra plågade sinnen som aromatiska oljor.14  

 

Även här kan man iaktta hur förtröstan och ångestfylld självrannsakan, trots 

mildheten i Rosenius texter, kämpar om herraväldet. Sammanfattningsvis kan man 

säga att Genom tidens handflata visar på en väckelsefromhet där introspektionen 

dominerar. För Carl Emanuel och Hermine leder detta till en ständigt pågående 

pendling mellan förtröstan och ångest. Vilan i nåden är endast momentan och de 

faller ständigt tillbaka ner i ängslig självrannsakan. 

    I romanens senare del leder föräldrarnas tungsinta religiositet till sonen Selims 

uppror. Han som betraktats som frukten av ett syndafall och ett syndastraff blir 

                                                                                                                                                    
människor i deras vardagliga tillvaro, samtidigt som hon ser det hjältemodiga hos den som vågar trotsa 

och avvika. Hennes romaner skildrar gemenskapen, för det mesta mellan kvinnor, i vardags-

göromålen.” Öhman 2010, 16. 
13 Salomonsson 1995, 54. 
14 Salomonsson 1995, 105. Salomonssons beskrivning av den milde Rosenius kan jämföras med följande 

beskrivning av Roseniusläsningen i Levis resa: ”Sömnen minns jag: dessa två eller tre timmar oerhört 

sövande läsningar ur Rosenius betraktelser. Detta dystra malande, som om syndamedvetande skulle 

pressas in i varje por av den arma människan, vaken eller sovande. Till slut nästan alltid sovande.” 

Enquist 2001, 260. 
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närmast predestinerad till uppror. I romanens stora uppgörelse mellan Carl 

Emanuel och Selim förebrår Selim föräldrarna för deras inåtvända dysterhet. 

 
– Ja, svarade jag och letade efter rätt tonfall. Mamma och jag oroar oss över din 

framfart och ditt ogudaktiga sätt. Hur kommer det sig att det blivit så här? Kan du 

tala om det för mig. 

– Jag vet inte vad du menar, men jag vet att era åsikter är föråldrade och inskränkta. 

– Hur då, menar du, frågade jag. 

– Ni är omoderna, sade han, ni ser inte att världen har förändrats. Människor vill 

leva och ha roligt, inte sukta och be och avstå från allt. 

Jag blev stum inför hans ord, han tycktes uttala dem lätt och utan vånda. 

– Men, försökte jag, hur kan det komma sig att du blivit så gudlös, så bortom all 

kristen livssyn. Vi har ju fostrat dig som alla de andra. 

– Jag är inte som andra och tänker aldrig bli det. 

Hans blick var fast och mötte oförväget min. 

– Nej, det kan så vara, men det skrämmer mig att du inte ens tycks tro på Gud 

längre. 

– Nej, det var länge sedan. Jag har ju sett att ni mest plågas av Gud, att han mest 

straffar och är orättvis. Ni ser det inte ens, men en sådan Gud vill jag inte ha.15 

 

Selims uppror leder till ett totalt avståndstagande från väckelsefromheten. När 

Beatrice ställs inför valet att lämna den sedan fem år emigrerade fästmannen Emil 

för en ny man, den icke troende Salomon, kommer även hon till en punkt där hon 

gör uppror och väljer Salomon trots föräldrarnas motstånd. 

 
– Då tar jag Salomon, snyftade hon, för då får jag i alla fall komma härifrån. 

– Så kan du väl inte säga, inflikade jag lamt. 

– Jo, det kan jag, ingenting är mer nödvändigt än att få komma ifrån detta hus, där 

det inte funnits annat än jämmer och gråt.16 

 

Båda syskonen gör uppror, men till skillnad från Selim har Beatrice sin tro i behåll, 

men med en påtaglig tyngdpunktsförskjutning. Det är således primärt genom 

Beatrices gestalt som en annan bild av den rosenianska väckelsen träder fram. Och 

denna alternativa bild förkroppsligas i Beatrices gestalt i romanen Vackrast var ändå 

mamma. 

 

  

                                                           
15 Salomonsson 1995, 138–139. 
16 Salomonsson 1995, 185–186. 
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Vackrast var ändå mamma – om vilan i nåden 
När vi kommer till romanen Vackrast var ändå mamma möter vi en påtaglig 

tyngdpunktsförskjutning i bilden av väckelsen, från en introspektiv, 

självrannsakande hållning till en trygg och mer tillåtande fromhet. Romanen 

öppnar redan från första början för detta perspektiv genom att Beatrice gifter sig 

med en icke-troende man: 

 
Ofta förvånades hon över sig själv och över att ingenting längre kunde skrämma 

henne. Inte moderns beska och lite oförklarliga antydningar. Hon skulle minsann få 

se, så lätt var inte livet. Inte faderns mer uppriktiga och allvarsamma varningar. 

Tänk dig för, flicka. Inte heller kunde trosfränderna i De Ungas Förbund avskräcka 

henne. Allt tal om hedningar och avfällingar gick henne förbi.”17  

 

Och när modern vid ett annat tillfälle varnar henne svarar hon: ”Men han gör ju 

ingen förnär, försökte Beatrice, inte ens Gud. Jag får gå till bönhuset, han försöker 

inte hindra mig. Men han vill inte stängas inne, inte lyda några upprop. Han är på 

sitt eget sätt”.18  

  I Vackrast var ändå mamma gestaltas äldste sonens uppgörelse med fadern och hans 

uppbrott från hemmet. Här rör det sig om en scen med starkt självbiografiskt 

innehåll, eftersom den handlar om brodern Kurt Salomonsons uppbrott från 

hemmet och hans begynnande väg in i författarskapet.19 Sett ur ett diptyk-

perspektiv får här Selims uppror i Genom tidens handflata sin motsvarighet i äldste 

sonens uppror men, vilket starkt bör betonas, med helt andra förtecken.  Medan 

                                                           
17 Salomonsson 1996, 8. Det kan i detta sammanhang vara befogat att nämna Tore Nilsson, EFS-

predikant från Västerbotten och uppburen romanförfattare vid Ev. Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag. I 

romanen Såsom ett blomster på marken från 1948 varnas för de ödesdigra konsekvenserna av att gifta sig 

med en icke-troende man. När föräldrarna avråder Katarina från äktenskap äger följande uppgörelse 

rum. 

”Hon for ut mot dem i bitterhet, anklagade dem för att de inte ville hennes lycka. Hon hade aldrig 

erkänt för sig själv ens, att Jon kommit att bli den förste i hennes liv, men nu ropade hon det rakt i 

ansiktet på föräldrarna. 

– Jag kan inte leva utan honom. 

Erik beslutar sig för att tala mycket med Gud och föga med dottern. 

– Kanske du kan leva utan Gud, om du får spelmannen från Jepsker?” Nilsson 1948, 47–48. 
18 Salomonsson 1996, 11. 
19 I en artikel i tidskriften Provins skriver Anders Öhman följande om Kurt Salomonsons och Anita 

Salomonssons olikartade vägar till författandet: ”Även för Anita Salomonsson är skapandet viktigt som 

etiskt värde. Fast med Anita är det en helt annan del av geografin som blir betydelsefull och som länge 

varit en vit fläck: kvinnornas verklighet. För trots att det är väsentligt att Kurt och Anita delat samma 

uppväxt i ’Salmons backe’, så ter sig deras livsöden olika också på grund av de olika förväntningar som 

ställdes på män och på kvinnor i byn. På ett vis kan man säga att Anita ’tar rygg’ på Kurt, dvs. att han 

gör det nödvändiga upproret åt henne. I Vackrast var ändå mamma (1996) berättar hon hur hon som 

lillasyster beundrade sin storebror för att han visade att allting inte behövde vara som det var, utan att 

det kunde vara annorlunda. Men det är också så att hon inte kan, hur modig hon än skulle vara, 

revoltera på samma sätt som sin bror. Som flicka och kvinna är hon nämligen svuren åt vardagen på ett 

helt annat, och betydligt mera intrikat, sätt.” Öhman 2006, 35–36. 
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Selim hänvisar till den tryckande och dystra religiositeten i hemmet, förklaras 

”Den äldstes” uppbrott inte med hänvisning till religiositeten utan till den höga 

värderingen av kroppsarbetet. För fadern kan skrivandet inte betraktas som ett 

riktigt arbete utan snarare som ”ett svek mot arbetarklassen. Och mot ens 

händer.”20 Man kan även notera att den laddade uppgörelsen sker mellan far och 

son, medan moderns hållning framställs som påfallande återhållsam. 

 
Så en dag, och modern ville inte minnas, hade sonen under dagen suttit vid 

skrivmaskinen. Vid middagsbordet hade fadern förebrått honom, anklagat honom 

för högfärd. 

    Den äldste hade försvarat sig. Men någon måste också beskriva arbetets möda, 

göra sig till språkrör för den förtryckta klassen. 

    Då hade ilskan sköljt över fadern, så att han rusat upp från matbordet, och fått de 

gamla besticken att slamra mot perstorpsplattan. Han hade rest sig och sett hotfull 

ut. 

– Gå från matbordet, sade han med en röst som ingen tidigare hört. Den var vredgad, 

men återhållen och vass. 

– Den som icke arbetar ska icke heller äta, så enkelt jer he, sade han. 

Den äldste hade rest sig och lämnat huset. Ingen visste. Modern hade gråtit, men 

även hon förstod att en människa måste försörja sig. 

    Fadern hade länge varit tyst och sluten. Men någon återvändo fanns inte. 

    Efter någon vecka kunde de läsa hans artiklar i Norra Västerbotten. Fadern hade 

sett snopen ut och modern hade känt sig lättad. 

    I bönhuset hade hon tackat för att han överlevt. Men ensam, ty nu var det alltmer 

sällan som barnen följde med henne och delade känslan av frid och gemenskap. Hon 

mindes hur de förstrött bläddrat bland predikotexter och psalmer, men även det 

hade varit ljuvt. De var upptagna. Nu fick hon sitta ensam i bänken och be för den 

nya omvälvande tiden.21 

 

Jag vill särskilt uppehålla mig vid romanens tolfte kapitel, ”Stillheten om 

söndagarna”, som jag vill betrakta som romanens nyckelkapitel, i synnerhet när 

det gäller den ljusa bilden av väckelsen. Det är också från detta kapitel som 

romanens titel är hämtad, vilket även understryker dess centrala roll. Fadern läser 

på söndagsmorgonen tidningen och går igenom stort och smått, världshändelser 

och familjesida, ”dödsrunor, födelseannonser och högtidsdagar”. 

 
Då övergår fadern till att granska brudparen, som hur världen än gestaltar sig 

fortsätter att fylla tidningarna. Med uppenbar kännarmin låter han blicken glida över 

bröllopsfotona. 

    Nu tittar barnen i smyg på varandra, för nu vet de hur omåttligt löjlig han ska 

komma att te sig. 

                                                           
20 Salomonsson 1996, 410. 
21 Salomonsson 1996, 410–411. 
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– Vackrast var ändå mamma, säger han och låter tidningen sjunka, medan han ser 

bort mot henne, som äntligen har fått grytbottnen ren och nu är i färd med att torka 

diskbänken ren. 

    Varje söndag upprepas alltsammans och han är dem gränslöst föråldrad.22 

 

Förutom själva kärleksförklaringen, handlar det också om att fadern frivilligt 

underordnar sig söndagarnas rosenianska matriarkat. Det är i detta kapitel som 

det kvinnliga perspektivet på väckelsen blir som tydligast. Det är uppenbart att 

den icke-troende fadern, som i grunden ser snickarboden som sin främsta 

helgedom, intar en tillbakadragen och underordnad ställning, fullt solidarisk med 

den söndagsstillhet som modern värderar så högt. Medan modern lyssnar på 

högmässan i radio vilar fadern uppe i sovrummet. I detta kapitel framställs 

söndagsstillheten inte som ett lagiskt måste, utan snarare som en nåd, en 

högtidlighet för barnen och en frizon för den hårt arbetande jordbrukarkvinnan 

och dessutom, som en vila i den ljusa väckelsefromheten. Det tolfte kapitlet 

avslutas med söndagskvällens besök i bönhuset, där modern för en kort stund 

lämnar familjekretsen och, bildligt talat, träder in i ett eget inre rum medan hon 

gör sig redo för bönhusbesöket: ”Redan ser barnen hur främmande hon har blivit, 

hur kinderna fått färg och ögonen glans.”23 

 
I bönhuset vilar hon sin kropp och tröstar sin själ. Hon följer med i sångerna och låter 

sig uppfyllas av orden. Om skuld och skam och straffdom bryr hon sig föga. Gud är 

god och klappar henne, så snart han kommer åt, på axeln och säger: försmäkta inte, 

ty du ska bli upprättad. Ur väskan tar hon sedan någon krona och ger till de 

behövande. 

  När sista sången klingat av och församlingen börjar resa sig, tar hon sig ur den 

ljuvliga dåsigheten och går hem. Hon huttrar lite, delar några ord med ett gammalt 

par och får skynda sig hem till kvällsgröten. 

  Ja, söndagarna är mödrars vilodagar, då allting, oro, självförebråelser och trasiga 

byxknän får vänta.  

  Då ljuset från himlavännen fyller husen och låter dem gå på gator av guld.24 

 

”Gud är god”. När man läser Beatrices enkla bönhuscredo är det svårt att undgå 

att tänka på en annan av den ljusa väckelsefromhetens representanter i svensk 

litteratur, nämligen Petrus i Sara Lidmans roman Tjärdalen. Trots sin utsatta 

situation och sina anfäktelser håller även Petrus till varje pris fast vid sitt credo: 

”Så han försökte tänka ihärdigt på det viktiga i kristendomen. Gud är kärlek. 

Människan är ofullkomlig. Världen ett misslyckat försök som ska slå bättre ut i 

himmelen.”25 

                                                           
22 Salomonsson 1996, 185–186. 
23 Salomonsson 1996, 196. 
24 Salomonsson 1996, 197. 
25 Lidman 1953, 121. 
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    I det ovanstående citatet ur Vackrast var ändå mamma är ordet vila ett huvud-

begrepp, liksom i hela det centrala tolfte kapitlet. Eftersom begreppet vila betraktas 

ur den hårt arbetande småbrukarhustruns perspektiv, avser det den kroppsliga 

vilan, ty ”söndagarna är alla mödrars vilodagar”. Men i samma grad betecknar 

ordet vilan i nåden. I romanens avslutande kapitel, ”Den bittraste dagen”, lyfts 

ordet vila på nytt fram som ett huvudbegrepp. Jag tänker på en textpassage där 

den åldrade modern summerar sitt liv och då erinrar sig en strof ur Sionstoner.  

 
Hon fylldes av frid. Hon blev besynnerligt trött. Hon hade under hela sitt liv sökt att 

upprätthålla orden. Hållit färdriktningen. Hon var inte nöjd med sig själv, för där 

fanns stunder som hon brustit i tro och tvivlat. Men även för dem hade han 

utrymme. Och hon lutade sig tillbaka mot kudden och bad med psalmens ord: 

”Låt mig vid fötter dina, få vila gott 

och sluta ögon mina och vila blott” 

Ingenting föreföll henne nu ljuvare än att få sitta vid någons fot i aftonsolen. En fot 

som visste vägen och förde hemåt.26 

 

Återgivandet av andra strofen av psalm 634 i Sionstoner innehåller en felcitering 

som det är väl värt att stanna upp inför. I det tryckta sångboken lyder texten: ”Låt 

mig vid fötter dina / Få vila gott / Och sluta ögon mina / Och följa blott!”27 Verbet 

”följa” har ersatts med ”vila” och följden blir en dubblering av ordet ”vila”. Om 

det rör sig om en avsiktlig felcitering från författarens sida, vilket jag i första hand 

utgår från, bör man rimligen förstå minnesfelet ur moderns perspektiv när hon ur 

minnet citerar den älskade psalmens ord. Moderns minnesfel framstår i så fall som 

ett subtilt sätt att lyfta fram vilans betydelse, vilan för den trötta kroppen och, ur 

ett andligt perspektiv, vilan i Guds nåd. Det är som om ordet ”följa” blir för 

kravfyllt för modern i denna stund. Allt riktar sig in mot vilan.28 

    Sammanfattningsvis, sedd mot bakgrunden av de andra Hjoggböleförfattarnas 

bilder av den rosenianska väckelsen, framstår Anita Salomonssons romandiptyk 

Genom tidens handflata och Vackrast var ändå mamma som ett viktigt bidrag när det 

gäller att bredda och nyansera bilden av denna fromhetstradition. I jämförelse med 

P O Enquists djupt ambivalenta förhållningssätt till rosenianismen, Hjalmar 

Westerlunds drastiska präst- och predikantanekdoter och Kurt Salomonsons 

tystnad har Anita Salomonsson en egen röst och en egen hållning. Salomonsson 

visar genom sin romandiptyk hur väckelsens starka betoning av Kristi 

försoningsverk kan röra sig i två motsatta riktningar, å ena sidan en introspektiv 

och ängsligt självrannsakande hållning i Genom tidens handflata och å andra sidan 

en trygg och tillåtande Kristusförtröstan i Vackrast var ändå mamma. 

                                                           
26 Salomonsson 1996, 436. 
27 Sionstoner. Sångbok för den kristliga andakten 1935, nr. 634. 
28 Skulle det i stället vara ett oavsiktligt minnesfel från författarens sida, kan innebörden av denna 

felcitering ändå i grunden vara densamma. Även med ett sådant scenario är det begreppet vila som 

hamnar i förgrunden, den kroppsliga vilan och vilan i nåden. 
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