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1. Inledning 

Tiden är kort!
1
 Så löd Lars Landgrens valspråk. Intressant tyckte jag när jag läste om denne 

mans livsgärningar och valde det som titel på denna uppsats. Lars Landgren kom till Delsbo 

som kyrkoherde 1844 och stannade här till 1876, då han blev utnämnd till biskop över 

Härnösands stift. Härnösands stift omfattade på den tiden hela regionen Norrland – Medelpad, 

Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Lappland (Hälsingland 

hörde på den tiden till Svealand). Förmodligen alltså en man som hade kontakt med ett 

relativt stort antal människor. Kärt barn har många namn brukar man säga och Lars Landgren 

hade flera vilket kanske hänger ihop med det ovan skrivna. Han kallades Landgren eller 

”Doktorn” vid tilltal (Delsbo hade på den tiden ingen doktor), lite mer laddat ”snarspen”
2
 och 

mer illvilligt kallades han för ”Lång-Lasse”. Idén till att skriva om Landgren föddes tidigt 

under höstterminen, men jag visste inte vad jag skulle skriva eller hur. Det som framför allt 

fångade mitt intresse var alla historier om honom som florerar så som att han rensade upp 

bland tjuvar och hembrännare, byggde skolor och hade hemska husförhör. Lars Landgren är 

ett välkänt namn i Delsbo och utanför kyrkan har man uppfört en staty av honom. Även 

”Landgrens grotta” är ett känt begrepp för konfirmationselever, det är en grotta byggd i sten 

nedanför Mariagården vid Delsbo kyrka. Denna grotta byggde Landgren under den ovanligt 

varma sommaren 1857 för att hans konfirmander skulle ha en sval plats att läsa på
3
. Grottan 

finns fortfarande kvar och jag minns att vi under vår konfirmation fick sitta där medan prästen 

berättade om Landgren.  

Jag började läsa allt jag kom över om honom på Delsbo Bibliotek, men ju mer 

jag läste desto mer såg jag hur olika författarna framställt honom. Jag började fundera över 

hur denna bild förändrats och varför. Vad hade påverkat de olika författarnas sätt att skriva? 

Varför fokuserar de på olika saker? Eftersom jag frågar mig varför denna bild har förändrats 

har jag läst Peter Aronssons bok ”Historiebruk – att använda det förflutna”.
4
  

 Tiden är kort! sa Landgren. Hur kort undrar jag då, har dessa 70-80 år förändrat 

något i människors sätt att se på Landgren eller är uppfattningen densamma? Det ska min 

uppsats handla om.  

                                                           
1
 1 Kor. 7:29. 

2
 Snarsp – skarp, kraftfull (dialektalt). 

3
 Jonsson 1996, s 107. 

4
 Termen historiebruk förklaras senare i kapitlet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur bilden av Lars Landgren såg ut under 1920-

1940-talen och hur den ser ut idag (1980-2006) utifrån de källor jag använt. Frågor jag vill ha 

svar på är: 

 Har bilden förändrats och i så fall på vilket sätt? 

 Varför har bilden förändrats och vilka orsaker kan ligga bakom förändringarna? 

 

1.2 Metod, källmaterial och avgränsning 

För att få svar på mina frågor har jag utfört en kritisk litteratur- och textstudie. Jag har 

granskat böcker och tidningsartiklar för att få fram bilden av Landgren under två perioder. 

Eftersom jag är intresserad av hur Landgren framställts som person undersöker jag hur olika 

författare har beskrivit hans personlighet, hans kamp för nykterhet och ordning, hans roll som 

präst och hans roll som lärare. Jag valde ut fyra böcker jag bedömt som relevanta för min 

undersökning samt de tidningsartiklar om honom från respektive tidsperiod som fanns 

tillgängliga på Hälsinglands Museums klipparkiv genom Maj-Britt Norin. Jag vill påpeka att 

jag till största del använt mig av de två biografier som skrivits om Landgren eftersom de är 

mest omfattande. För att vidga perspektivet något har jag lagt till två böcker samt artiklarna. 

De böcker jag använt mig av är följande: 

 

 Bror Hillgrens En bok om Delsbo från 1925-26 är en bok i tre delar och som titeln avslöjar 

en bok som handlar främst om Delsbo och dellbor men som även tar upp Lars Landgren. 

Anledningen till att jag använt mig av den är att den ger en inblick i hur man på den tiden 

såg på människor, både på Landgren och hans omgivning. 

 Lars Landgren, människan – folkuppfostraren – kyrkomannen av Torsten Bohlin är den 

första mer omfattande biografin om Landgren, den utgavs 1942. Den här boken är mycket 

ingående i sin beskrivning av Landgrens personlighet. Författaren var liksom Landgren 

biskop i Härnösand. 

 Den andra, färskare Landgrenbiografin jag använt mig av är Lars Landgren – prost i 

Delsbo, biskop i Härnösand av Bror Jonsson, författare och journalist från Delsbo. Boken 

utgavs 1996 och ger den senaste bilden av Landgren. 
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 Norrhälsingar från 400-årigt Hudiksvall med Gösta Skoglund som redaktör från 1981 

belyser den senare bilden av Landgren ytterligare. 

De tidningsartiklar jag använt mig av som ger en bild av Landgren för 70-80 år sedan är: 

 

 En nordhälsingsk kämpagestalt i prästrock som publicerades i Hudiksvalls Tidning 

19260930, journalist är inte angiven. 

 En storman och kraftmänniska i kyrkans liv ger stoff till film, publicerad i Sundsvalls 

Tidning 19490213, journalist är inte angiven. 

 Från biskop Landgrens Delsbotid, tidning och journalist okänd. 

 Lars Landgren – en folkskolans förkämpe, publicerad i Svenska Dagbladet 19420628 och 

skriven av Torsten Bohlin som även skrev den första allomfattande Landgrenbiografin. 

 

De artiklar jag använt mig av för den senare bilden av Landgren är: 

 

 Landgren i levande porträtt, publicerad i Hudiksvalls Tidning 19980702 och skriven av 

journalisten Roland Hamlin. 

 Lars Landgrens liv blir teaterpjäs, publicerad i Hudiksvalls Tidning 19960208 och 

skriven av journalisten Jan Olsson. 

 

Detta är det källmaterial jag har begränsat mig till. Jag är medveten om att det skrivits mycket 

mer om Landgren men att ta upp allt är inte möjligt i denna uppsats. Jag vill också påpeka att 

den tidigaste av de två Landgrenbiografier jag använt mig av är skriven av en biskop vilket 

kan ha påverkat hans sätt att se på och skriva om Landgren. Den senare av de två är skriven 

av en författare och journalist från Delsbo vilket kan ha inverkat på hans framställning. 

 

I min analys och diskussion anknyter jag till viss del till forskningstraditionen historiebruk. 

 

1.3 Tidigare Forskning 

Det finns mig veterligen ingen tidigare forskning i ämnet som berör hur Landgren framställts 

på olika sätt i olika tidsperioder. Min studie blir således ett pionjärarbete.  
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1.4 Historiebruk 

Historiebruk handlar om hur det förflutna används, vilka eller vems syften som ligger bakom 

en historieskrivning? Peter Aronsson menar i sin bok ”Historiebruk – att använda det 

förflutna” att det nästan alltid finns något eller några syften utöver kunskapstörst och 

nyfikenhet som bestämmer angelägenhet, urval, perspektiv och meningssammanhang i bruket 

av det förgångna. Historia har använts för att t ex skapa betydelse och mening, skänka 

legitimitet, hantera förändringar eller för att fostra människor. Historiebruk kan t ex användas 

för att stärka människors identitet, utveckla glesbygd och övergivna ekonomiska zoner eller 

för att fängsla läsare/åskådare. Termen historiebruk definierar Aronsson som den process då 

delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterande helheter. Metod och mål för historiebruk skiftar menar Aronsson, men 

grundläggande syften för det är enligt honom att ge mening, legitimitet och att hantera 

förändringar.   

 

1.5 Disposition 

För att introducera Landgren för läsaren har jag i kapitel två skrivit en kort bakgrund om 

Landgrens liv. I kapitel tre presenterar jag bilden av Landgren ur de fyra olika perspektiven 

för ca 70-80 år sedan. Kapitel fyra innehåller bilden av Landgren idag i jämförelse med den 

tidigare framställningen. I kapitel fem diskuterar och analyserar jag vad jag kommit fram till 

efter egna åsikter och slutsatser samt besvarar mina frågor. Slutligen gör jag en kort 

sammanfattning. 

  

2. Bakgrund – biografi över Landgren 

Lars Landgren föddes den 14 maj 1810 på Gundbo gård i Östervåla socken som Lars Larsson, 

yngst i en syskonskara av fyra.
5
 Hösten 1819 flyttade Landgren till Gävle för skolgång, där 

var han färdig 1827. Under hösten samma år gick flytten till Uppsala för studier i filosofi. 

1823 tog han fil. kand. och 1833 magisterexamen. Trots att Landgren kom från en tämligen 

fattig familj klarade han studierna utan att behöva ta några lån. Detta genom att arbeta 

parallellt med studierna, bl a som kurator och bibliotekarie vid Gästrike – Hälsingenationen 

vid Uppsala universitet. Under studietiden i Uppsala intresserade kan sig mycket för Friedrich 

                                                           
5
 All information i kapitlet är hämtat ur Bror Jonssons biografi över Landgren eftersom det råder konsensus 

bland de som skrivit om honom vad gäller dessa uppgifter samt av den anledningen att den är den senaste. 
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Hegel och betraktade sig som hegelian.
6
 Efter en tid vände han sig dock till den evangelisk – 

lutherska tron. Vad exakt det var som fick honom byta är inte helt klart men han ska under 

denna tid ha brottats med trosfrågor. Landgren tog i alla fall avstånd från Hegel och hans läror 

och han lär ha yttrat orden: men jag behövde två år för att tvätta av mig den akademiska 

smörjan.  

 Från hösten 1833 till våren 1836 arbetade Landgren som lärare vid sin gamla 

skola i Gävle - Gefle Högre Lärdoms Schola. I december 1835 blev han också anställd som 

apologist eller lärare vid Katedralskolan i Uppsala och tillträdde tjänsten 1836. Samtidigt läste 

han teologi och tog sin teol. kand. den 16 oktober 1838. Trots detta lät han prästvigningen 

vänta och sökte istället en rektorstjänst vid Hudiksvalls läroverk där han redan under hösten 

1832 vikarierat en period. Tjänsten tillträddes den 14 december 1839.  

 1840 hölls ett nykterhetsmöte i Hudiksvall där Landgren deltog och anslöt sig 

efteråt till den wieselgrenska rörelsen.
7
 Landgren reste hösten 1841 till Uppsala för att 

prästvigas och sökte därefter kyrkoherdetjänsten i Delsbo. Anledningen till att prästvigningen 

skedde just då kan ha berott på det stundande bröllopet. En skoltjänst gav inte så bra betalt på 

den tiden och han skulle gifta in sig i en relativt förmögen familj och kan ha varit i behov av 

bättre inkomst för att i framtiden kunna försörja sin kommande familj. Den 5 juni 1842 gifte 

sig då Landgren med Mathilda Augusta Ferner (Thilda) från Njutånger. Han blev officiellt 

utnämnd den 27 juli 1842 men fortsatte som rektor i Hudiksvall till 1844. 

 Under sin tid som kyrkoherde i Delsbo lät han bygga en ny prästgård och tolv 

skolhus som han själv deltog i byggandet av. Från början fick han själv arbeta som lärare och 

samtidigt utbilda lärare. 1855 grundade Landgren Delsbo sockenbibliotek. 1859 var han med i 

grundandet av Helsinglands Fornminnessällskap. De arbetade för bevarandet av gamla 

kyrkoskatter och kulturskatter. Enångers gamla kyrka som höll på att förfalla restaurerades 

och inreddes till museum, i och med detta grundades då Enångers Kyrkomuseum. Landgren 

bidrog också till det som senare skulle bli Hälsinglands Museum. Han sägs ha varit mycket 

språkintresserad, lärde sig bl a att tala dellboska under sin tid i Delsbo. 1864 var han med i 

bildandet av Delsbo Missionsförening vilken 1921 ändrade namn till Kyrkgränds syförening. 

Landgren motionerade under sin tid som riksdagsman tillsammans med andra om 

upprättandet av ett spetälskesjukhus i Järvsö vilket antogs. Han grundade även Delsbo 

lärarseminarium som 1875 flyttades till Bollnäs och blev småskoleseminarium.  

                                                           
6
 Hegelian kallas en person som är anhängare av den tyske filosofen Friedrich Hegels läror. 

7
 Nykterhetsrörelse som bildades under 1830-talet, drev ett halvabsolutistiskt program som innebar avhållsamhet 

från sprit och måttligt bruk av andra alkoholhaltiga drycker. Leddes av prosten Peter Wieselgren. 
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Landgren var också en produktiv författare inom teologi, jag nämner några här som är 

omtalade men listan skulle kunna göras lång och den finns att läsa i Bror Jonssons bok. Han 

skrev t ex fem arbeten om grunddragen i dopet, läran om kyrkan, läran om helgelsen, läran 

om Gud och läran om rättfärdiggörelsen. Ett annat stort verk av honom är ”Öfversigt af de 

protestantiska missionernas uppkomst och närvarande tillstånd”.   

 Landgren miste hela sin familj i lungsot, frun Thilda 1861, sonen Fridolf 1866 

(f. 1845), sonen Algot (f. 1850) och dottern Thilda (f. 1843) 1872. De ligger alla begravda på 

Delsbo kyrkogård. Senare gifte han om sig med Clara Martinsson men de fick aldrig några 

gemensamma barn.  

 Den 10 mars 1876 blev Landgren utnämnd till biskop i Härnösand. Stiftet 

omfattade då hela Norrland – Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, 

Norrbotten och Lappland. Hälsingland hörde på den tiden till Svealand. Landgren levde och 

verkade där fram till sin död på långfredagen 1888.  

 

3. Bilden av Landgren under perioden 1920-1940 

I detta kapitel kommer jag att undersöka hur Landgren framställdes som människa under 

perioden 1920- till 1940-talen utifrån beskrivningar av hans personlighet, hans kamp för 

nykterhet och ordning samt hans yrkesroller som präst och lärare. 

 

3.1 Personligheten 

 

Läroverkslärare, och rektor, praktisk församlingspräst – såsom sådan en outtröttlig förkunnare 

och en varmhjärtad själasörjare – en väldig kämpe mot okunnighet, råhet, förvildning, 

dryckenskap, en lika väldig folkupplysare med brinnande tro på folkskolans väckande och lyftande 

makt, en hembygdsvårdare av stora mått, landstingsman, medlem av riksdag och kyrkomöte, 

insiktsfull språkman, som gjort en bestående insats i fråga om Delsbodialekten, en grundlärd 

teolog, en sällsynt produktiv teologisk och kyrklig författare, mäktig djärva organisatoriska 

reformplaner, allt detta hålles samman i Landgrens personlighet.
8
 

 

Under denna period beskrivs Landgren med starka, laddade adjektiv. Bror Hillgren beskriver 

Landgren som en stor, kärleksfull man med stark stämma som ingjöt respekt i nästan alla han 

                                                           
8
 Bohlin 1942, s 304. 
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mötte. Bemöttes han någon gång av oförskräckthet fann han detta som nöjsamt.
9
 Hans stora 

sinne för humor gjorde honom populär bland invånarna i Delsbo. Från början blev Landgrens 

en smula despotiska sätt missförstått och gav honom en del ovänner som sedermera när de lärt 

känna honom blev hans vänner.
10

 Torsten Bohlin skriver att människor som mötte Landgren 

för första gången ofta blev rädda för honom eftersom hans röst var så stark att de uppfattade 

honom som arg, men detta ändrades också när de lärt känna honom. Lammets fromhet fanns 

bakom björnens rytande.
11

 Landgrens fullkomlighet betonas starkt – osedvanlig praktisk 

duglighet, sällsynt oegennyttig medborgarvilja.
12

 Hans framträdande personlighet gjorde 

starka intryck på omgivningen. Den robusta och skrovliga ytan gömde en känslig man med 

varmt hjärta, en ädel och hängiven personlighet.
13

 

 

Fruktad men älskad, kärv, grovhuggen men på samma gång vek och öm, sådan står han för oss, 

mannen däruppe på predikstolen.
14

 

 

Bohlin liknar Landgren vid en oslipad diamant: likväl först och sist diamant, äkta alltigenom. 

De som inte kände honom uppfattade honom som tung, kantig, med ett bondaktigt drag i 

uppträdande och umgänge, sträng och hänsynslös. När de väl lärt känna honom såg de hans 

sanna personlighet – omtänksam, vänlig och uppmuntrande. Det var också med dessa 

egenskaper han vann vördnad och kärlek hos alla som såg igenom hans hårda yttre. Landgren 

var lugn och samlad, ordet jäkt fanns inte i hans ordbok.
15

 Han hade bättersidan in, skriver 

Bohlin.
16

 Landgren jämförs med ”karolinertidens stora biskopliga kämpargestalter”, han var 

självständig, impulsiv, energisk, hade ett självrådigt sinne och var mångsidig i sina 

intressen.
17

 Landgren sägs också ha varit svag för vackra utseenden (Delsbosmak), han tyckte 

om flickor som var runda, röda och glada. Han var glad, skämtsam, rättvis, sanningskär och 

fast i sina åsikter.
18

 Dock påpekas att han var ovanligt fri från fåfänga vad gällde hans eget 

utseende.
19

  

                                                           

 
9
 Hillgren 1925, s 70. 

10
 Hillgren 1925, s 68.  

11
 Bohlin 1942, s 70. 

12
 Ibid. 1942, s 104 

13
 Ibid. 1942, s105f. 

14
 Ibid. 1942, s 6. 

15
 Ibid. 1942, s 304. 

16
 Ibid. 1942, s 305. 

17
 Ibid. 1942, s 309. 

18
 Ibid. 1942, s 320. 

19
 Ibid. 1942, s 137. 
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Han var en rätt rustik företeelse, kunde klara sig utan mat i flera dagar och klev alltid upp vid 

tre- fyratiden på morgonen.
20

 

 Bohlin tar också upp den enligt honom veka sidan av Landgrens personlighet. 

Lars var den yngste av fyra syskon och den enda av dem som utmärkte sig vad gällde 

begåvning eller läshuvud enligt Bohlin, i samma stycke talar han också om att han överlevde 

sina syskon. Han skriver att Landgren ärvt sin hårda, starka, arbetsamma sida från sin far och 

den veka, känsliga och fromma från sin mor.
21

 En motsättningarnas man, barsk och häftig 

som sin far, blid, begåvad och from som sin mor.
22

 Han berättar att Landgren själv förklarat 

denna vekhet med följande ord: en biskop, en präst, kommer längst med tårar och böner.
23

 I 

många Landgrenhistorier menar Bohlin att vekheten och tårarna har en verkningsfull kontrast 

till det sträva och robusta i hans väsen, till rytandet, den obändiga urkraften. Det var inte ett 

tecken på svaghet eller ett dåligt drag i personligheten. Påpekas görs också att vekheten inte 

var en begynnande senilitet utan en ursprunglig sida av hans personlighet. Författaren 

hänvisar till Tegnér som skrev: det icke gives någon sann styrka, som ej är förenad med 

vekhet i hjärtat...
24

 Landgren beskrivs av en samtida jurist som mycket klen och oredig talare, 

ej alltid praktisk i sina förslag, Bohlin försvarar Landgren genom att skriva att han själv läst 

igenom hans anföranden och finner juristens omdöme orättvist. Det enda som skiljer 

Landgren från andra är att han var mer folklig (vilket här ska uppfattas som positivt).
25

 

 Inte mycket är känt om Landgren som barn vilket Bohlin tolkar som ett tecken 

på att han var kemiskt fri från självupptagenhet.
26

 Dock skriver han att Landgren bar med sig 

minnen från en svår barndom (fattigdom, sjukdom) och att han tidvis haft själsliga problem 

och religiös oro som hjälpt till att forma hans personlighet.
27

 Studietiden kännetecknades av 

flitighet och arbetsamhet trots att han under tiden led av tuberkulos.
28

 Bohlin skriver att han 

var synnerligen populär, men oftast allvarlig och ”lärd”. Endast vid enstaka tillfällen på 

nationsfesterna sägs Landgren ha visat ”naiv, studentikos uppsluppenhet".
29

 Kantigheten, 

allvarligheten och kärvheten berodde eventuellt på hans tunga arbetsbörda under studietiden 

                                                           
20 

Ibid. 1942, s 114, 139. 
21

 Ibid. 1942, s 10f. 
22

 Sundsvalls Tidning 19490213. 
23

 Bohlin 1942, s 306. 
24

 Ibid. 1942, s 307. 
25

 Ibid. 1942, s 117. 
26

 Ibid. 1942, s 25. 
27

 Ibid. 1942, s 26. 
28

 Ibid. 1942, s 15. 
29

 Ibid. 1942, s 20. 
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spekulerar författaren. Dessa egenskaper hade kanske kunnat mildras om han sluppit arbeta 

för att ha råd att studera och istället fått ägna sig åt umgänge med likasinnade.
30

  

 Återkommande ord som beskriver Landgrens personlighet är modig, stark, 

energisk, oegennyttig, kraftig kroppshydda, mullrande stämma, rättvis och kärleksfull. I 

artikeln ”En nordhälsingsk kämpagestalt i prästrock” beskrivs Landgren som en enastående 

kraftgestalt, kämpagestalt, kristnad viking.
31

  

 

3.2 Nykterhetskämpen och ordningsmannen Landgren 

Brännvinsmissbruket var på Landgrens tid utbrett och djupt rotat. Landgren fick börja med att 

”rensa upp” bland befolkningen. Han gick till storms mot brännvinseländet
32

. Angående 

missbruket skrivs också mången hård dust och månget nappatag hade den nya prästen med 

sina dellbor.
33

  

 Bohlin skriver att Landgren bedrev en praktisk nykterhetspropaganda.
34

 Här 

finns några berättelser där Landgren åker runt och rensar upp bland suputer och läxar upp dem 

handgripligen.
35

 I historierna framställs Landgren som den oförtröttlige nykterhetsivraren som 

aldrig ger upp kampen. Anledningen till att de söp sägs ha varit dålig kost, dåliga bostäder, ett 

socialt problem som lönnbränneriet var skyldig till.
36

 Samtidigt som superiet och 

lönnbränneriet fördöms uttrycker Hillgren en slags medkänsla för en snäll gumma som höll 

lönnkrögeri, han talar om att inte alla lönnkrögare var kriminella busar utan kanske det enda 

sättet för vissa att överleva.
37

 Landgren kunde dyka upp hos lönnbrännarna när som helst – 

det vågade ingen annan göra på den tiden och när han läxat upp dem höll han ljungande 

straffpredikningar.
38

  

 

Hans kurage att komma alldeles ensam, den långa, resliga gestalten, den mullrande, väldiga 

rösten, de grovhuggna, drastiska ordalagen, allt samverkade till att injaga en hälsosam respekt, 

som kuschade
39

 de tredskande och sturska.
40
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Landgren beskrivs som en av de få som vågade ta upp kampen med de tjuvar och 

lönnbrännare för att ge dem sanningens och kärlekens hälsosamma ord.
41

  

 Att Landgren avskydde brännvinet framgår klart och tydligt i Bohlins bok, hans 

artikel ”Brännvinskriget” sägs lämna ett friskt intryck hos läsaren. Också i brännvinskriget i 

vårt land intar Landgren ett hedersrum såsom en modig och uthållig soldat.
42

 Mitt i allt detta 

rosande av nykterhetsivraren påpekas att han inte var absolutist, han fann det inte nödvändigt 

att förbjuda vin och öl och det måttliga intagandet av dessa svagare drycker, men strängt 

återhållsam hade han alltid varit i sina vanor. Bohlin tar upp att han även tog i på skarpen 

med nykterhetstalare såsom t ex Godtemplarrörelsen. Författaren kallar ställningen diskutabel 

men den måste respekteras.
43

 

 Landgrens styrka och ihärdiga arbete för nykterheten framhålls samtidigt som 

det påpekas att dessa insatser inte bara behövdes i Delsbo. Sådant arbete menar man även 

behövdes på andra håll.
44

 

 Vid tiden för Landgrens ankomst till Delsbo sägs orten haft ryktet att vara den 

skamligaste församlingen i bygden. Befolkningen i Delsbo var uppdelad i två läger, de 

ordentliga i ”Frampåsockna” och de bråkiga i ”Västpåsockna”. Hälften av befolkningen var 

alltså i behov av en modig, kraftfull, klok och kunnig ledare.
45

 Denne ledare återfanns 

naturligtvis i Landgren. Förklaringen till problemen, menar Bohlin, kan ha varit att orten tog 

emot barnhusbarn från Stockholm som var kriminella, en av dem ska t o m ha varit en vida 

beryktad mästertjuv. I ”Västpåsockna”, även kallad ”rackarbygden” hade Landgren stora 

problem med både lönnkrögeri och tjuveri. Frisläppta fångar som återvände och fortsatte sina 

kriminella banor.
46

 Hillgren förklarar problemen med att befolkningen i Västpåsockna 

härstammade från tattare, samer (s.k. sockenlappar) och finnar, de sistnämnda stod på en 

ovanligt låg sedlig nivå.
47

 Landgren sägs själv ha forskat i den allra värsta släkten där. Bohlin 

berättar att dåvarande ärkebiskop Reuterdahl skrivit i ämbetsberättelsen för prästmötet 1865 

att det i Delsbo fanns vissa områden med stora problem. Dock har situationen förbättrats 

enormt efter Landgrens ankomst. Landgren själv sägs ha undersökt brottsligheten och kommit 

fram till att mer än hälften av brottslingarna icke voro delsboar utan inflyttat folk.
48

 Att 

                                                           
41

 Ibid. 1942, s 41. 
42

 Ibid. 1942, s 92ff. 
43

 Bohlin 1942, s 89f. 
44

 Hillgren 1925, s 69. 
45

 Hudiksvalls Tidning 19260930. 
46

 Bohlin 1942, s 37f. 
47

 Hillgren 1925, s 39, 68. 
48

 Bohlin 1942, s 79. 



 

 

13 

 

Landgrens dellbor stod för detta hemska beteende själva utesluts bestämt. Han sägs ha yttrat 

följande om sina dellbor: jämte den oförvägna djärvheten finnes så mycken hjärtlighet och 

välvilja, stundom även varm kristendom i delsbokaraktären, En sådan arbetskraft som i de 

gamla kända delsbotyperna har jag ingenstädes funnit.
49

 Även Bohlin skriver att Landgren 

försvarade sitt folk, han idealiserade inte men menade att andra inte hade någon rätt att 

kritisera dellborna eftersom de inte drabbades av dem, skälla på dem, det kan jag göra själv, 

men jag lider ej att andra gör det, som ej ha lidit något ont av dem, nog blir den stenen våt, 

på vilken alla spotta.
50

 Han tar även upp att vid slutet för Landgrens tid i Delsbo hade 

stölderna minskat med cirka 90 %.
51

 

 

3.3 Prästen Landgren 

 

Plötsligt står mannen framför oss: stadig, orubblig i sin tro, brinnande av viljans eld att tjäna 

medmänniskors andliga och lekamliga väl
52

 

 

Teologiskt skildras Landgren av Bohlin som snävt konfessionell, oförstående för motiv hos 

meningsmotståndarna, omutligt sträng mot snedtrogenhet åt höger eller vänster. Han 

bekämpade bl a baptismen, Erik Janssismen och Hedbergianismen
53

.
54

 Han framställs som en 

luthersk, from och handlingskraftig präst, med nykter och saklig framställning.
55

 Bohlin 

skriver att Landgren haft Martin Luther som en ouppnåelig förebild men kommenterar själv 

att han mycket väl förkroppsligade ”ett gott stycke Luther”. Vidare fortsätter han med en 

beskrivning av Landgrens kamp att föra fram en verklig kristendom eller ett oskrymtat och 

gudligt leverne. 
56

 Han bemödade sig att på lutherskt vis rätteligen utskifta lag och 

evangelium, Landgren sägs vara besjälad av en frisk tro på den lutherska konfessionalismen.
57

 

En bönens man framhävs – Han bad, ivrigt, upprörd, under tårar, så att när de reste sig, 

syntes en rätt stor fläck våt av hans tårar. Han ”var sig själv”, obunden av koncept, greps av 
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ämnet och stundens stämning. Förkunnelsen beskrivs som ”omedelbar, kraftfullt åskådlig och 

drastisk”. På hans hjärtas härd brann den heliga elden, ständigt förnyad genom ett innerligt 

personligt andaktsliv.
58

 Här framhävs Landgrens lutherska tro, den uppriktiga inlevelsen i tron 

och dramatiska sätt att nå ut till folket i församlingen. 

Landgren beskrivs som en särskilt lärd präst, inte dogmatisk i sina predikningar men 

han hade ett mustigt språk och drastiska bilder.
59

 Bohlin beskriver predikningarna som 

folkliga och uppbyggande. De handlade oftast om några få ämnen vilket gjorde det lätt för 

åhörarna att komma ihåg dem och då samtidigt kunna få ut något av dem, de skulle ”lägga en 

god grund”.
60

 Landgren sägs av Bohlin ha använt sig av uttryckssätt i predikstolen som då (läs 

1942) tett sig främmande, ibland t o m obarmhärtiga, men, skriver han vidare: 

 

om renheten i hans uppsåt kan icke råda mer än en mening. Och liksom han var outtröttlig i att 

förkunna helighetens lag och försoningens evangelium från kyrkans predikstol, så var han icke 

mindre outtröttlig i att med uppfordrande allvar och bevekande kärlek frambära samma budskap i 

själavårdande samtal vid sjuksängar och dödsbäddar. Hans liv var hans bästa predikan, på all sin 

färd drevs han verkligen själv av denna heliga nitälskan, som han sökte hos sina präster. Icke var 

det den hårda fanatismens nit utan det varma, känsliga sinnets glödande iver.
61

 

 

Åt Landgrens missionsgärning ägnas ett eget kapitel. Här beskrivs Landgrens kamp för 

bildningen av en missionsförening, kampen fördes med en energisk propaganda, möten 

kunde pågå i flera dagar. Landgren påstås ha ivrat för att få med lekmän i det kyrkliga arbetet, 

de fick gärna predika på möten i församlingens skolhus. Även kvinnor menar Bohlin att 

Landgren kunde tänka sig som predikanter. Landgrens engagemang i missionen gav upphov 

till hans skrift om svensk missionshistoria. Verket har enligt Bohlin en klart apologetisk
62

 

inställning och är en imponerande prestation och magnifikt vittnesmål om Landgrens 

hänryckning och vittomspännande insikter i ämnet. Verket var också viktigt eftersom 

missionsintresset fortfarande var svagt inom Svenska kyrkan anser Bohlin.
63
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Angående de många husförhören som Landgren sägs ha hållit styvt på skrivs i en artikel att de 

var mycket uppskattade, han fick med sig både unga och gamla och drog fullt hus överallt.
64

 

Bohlin skriver att han ivrade mot den själlösa katekesläsningen.
65

  

 Beträffande Landgren som medlem i kyrkorådet skriver Bohlin att han direkt 

skaffade sig en obestridd myndighet och styrde där enväldigt. Ibland skrevs protokollen i 

förväg och protester mot detta ignorerades, Bohlin kommenterar detta med Den gamle 

skolmästaren sitter i! Han tolkar dellbornas så småningom avtagande protester som att de 

hade insett att det Landgren gjorde, gjorde han för deras eget bästa. Man tvangs erkänna, att 

han den lärde doktorn, också i rent praktiska, världsliga ting var överlägsen dem alla.
66

 

 Ja nog gjorde sockenmännen rätt, som anhöll om att få Landgren till Delsbo 

Församling menar Bohlin, de hade verkligen vänt sig till rätter man.
67

 En annan menar att 

kyrkans herre hade många blanka pilar i sitt koger, och att Landgren var en av dessa blanka 

pilar. Här understryks också att den förvandling han åstadkom inger hopp för den mänskliga 

bildningen och moralens seger.
68

 

 

3.4 Läraren Landgren 

 

Inte ingav han då någon kärlek, utan istället respekt och skräck. Och när han skrupenserade
69

 

någon i en klass, darrade alla väggar och alla elever i hela läroverket.
70

  

 

Bohlin beskriver också Landgren som en lärare som ingav mer respekt än tillgivenhet, han 

höll sträng disciplin och kunde effektivt förhindra lathet bland eleverna. En före detta elevs 

uttalande tas upp för att visa Landgrens kompetens. Mannen berättar hur han avskytt alla sina 

lärare med undantag av honom för vilken han hyser den djupaste beundran och kärlek. Likaså 

gör hans kamrater. Landgren, menar Bohlin, kunde konsten att lära ut, på ett snällt och vänligt 

sätt bedrev han undervisning på ett skämtsamt sätt, men i leken fanns allvar och sträng 

ordning. Även hans psykologiskt fina drag nämns här, han kränkte inte elevernas självkänsla 

när han tillrättavisade dem med en knuff i ryggen, ett knytnävsslag i nacken eller förvisning 
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till skamvrån eftersom han höll allt inom klassrummets väggar och inte gjorde det offentligt. 

Hans metod att använda ”individuella läroplaner” för eleverna hyllas, trots att de läste i olika 

takt förekom inget fusk eller slarv för Landgren kunde hålla ordning.
71

 Pedagogiken 

framställs också som positiv – upprepning och nötning, men ingen tanklös läsning, Landgren 

gjorde kunskapen levande för eleverna.
72

 Trots beskrivningar av sträng disciplinering 

framställs Landgren som omtyckt och älskad av eleverna, han uppges också haft stora 

framgångar med sin lärstil. 

 Ihärdigheten för skolan visar Bohlin med en rad exempel på hur Landgren 

handskades med elever och deras föräldrar när skolplikten försummades, bl a skriver han att 

Landgren lät fosterhemsplacera barn när inte föräldrarna skötte sig, hans orubblighet i frågan 

visas tydligt.
73

 Angående konfirmationsundervisningen formulerar sig Bohlin som följande: 

Varje kurs räckte fyra månader, och undervisningen pågick från morgon till kväll. Man 

behöver inte tvivla på kraften och åskådligheten i denna undervisning. Den gamle magistern 

levde upp igen.
74

 

 Landgren närde en brinnande, orubblig övertygelse om folkundervisningens 

oumbärlighet som vapen i kampen mot råhet och förvildning. Han finansierade själv åtta av 

tolv skolhus, vilka han även gjorde upp planritningar för och själv deltog i byggandet av, trots 

att lagen endast krävde ett skolhus per socken – en oegennyttigare man hade Delsbo aldrig 

sett. Det är inte utan att man under allt detta får intryck av en stoikernas vise, som förstod allt 

och kunde allt!
75

 Bohlin visar med en historia att Landgrens byggande kanske inte alltid var 

uppskattat av alla dellbor. Efter invigning av ett skolhus i Västpåsockna var Landgren på väg 

hem när han såg att en av hans hölador brann. Hans sällskap berättas ha blivit mycket 

upprörda medan Landgren bara sade: Ja, bränn ni mina lador! För varje nedbrunnen lada 

skall jag bygga ett nytt skolhus. Bohlin nämner dock att inga fler lador eldades upp.
76

 

Landgren ivrade ända från början med storartad energi för att få fram lämpliga lärarämnen 

till skolhusen, bekostade ofta deras utbildning själv och månade om sina lärarinnor och 

lärare på ett rörande sätt.
77

 Det skrivs att han härskade över lärarkåren med enväldig makt 

och han beskrivs som den kämpalike folkuppfostraren, som hör till folkundervisningens 
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heroer i vårt land.
78

 Hans envälde över kåren uppfattas som positivt eftersom ingen klagade. 

Enligt Bohlin visade han faderlig omsorg om sina medarbetare, höll fortbildningskurser för 

dem, stöttade och uppmuntrade dem tålmodigt år efter år.
79

 Bohlin menar att han krävde 

mycket av sina medarbetare – men också att han krävde ännu mer av sig själv, han nämner 

också att Landgren skrev en friskt agitatorisk skrift om hur skolan bör se ut.
80

 

 

han var utan tvivel en av de allra kraftigaste bland rektorer, fast dåtidens rektorer allesammans 

voro rivande karlar.
81

 

 

4. Bilden av Landgren idag (1980-2006) 

Här kommer jag att undersöka hur Landgren framställs idag och samtidigt jämföra den bilden 

med den äldre bilden som framkommer i kapitel tre. 

 

4.1 Personligheten 

Många av de stora och mäktiga ord Bohlin använder för att beskriva Landgrens personlighet 

finns inte med vare sig hos Jonsson eller i tidningsartiklarna. Jonsson beskriver visserligen 

Landgren som stor och kraftig till växten, med bullrande basröst och bruna vänliga ögon men 

det är allt som står skrivet om hans utseende.
82

 Stor och grov var han menar Jonsson, även lite 

vårdslöst klädd. Bohlins beskrivning av Landgren som enormt känslosam stämmer inte in på 

Jonssons beskrivning av en man vars röst skrällde kärvt och hedervärt, utan känslosamhet. 

Han menar att Landgren visade känslor ytterst sällan. Dock visade han ofta kärlek och 

omtanke om andra, speciellt då de som hamnat snett samt barn och ungdomar.
83

 Att han 

tidigare framställts som ”stark som en oxe” förklarar Jonsson med att präster inte vanligtvis 

utförde kroppsarbete på den tiden. Människorna var vana vid att präster och andra 

”skrivkarlar” inte kunde arbeta så när de såg Landgren arbeta sida vid sida med de andra 

karlarna föddes denna myt.
84

  

Att han var hängiven och oegennyttig i arbetet finns kvar, liksom det kantiga 

och kärva uppträdandet. Under den sträva ytan fanns ett generöst, vekt och känsligt sinne, 
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skillnaden är att Jonsson anser att han var den märkligaste man som funnits i Delsbo medan 

Bohlin snarare är lyrisk över hans fullkomlighet och helt igenom positiv i sin beskrivning.
85

 

Jan Olsson beskriver hans personlighet som dynamisk
86

, Roland Hamlin framställer honom 

som allvarstyngd och sträng, en man som tog kommandot över socknen redan innan han 

tillträdit som kyrkoherde och som vann bred respekt trots många motståndare.
87

  

Den enkla livsföringen han lärt sig under sina fattiga studieår behöll han livet ut 

skriver Jonsson men försöker inte närmare förklara Landgrens personlighet utifrån hans barn- 

och ungdomstid som Bohlin gör.
88

 Vekheten i personligheten som Bohlin skriver mycket om 

tas inte alls upp av Jonsson, han skildrar ett mer resolut uppträdande och användandet av 

kraftuttryck och hårda ord.
89

  

Landgren talade dellboska (Delsbodialekt) som en infödd dellbo skriver 

Jonsson. Han fokuserar på Landgrens språkintresse och lägger vikt vid hans arbete om 

dialekten med tanke på framtida bevarande. Där Bohlin endast konstaterar ett språkintresse 

ser Jonsson Landgren som sin tids främste kännare av dellbornas språk och slår fast att hans 

verk haft stor betydelse för dialektforskare och andra. Jonsson lägger till att dialekt är ett lika 

fint fars- eller morsarv som någonting annat och ingenting att skämmas för.
90

  

Jonsson skriver liksom Bohlin att Landgren försvarade sitt Delsbo i vått och 

torrt. Däremot skildrar Jonsson Landgren som en hemkär familjeman vilket jag inte kan se 

hos Bohlin.
91

 Jonsson ger förvisso som Bohlin en positiv bild av Landgren men det är inte 

bilden av en fullkomlig person, snarare en bild av en mänsklig person som gjorde mycket gott 

men också kunde vara hård och svår.  

 

4.2 Nykterhetskämpen och ordningsmannen Landgren 

Där Bohlin tar upp den ena historien efter den andra om hur Landgren åkte runt och 

handgripligen rensade upp bland suputer och hembrännare menar Jonsson att det allra mesta 

är sentida mytbildning. Enligt honom förde Landgren sin kamp mot brännvinet med ord, inte 

med nävar. Vidare skriver han att nykterhetsrörelserna hade börjat växa fram redan innan 

Landgrens ankomst, han startade dem inte som Bohlin skriver. Jonsson är emellertid överens 
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med Bohlin om att Landgren inte var helnykterist, öl och vin i måttliga mängder gick an, 

Jonsson gör emellertid inte som Bohlin som på angivet sätt anmärker på denna inställning 

som ”diskutabel”.
92

 Jonsson skriver att han gick till storms mot husbehovsbränningen med 

predikningar. Liksom Bohlin menar Jonsson att Landgren åkte runt och höll dessa ”ljungande 

strafftal” ensam, men en skillnad är att den senare säger att vissa bättrade sig och andra inte – 

de blev istället Landgrens motståndare. Men, tillägger han, Landgren segrade i 

”Brännvinskriget”, med rätt så hårda tag även om det inte var med handkraft. I och med detta 

gjorde han bönderna till sina fiender. Dessa nöjde sig inte med att bränna enbart för husbehov 

menar Jonsson, de hade brännvinsförsäljningen som extrainkomst. Bönderna hade det på den 

tiden ganska gott ställt anser han, så det handlade inte om pengar som de inte kunde undvara. 

Jonsson påvisar också att under denna period gick skogskonjunkturerna uppåt med en 

begynnande industriell utveckling som följd – bönderna började inse att brännvinet inte var 

nödvändigt för ekonomin, allt var inte endast Landgrens förtjänst till skillnad mot Bohlins 

framställning. Jonsson frågar sig också vad som skulle ha hänt om inte emigrationen och 

industrialismen kommit som två säkerhetsventiler.
93

 Bohlin nämner inga andra orsaker till att 

superiet avtog än de insatser Landgren gjorde.  

 Jonsson berättar mer om Landgrens skrifter och upprop mot brännvinet än 

Bohlin som koncentrerat sig på det handgripliga. Han uppges ha distribuerat skrifterna själv 

och det upprop han skrev i länspressen återger Jonsson i sin bok, delvis av den anledningen 

skriver han, att spritmissbruket i Sverige efter hundra år eller mera nu åter igen har blivit en 

landsplåga. Att den sociala situationen på den tiden var skrämmande skriver han utan 

omsvep, han försöker inte som Bohlin förklara vad detta beror på utan gör bara ett 

konstaterande. Bohlin och Hillgren försöker båda visa Landgrens storhet samtidigt som de 

inte vill visa dellbornas dåliga sidor. Här talar han också om att Landgren ville höja skatterna 

på brännvin och tillverkningen därav, en metod han säger sig känna igen i dagens samhälle.
94

 

Han drar paralleller till nutiden, vilket inte Bohlin gör.  

 Angående kriminaliteten och inställningen till den skiljer sig Jonsson rätt 

markant från Bohlin. Hos Bohlin kan man läsa om hur kriminella handlingar alltid utfördes av 

inflyttade såsom finnar, tattare och samer, inte av dellbor, inget av detta resonemang finns 

kvar hos Jonsson, det nämns inte överhuvudtaget. Jonsson lägger istället fokus på varför de 

stal. Han skriver att trots att socknen ansågs välbärgad fanns där många fattiga. Nöd föder 
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brott säger han och skriver följande: den far, som inte hellre stjäl än att han ser sina barn 

svälta, är en onaturlig far. För att visa Landgrens inställning beskriver han hur Landgren 

förvisso läxade upp de tjuvar han fick tag på men lät dem behålla maten de försökte stjäla 

eftersom han var medveten om deras situation hemma.
95

 Jonsson förklarar genom att hänvisa 

till den sociala situationen, Bohlin och Hillgren (framför allt) förklarar med biologi och 

rastillhörighet. 

 

4.3 Prästen Landgren 

Jonsson skriver inte lika mycket om Landgren som präst som Bohlin gör i sin bok, men gott 

och väl tillräckligt. Liksom Bohlin beskriver Jonsson Landgren som en bönens man, inte lika 

starkt som den förre men att han kämpade med bön och tårar om välgång för barnen, barnen 

och ungdomarna uppges fortfarande vara de viktigaste att vinna i kampen mot onda och 

nedbrytande krafter.
96

  

Landgrens missionsgärning får hos Jonsson också ett eget om än mycket kortare 

kapitel. Jonsson beskriver Landgrens hårda arbete med att inte bara bilda en missionsförening 

i Delsbo utan en i varje församling, han var brinnande i anden. Verket om den svenska 

missionshistorien framställs även här som imponerande och digert. Inledningen vittnar om 

författarens hängivenhet för missionssaken. Jonsson hänvisar även till Bengt Sundkler, 

sentida teolog och missionsforskare, som skildrat verket som högt kvalificerat – alldeles unikt 

i Norden och knappast överträffat på annat håll i den evangeliska världen.
97

 Jonsson påpekar 

att Landgrens teologiska skrifter inte var skrivna för allmänheten utan för en redan insatt 

läsekrets.
98

 

Husförhören, som Bohlin skrev, låg Landgren varmt om hjärtat, lockade 

ungdomar och drog fulla hus. Jonsson förklarar fenomenet med att Landgren visste att de 

fyllde en viktig social funktion. Under husförhören kunde prästen komma i riktigt nära 

kontakt med folket och se hur de egentligen hade det. Av den anledningen utförde han dem 

med omsorg och noggrannhet.
99

  

Bilden av Landgren som lågkyrklig pietist finns kvar, han skildras som den 

svensk-lutherska kyrkans försvarare. En stor skillnad här är att Jonsson skriver att Landgren 
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bekämpade allt som avvek från den ortodoxa tron medan Bohlin är otydlig på den punkten. 

Dels säger han att Landgren var obunden till sitt sätt och snarare öppen för nya idéer än fast i 

det gamla, dels att han var mycket sträng i sin budskap.
100

 Enligt Jonsson var Landgren 

tolerant mot oliktänkande inom kristendomen, dock med synpunkter på olika fria samfund. 

Jonsson skriver också att Landgren hade kritiska synpunkter på kyrkan, Bohlin kallar honom 

apologetisk.
101

 Enligt Bohlin bekämpade Landgren de flesta fria samfund han kom i kontakt 

med eller hörde talas om, t ex baptisterna och Erik-Jansarna. Jonsson skriver liksom Bohlin 

att grunden för den som vill vara en god kristen ligger i kunskapen vilken innebär att man 

måste vara läskunnig.
102

  

Insatsen i bygden tyder på en teologisk helhetssyn, skriver Gösta Skoglund (red) 

i boken ”Norrhälsingar från 400-årigt Hudiksvall”. Landgren anpassade sig till bygden istället 

för att försöka anpassa bygden till kyrkan, liknande tankegångar tycker jag mig se hos Bohlin 

när han talar om Landgrens folklighet. Skoglund skriver för övrigt som Bohlin att Landgren 

ville arbeta i Luthers anda, hade ett drastiskt predikospråk och höll nära kontakt med sina 

församlingsmedlemmar och arbetade för deras personliga engagemang i kyrkan. Han värnade 

om den enskildes religiösa utveckling.
103

  

Jonsson menar att Landgren skrämde folk till omvändelse från predikstolen med 

sina hot om eviga straff, en vers som ett vittne säger att Landgren läste under varje predikan 

lyder: 

 

Rys, hissna, skälv och bäva, kropp och leder, 

res dig, mitt hår! Min tanke stiger neder 

till avgrundsdjup och ser de kval där är 

som fräter allt men ingenting förtär.
104 

 

Skillnaden här jämfört med Bohlin är enorm, Bohlin talar om en predikare med varmt hjärta 

som talar folkligt, enkelt för att människor skulle förstå vad som menades, han menar att 

Landgrens predikningar var uppbyggande. Vidare skriver Jonsson att det kan vara svårt att 

placera Landgren bland de fromma och gudshängivna pga. hans uppförande, en del fick ett 

obestämt intryck av att Landgren kanske inte var ett riktigt Guds barn. Här finns också en till 
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ansenlig skillnad mot Bohlins beskrivning - Jonsson påstår att Landgren aldrig visade någon 

känslosamhet i predikstolen, Bohlin talar om tårar titt som tätt. Jonsson påpekar noga att 

Landgrens väckelsegärning inte utfördes med våld som vissa påstår, utan med ordets makt, 

bön och undervisning. Han tar också upp att Landgren under sin sista predikan i Delsbo 

föreföll entonig och sträv, ty någon konstrik vältalare var han icke. Detta går emot Bohlins 

beskrivningar av en stor predikant med ”mustiga språk och drastiskt bilder”.
105

 Jonsson 

avslutar med att ställa en fråga om Landgren verkligen var så omtyckt som präst som det 

påståtts hos bl a Bohlin: Älskad? Var han det? Var han inte hatad också?
106

 Han ger en mer 

nyanserad bild av prästen Landgren och ifrågasätter mer än Bohlin. 

 

4.4 Läraren Landgren 

Jonsson upprepar Bohlins ord i beskrivningen av Landgrens lärarkaraktär: sträng men med 

kärlek och omsorg bakom den sträva ytan, samma skämtsamma undervisning med allvar i 

grunden.
107

 Han tar också upp att Landgren avskydde den ”nya pedagogiken” (ingen 

förklaring till vilken pedagogik det handlar om ges), den enda metod som dög var hundra 

tusen gånger samma sak, tills det fastnar i trindskallarna. Bohlin beskriver detta sätt att lära 

ut mer positivt än Jonsson, han har inte heller med detta citat som ger sken av att Landgren 

kanske inte hade så höga tankar om sina elever.
108

 I övrigt säger inte Jonsson något mer om 

Landgren som lärare eller rektor. 

 Hos Jonsson är skolhusbyggandet mer centralt, i fråga om det framhävs 

Landgrens insatser rejält. Han skriver bl a att Landgren blev legendarisk som skolbyggare 

redan under sin livstid och att han inte enbart mötte sturskhet, konservatism och enfald utan 

även förståelse och uppskattning. I Delsbo fanns det tydligen inga gränser för 

skolhusbyggandet formulerar Jonsson sig, vidare meddelar han också att dessa byggen 

lockade till sig folk utifrån till Delsbo som ville komma och titta.
109

 Angående folkskolehatet 

skriver Jonsson att Landgren visste att hälsingarna hatade skolväsendet. Skälen till detta hat 

förklarar Jonsson. Dellborna ansåg skolan vara onödigt slöseri på arbetskraft. Den kunde vara 

”fördärvsbringande” – barnen kunde bli förvekligade, tappa lusten för kroppsarbete och få 

griller i huvudet. De skulle kanske hellre läsa tidningar och romaner eller skriva kärleksbrev 
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än att arbeta hemma på gårdarna. Vissa menade att det t o m kunde leda till att barnen ville 

emigrera till Amerika och överge släkt och vänner. Gymnastiken som Landgren införde 

ansågs rätt och slätt som vansinnigt. Att Landgren och hans gelikar förespråkade skolan sade 

dellborna var för löna.
110

 Bohlin nämner inte skolhatet hos gemene man på samma sätt, 

förutom incidenten med ladan som brändes ned av invånarna i Västpåsockna, men det gjorde 

de aldrig om mer vilket Jonsson är tydligare med. 

 Enligt Jonsson var det svårt för Landgren att få tag i lämpliga lärare eller 

lärarinnor till alla skolhus. Landgren hade vissa kriterier de var tvungen att uppfylla, de skulle 

vara kristna, kunna sjunga, tycka om barn, begåvningen borde ligga över medel och de skulle 

känna ett kall för yrket.
111

 Här skiljer sig Jonsson åt från Bohlin som inte alls tar upp dessa 

kriterier och uttrycker att Landgren anställde när han såg ett s.k. lärarämne, ibland även 

outbildade. 

 Landgren fortsatte att åka runt och inspektera ”sina” skolor under alla år skriver 

Jonsson liksom Bohlin, men anledningen till detta skiljer sig dem åt emellan. Bohlin menar att 

det var i uppmuntrande och uppbyggande syfte, Jonsson anser att det var kontroll av lärarna 

och undervisningen. Han menar att lärarna aldrig kunde känna sig säkra, besöken gjordes 

oanmälda och var enligt honom något de inte alls såg fram emot.
112

 

 Jonsson menar trots en del kritik att Landgrens betydelse för bygden och hela 

länet vad gällde folkundervisningen var enorm, men detta insågs inte förrän långt senare.
113

 

Bohlin är mer okritisk i sin framställning. 

 

5. Avslutande kapitel 

 

5.1 Analys och diskussion 

Min första fråga var om bilden av Landgren har förändrats och det anser jag att den gjort, från 

en fullkomlig folkhjälte till en mer mänsklig individ med fel och brister som alla, även om 

han fortfarande beskrivs i övervägande positiva ordalag. Min andra fråga, om anledningar till 

varför den kan ha förändrats diskuterar jag här och ger svar på i den mån jag kan i löpande 

text.  
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5.1.1 Språket 

Bohlin och hans samtida använder ett högtflygande språk, många kraftfulla, värdeladdade ord 

medan Jonsson m fl använder sig av ett mer neutralt språk. Den tidigare framställningen av 

Landgren känns som propaganda. Valet av ord har enligt mig stor betydelse för hur läsaren 

uppfattar Landgren, vare sig det är som person, nykterhetsivrare, präst eller lärare. Jag anser 

att den största skillnaden ligger i språkbruket. Den förändringen är väl i sig ganska väntad och 

naturlig, vårt sätt att skriva och språket har utvecklats en hel del under dessa 70 år och gör så 

fortfarande. Ändå tror jag inte att hela förklaringen till den språkliga skillnaden ligger i 

språkutveckling. Bohlin har, enligt mig, gjort ett medvetet val av ord han använder för att 

beskriva Landgren, han ville framställa honom som en stor man, en hjälte. I sin bok 

”Historiebruk – att använda det förflutna” skriver Peter Aronsson om att gestaltning ger liv 

och upplevelse. Hur man gestaltar någon är enligt honom betydelsefullt för hur läsaren 

uppfattar berättelsen.
114

 Det tror jag har varit viktigt i framställningen av Landgren. Vem som 

skriver syns tydligt när jag läser med detta i tanken. De olika hjärtesakerna kommer märkbart 

fram i texterna, t ex Jonssons fokus på det lokala såsom dialektarbetet och skolhusbyggandet 

och Bohlins fokus på Landgren som en kyrkans och trons man.  

 

5.1.2 Förkunnelse och kyrkliga aspekter 

Bohlin var liksom Landgren biskop och jag anser att det finns en möjlighet att han var 

”partisk” pga detta. I sin roll som biskop har han också fokuserat mer på Landgrens 

förkunnelse än Jonsson. En annan anledning till detta tror jag kan vara att kyrkan hade en mer 

central roll i människors liv och mer inflytande i samhället som helhet på Bohlins tid än vad 

den har idag. Bohlin i sin yrkesroll som biskop var förmodligen betydligt mer insatt i kyrkliga 

frågor, det kyrkliga språket och religionsutövande i allmänhet än Jonsson. Detta menar jag 

kan ha påverkat deras sätt att se på Landgren som präst. De båda författarna kan således tolka 

ord och beteenden på olika sätt utifrån sina respektive förkunskaper. Att Jonsson inte var lika 

insatt i teologi som Bohlin anser jag kan ha påverkat det faktum att han inte beskriver 

Landgrens prästerskap så ingående som Bohlin, likaså att han tolkar predikningar annorlunda. 

Ett exempel på detta är att Jonsson skriver att Landgren kanske var svår att placera bland de 

fromma och gudshängivna vilket Bohlin menar att han var. Definitionen av fromhet och 

gudshängivenhet skiljer sig sannolikt åt dem emellan. Jonsson skriver att Landgren via sina 

predikningar skrämde människor till omvändelse medan Bohlin anser att de var av 
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uppbyggande art. Jonsson är också mer tvetydig i sin beskrivning av Landgren som präst. 

Först skriver han att Landgren bekämpade allt som avvek från den lutherska kristna tron 

sedan skriver han att han var tolerant mot oliktänkande inom kristendomen även om han hade 

åsikter om fria samfund. Bohlin använder sig av mer precisa beskrivningar, såsom apologetisk 

och ortodox, vilket jag anser hör samman med hans djupare insikter och kunskaper i ämnet i 

sin roll som biskop. Här tror jag även att tiden som förflutit dem emellan spelat en tämligen 

stor roll. Vad som tidigare setts som uppbyggande kan tolkas på ett annat sätt idag. Termen 

”uppbyggande” kan också tolkas på olika sätt beroende på vilken bakgrund man har. Att 

Jonsson tar upp att Landgren var en hemkär familjeman till skillnad mot Bohlin som inte 

nämner detta tänker jag mig också kan bero på Bohlins roll som biskop och vad den innebar 

på den tiden. Kyrkans män hade förstås familj även då men kanske att rollen som ”gudsman” 

och relationen till Gud värderades högre än ”vanliga mänskliga” relationer. Att Skoglunds 

beskrivning av Landgren som präst överensstämmer med Bohlin förmodar jag beror på att han 

använt Bohlins bok som källa till sin text. Jag påstår inte att det är så, inga källor är återgivna i 

den boken, men jag tror inte att det är orimligt då jag anser att det finns liknelser i just den 

delen av texten. Det faktum att missionsgärningarna inte är lika omskrivna idag som förr kan 

jag tänka mig beror på att det inte är aktuellt i samma omfattning nu som då. Idag ser vi en 

större mångfald i samhället, världen har kommit närmare så att säga.       

 

5.1.3 ”Rasbiologiska” förklaringar 

Att de tidigare författarna försökt förklara människors tillkortakommanden och dåliga 

beteende utifrån deras ”rastillhörighet” och var de kommer ifrån samt Landgrens 

fullkomlighet tror jag grundar sig i tiden de levde i. Hillgren skrev sina böcker under 20-talet 

när ämnet rasbiologi var mer aktuellt. Idag framstår dessa förklaringar och slutsatser som 

fullkomligt absurda men var på hans tid inget ovanligt eller kontroversiellt. Sverige hade t o 

m ett eget rasbiologiskt institut i Uppsala. Bohlin skrev sin bok under tiden för andra 

världskriget när rastillhörighet och vissa människors suveränitet över andra åter igen var 

aktuellt. Anledningen till att Jonsson m fl inte tar upp detta är således väntat, dessa tankar om 

att människors egenskaper skulle ligga i generna är (förhoppningsvis) nu och för alltid passé.  
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5.1.4 Samhället och dess förändring 

Jonssons sätt att uppmärksamma Landgrens språkintresse och speciellt då intresset för 

Delsbodialekten tror jag kan bero på att han var dellbo själv och därför blev det viktigt för 

honom. Dialekter har varit omtalade på senare år, vissa menar att de håller på att försvinna 

och att det är viktigt att bevara dem. Nu vet inte jag hur pass viktigt detta var för Jonsson men 

hans sätt att behandla ämnet tyder på att det kan ha varit så. Bohlin var från Härnösand och 

antagligen inte insatt i denna dialekt eftersom han aldrig bott i Delsbo och inte haft samma 

relation till orten och befolkningen. Synen på Landgren som lärare är förändrad. På Bohlins 

tid var agan fortfarande tillåten och beskrivs därefter som ett positivt inslag i uppfostringen. 

Att hunsa och ingjuta respekt i eleverna ansågs inte vara fel vilket det gör idag. Jonssons sätt 

att kritisera Landgrens pedagogik och husförhör hänger troligen ihop med den förändrade 

synen på skolan, barns rättigheter och inlärning. Han beskriver Landgren som hård och sträng 

som lärare liksom präst där Bohlin beskriver en mjuk och känslosam lärare. Det här tror jag 

också hänger ihop med vår förändrade inställning till uppfostring och skolning i övrigt. 

Jonssons fokus ligger enligt mig på skolhusbyggandet vilket jag tror (liksom med dialekten) 

har att göra med att han var dellbo. Här i Delsbo står husen kvar och får en annan betydelse än 

vad de får för en utomstående. Idag används de inte som skolhus längre men många idag 

medelålders dellbor har gått i några av dessa skolor och har en relation till dem. Huruvida 

Jonsson själv gjort det vet jag inte men min tanke är att Jonsson tar upp det ingående för att 

det kan vara av intresse för den lokala läsekretsen.  

Samhällets förändring från 1920-1940-talen fram till idag, 1980 till 2006, har 

enligt mig haft en stor betydelse. Jonsson framställer t ex Landgren som mer tolerant i 

allmänhet än vad Bohlin gör, samhället har också blivit mer tolerant anser jag. Samhällets 

värderingar har förändrats och gör så än idag. Ett exempel på detta menar jag kan vara att 

Bohlin skriver att Landgrens inställning till alkohol är diskutabel eftersom han inte var 

absolutist medan Jonsson inte verkar anse att detta är något egendomligt eller något man bör 

ifrågasätta. Idag kan jag tycka att de som avstår helt från alkohol blir mer ifrågasatta än de 

som överkonsumerar. Likaså tror jag att de egenskaper samhället värdesätter idag inte är 

desamma som värdesattes förr. Att Landgren var sträng, kärv och hård ser Bohlin som positivt 

medan Jonsson och hans samtida ser detta som mindre tilltalande egenskaper i hans 

personlighet. Att Jonsson beskriver honom som en märklig man förmodar jag också har med 

detta att göra. De nutida författarna kritiserar i allmänhet mer än de tidigare gjort vilket jag 

tror har att göra med samhället i övrigt. Idag uppmanas människor till att tänka kritiskt och 
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ifrågasätta saker och ting. Jonsson t ex förefaller vara mycket mer kritisk till de gamla 

Landgrenhistorierna och deras äkthet än Bohlin. Han letar andra orsaker till positiva 

förändringar i samhället än enbart Landgrens egna insatser. Landgrens insatser i kombination 

med skogsindustrins och industrins utveckling samt emigrationen menar han samverkade. 

Detta tar inte Bohlin upp, jag anser att det beror på att han som jag tidigare skrivit 

eftersträvade att framställa Landgren som fullkomlig. Jonsson är också mer benägen att dra 

paralleller till sin nutid vilket Bohlin inte gör. Jag tror att det hänger ihop med Jonssons 

(enligt mig) vilja att se till större sammanhang än enbart Landgrens välgärningar vad gäller 

det allt mer utvecklade samhället. Jag tror också att människor idag fått större historisk distans 

än vad de hade tidigare. Samhället har förändrats, kyrkan och arvssynden har ett allt mindre 

inflytande på människor idag är en teori. Idag har vi lättare att erkänna ”våra fäders misstag” 

så att säga, det ligger oss inte lika nära längre. Tiden som passerat har också gjort sitt, 

antagligen hade man under Bohlins tid även fått historisk distans till tidigare händelser. Jag 

tror även att människor förr kände en större kollektiv gemenskap än vad man gör idag. 

Människor var mer beroende av varandra då än vad de är idag, beroendet idag (enligt mig) 

ligger på en mer social nivå som vänskap och gemenskap. Förr var t ex bönderna beroende av 

hjälp från utomstående för att klara skörden vilket gjorde att man var tvungen att ”hålla god 

min” många gånger. Förr kunde en eller flera människors handlingar representera och döma 

en hel bygd, idag är vi mer individualiserade även om sådana generaliseringar fortfarande 

existerar.  

 

5.2 Sammanfattning av analys och diskussion 

Mina slutsatser är att bilden av Landgren utifrån mina perspektiv och källor har förändrats. 

Dessa förändringar menar jag beror på främst två anledningar. Den första är att författarna till 

de källor jag använt har olika bakgrund och förkunskaper och därför fokuserar på olika saker. 

Aronsson tar också upp frågan om vem som berättar. Han menar att man kan fråga sig vilken 

aktör som ligger bakom ett verk och vilka intentioner den kan ha.
115

 Den andra är att tiderna 

de representerar är väldigt olika. Mycket i samhället har förändrats under dessa år och så även 

människors sätt att se saker och ting i historien.  
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6. Sammanfattning 

Min uppsats har beskrivit bilden av Landgren som person, nykterhetskämpe, präst och lärare 

under perioden 1920-1940 i jämförelse med bilden av honom idag, 1980-2006, utifrån de 

källor jag valt att använda mig av. Utifrån dessa källor som jag studerat kan jag se att bilden 

av honom förändrats från fullkomlig hjälte till en mer mänsklig person om än mycket 

uppskattad och omtyckt. Den största skillnaden enligt mig är det ordval författarna gjort i sina 

beskrivningar av honom. Anledningarna till denna förändring anser jag ligger dels i de olika 

författarnas bakgrund och dels samhällets förändring. Samhällets värderingar har 

förändrats/förskjutits och idag har vi ett mer kritiskt förhållandesätt till historien. Egenskaper 

som tidigare var högt värderade har idag blivit ersatta av andra egenskaper som kanske inte 

uppskattades på samma sätt förr i tiden. Tiden som passerat mellan dessa perioder och 

samhällets utveckling har således påverkat de olika författarna när de skrivit om Landgren 

anser jag. 
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