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This essay is the result of a study carried out in Norrala County, which focuses on 
folklore and superstitious beliefs among older farmhouse holders in Hälsingland. The 
representation of folklore and superstition among younger generations is also dealt with, 
as they represent the Farmhouses of Hälsingland today. The study is based upon semi-
structured interviews, carried out in May 2007 and the analysis is linked to the theories 
of Ebbe Schön, dealing with aspects of folklore as well as the necessity of magic and 
superstition among farmers from a historical perspective. The outcome shows that 
folklore and superstition is limited among the older generations in the Norrala 
surroundings as well as among the younger generation although the latter seem to have 
greater understandings towards superstitious beliefs and at times adhere to it. 
Furthermore, there are possible links to be found between folklore and superstitious 
beliefs, Christian worship and Old Norse Religions. 
 
Denna uppsats är resultatet av en studie som genomförts i Norrala socken, med betoningen på 
folktro, vidskeplighet och skrock bland den äldre generationen jordbrukare på Hälsingegårdar. 
Även folktron bland nuvarande generationer hälsingebönder finns representerad, eftersom de 
yngre utgör dagens representanter på Hälsingegårdarna. Studien baseras på semistrukturella 
intervjuer utförda i maj 2007 och analysen av studien härleds till Ebbe Schöns teorier gällande 
folktron, där nödvändigheten av magi och vidskepelse bland bönder är framträdande. 
Sammanfattningen visar att folktro och vidskeplighet är begränsad, både bland de yngre och 
äldre generationerna i Norrala, även om de yngre till synes har en större förståelse för 
vidskeplighet och även anammar valda delar. Resultatet av studien visar att det finns möjliga 
samband mellan folktro, skrock och vidskeplighet, kristen tro och fornskandinavisk religion. 
 
Keywords: Folklore; superstition; Norrala, Farmhouses of Hälsingland; magic 
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Sång till Hälsingland 
 
 

Såg du det landet, där sjöarna le, 
och där forsens språng är en jubelsång 

uti skogens trolska drömmarsal? 
 

Såg du det landet, där lurarna ge 
mellan gran och tall sina återskall 

bland skogar, berg och dal?  
 

Såg du väl detta land, som heter Hälsingland  
vårt land, 

där våra fäder bröt bygd med stark  
och senig hand, 

där de som vi ha älskat bäckens sorl och brus, 
där de som vi ha drömt i sommarnattens ljus. 

 
Ja, vårt land är Hälsingland, 

Hälsingland med sjö och strand, 
Hälsingland, där svenska män  

bo och bygga än. 
 

Ja, vårt land är Hälsingland, 
Hälsingland med sjö och strand! 

Ja, vårt land, vårt land är Hälsingland! 
 
 

Arthur Engberg 
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Del I: Inledning 

Om jag säger Hälsingland, vad tänker du på då? Blånande berg, djupa skogar och älvar eller 

kanske hambo, Hårgaberget och Järvsöklack? Eller tänker du på Aposteln Sankt Staffan som 

enligt sägnen ligger begravd i Norrala, Stigfinnarna, mytomspunna Ödmården eller tänker du 

kanske på det som Hälsingegårdarnas och linets landskap med Hälsingebocken som symbol 

och Hälsingeostkaka som specialitet? Personligen är Hälsingland förknippad med det trolska, 

det mytomspunna och det magiska som likt motiven i konstnären Bror-Eriks målningar får liv 

i landskapets magnifika sceneri. 

     Vad är det då i Hälsingelandskapet som gör det så lätt att associera till troll, vättar, jättar, 

tomtar och annat skrömt? Är befolkningen extra fantasifull? Eller är de möjligtvis godtrogna 

och inbilska? Kan någon veta hur sann en sägen är och om vi visste, skulle det göra någon 

skillnad? Oavsett vad sanningen än må vara så är den en sanning för många människor, 

troligtvis både innanför och utanför Hälsinglands gränser. Det intressanta är att folktro, 

generellt sett fortfarande fängslar och engagerar människor i vardagslivet. 

      Något som kanske är mer Hälsingland än någonsin just nu är Hälsingegårdarna, som efter 

ett beslut från regeringen 2007 nominerats till UNESCO: s världsarvslista och som 2008 har 

möjlighet att bli Sveriges 15: e världsarv, om allt går som planerat.1 Mycket har skrivits om 

hur Hälsinglands bönder levde och verkade, hur deras magnifika träslott uppfördes och vad 

som bidrog till deras storhet. Men vad trodde hemmansägaren och hans familj på? Under 

Hälsingegårdarnas storhetstid, det vill säga 1800-talet, var det kristna Sverige ett land där 

prästen i församlingen sågs som en sockens ledare och mer eller mindre hade all makt. Under 

1600-talet och ända in på 1800-talet hade häxförföljelserna lämnat spår även i Hälsingland 

och det fanns en tydlig konflikt mellan kristendomen och rester av den gamla hednatron som 

brukligt gick under benämningen vidskeplighet. Att folktron har varit viktig i historien 

framgår genom sagor och sägner, men hur viktig var den för bönderna egentligen och hur 

påverkade tron deras vardagliga liv? Med sockenprästen som ledare och kristendomens fasta 

grepp på samhället kanske frågan istället borde vara; vad vågade folket tro på? 

 

 

                                                 
1 http://www.halsingegardar.com/varldsarvsforum/varldsarvsforum.html 070430 
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Syfte, frågeställning och disposition 

Syftet är att titta närmare på det religiösa livet på Hälsingegårdarna med fokusering på folktro, 

vidskeplighet och skrock och hur detta återspeglades i det vardagliga livet på gårdarna bland 

bönderna under 1800-talet. Studien syftar även till att visa på reflektioner kring livet på 

Hälsingegårdar idag och hur tidigare generationers folktro påverkade/påverkar nuvarande 

generationer.  

 

Frågeställningen är indelad i fyra delar; 1. Livet på Hälsingegården, 2. Skrock och vidskepelse, 

3. Kyrkan samt 4. Dagens generation och utgår från följande frågor; 

 
• Hur påverkades livet på gårdarna av folktron? 

• Är byggnader på gårdarna förknippade med folktron? 

• Har folktron påverkat traditionerna på gårdarna? 

• Skiljer sig folktron åt mellan gårdarna eller kan den anses generell? 

• Påverkade folktron det religiösa livet i övrigt? 

• Hur stort inflytande hade kyrkan över vad som ansågs vara folktro? 

• Hur mycket av den gamla folktron lever kvar på gårdarna idag? 

• Påverkas dagens ägare av tidigare generationers folktro? 

 

Studien är indelad i fem delar. Del I innehåller, förutom introduktion och studiens syfte och 

frågeställning, disposition samt metod, följt av en kort presentation av studiens informanter. 

Även avgränsningar som gjorts belyses, samt definitioner av tvetydiga ord. Slutligen 

redovisas tidigare material och forskning samt teorianknytning. Del II utgör bakgrunden och 

ger en generell historisk översikt över Hälsingland under perioden för Hälsingegårdarnas 

storhetstid. I bakgrunden presenteras även Hälsingegården närmare liksom Norrala socken 

samt den religion och folktro som präglade 1800-talet. Del III, vilken utgör själva 

undersökningen, söker svar på frågorna med utgångspunkt i frågeställningen som i sin tur 

syftar till att besvara studiens huvudsyfte. Del IV innehåller analysen av undersökningen och 

Del V sammanfattar studien som helhet.  

Metod 

Metoden härleds till viss del till fenomenografin och återfinns i Bengt Starrins Kvalitativ 

metod och vetenskapsteori, där en nödvändig förutsättning för denna typ av kvalitativ ansats 

kräver en dualistisk syn på människan där hon framstår som delvis unik, det vill säga att hon 



3 
 

anses bestå av dimensionerna själ/ande och kropp/själ. Med utgång från detta tankesätt är 

vetenskapssynen således knuten till komplementaritetssynen, vilken grundar sig på 

kompletterad förståelse, både inom och mellan human- och naturvetenskapen. Vidare har 

fokus lagts på den vetenskapliga metoden som i detta fall relateras till det kvalitativa i sig, det 

vill säga ”egenskaper, värde och motiv, innebörd, avsikt eller intention i mänskliga 

upplevelser, erfarenheter, beteenden, åtbörder och handlingar.”2 Studien presenteras ur ett 

fenomenografiskt perspektiv där ansatsen är att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor och där betoningen läggs på uppfattningar och erfarenheter. Inom 

fenomenografin betonas att tänkandet, inlärningen, kunskapsbildningen och 

språkutvecklingen är en förändring i relationen mellan människa och hennes omgivning och 

den ställer sig kritisk till teorier baserade på generella inlärningsprinciper samt objektivt givna 

förutsättningar. 3  Således ”används den fenomenografiska metoden i hermeneutiska 

beskrivningar av mänskliga upplevelser”. 4 Genomförandet inom en fenomenografisk 

forskningsinriktning baseras på urvalsförfarande, datainsamling och databearbetning samt 

analys och tolkning. Därefter följer frågor rörande undersökningens trovärdighet i samband 

med kritiska reflektioner om tillvägagångssättet. 

     Urvalet i denna studie innefattar äldre Norralabor, boende på Hälsingegårdar samt även 

yngre generationer Norralabönder, vilket ökar kvalitén i informationsinnehållet då 

informanterna i allra högsta grad är relevanta inför den frågeställning och det syfte som ska 

avhandlas. Informanterna är valda i första hand utifrån ålder, där de äldsta med sin erfarenhet 

som bönder samt kunskap om och berättelser från 1800-talets bondesamhälle spelat en viktig 

roll. Vidare har de yngre informanterna som valts ut i första hand varit söner alternativt 

barnbarn till huvudinformanterna. Detta för att kunna få en bild av hur livet på Hälsingegårdar 

idag präglats av tidigare generationers folktro. Vissa undantag har dock förekommit. 

Urvalsförfarandet kan därför ses som ett strategiskt urval, där endast människor knutna till 

gårdar och jordbruk varit aktuella. Detta medför emellertid att undersökningsresultatet inte 

ska generaliseras eftersom studien inte sker utifrån principer om att få ett representativt 

underlag utan representerar därför olika uppfattningar i populationen på ett kvalitativt sätt. 

Den äldre generationen har en genomsnittsålder på 80 år medan den yngre generationens 

                                                 
2 Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian i Starrin, Bengt & Svensson, Gunnar (red). 1994. s. 48ff 
3 Alexandersson, Mikael i Starrin, Bengt & Svensson, Gunnar (red). 1994. s. 112- 117 
4 Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian i Starrin, Bengt & Svensson, Gunnar (red). 1994. s. 58 
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genomsnitt ligger på 51 år. Åldersintervallerna bland de äldre skiftar från 71 år till 90 år och 

bland de yngre mellan 39 och 53 år.5 

     Datainsamlingen baseras i huvudsak på 12 semistrukturerade intervjuer där informanterna 

till stor del har fått berätta fritt med enbart ett fåtal frågor som utgångspunk. Detta har skett i 

enlighet med fenomenografins principer där frågor inte formuleras för att få rätt sorts svar 

eller endast lämpliga svar, eftersom något sådant inte existerar. Denna studie frångår den 

fenomenografiska forskningsinriktningen så till vida att samtliga intervjuer nedtecknats för 

hand och således inte bandats. Detta grundas på intervjuarens roll i intervjusituationen, i 

vilket bandspelaren i detta fall vid ett par tillfällen upplevdes som en barriär mellan 

intervjuare och informant och där avståndet upplevdes bidra till en icke önskvärd distans 

mellan de båda parterna. För att som intervjuare nå bortom värderingar, åsikter och 

konstruerade svar undveks således inspelningar vid intervjuerna vilket har inneburit att det 

inte finns några avskrivna ljudband att tillgå för att säkra studiens validitet, men som uppvägs 

av informanternas blottläggande av ett till synes känsligt ämne. De citat som framkommer i 

studien är dock noggrant nedtecknade och svarar väl för det egentligen sagda under 

intervjutillfället. Analysen och tolkningen av intervjuerna följer fenomenografins fyra faser 

som innebär att bekanta sig med data och dess helhetsintryck, uppmärksamma likheter och 

skillnader, kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt att studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. 6 

Presentation av informanter 

Informanterna i denna studie är alla bosatta i Norrala socken och samtliga har någon koppling 

till bondekulturen och Hälsingegårdarna; i första hand som pensionerade bönder, i ett led av 

flera generationer på gården. De byar som finns representerade i studien är Borg, Forsbacka, 

Ingsta, Kungsgården, Långåker (Brotorp), Närby, Remsta, Skensta samt Svartvik. 7 

Intervjuerna är utförda under maj månad 2007 och varje intervjutillfälle har i genomsnitt varat 

i 3 timmar. Samtliga informanter är anonyma och uppges i studien som I.P. (Intervjuperson) I, 

II, III och så vidare. Några av informanterna är kontaktade flertalet gånger; då för att lösa 

eventuella tvivelaktigheter och för att undvika missförstånd. Vidare har informanterna 

erbjudits att läsa de delar som innefattar deras intervjusvar för att på så vis kunna säkra 

studiens validitet. Sammanlagda antalet informanter är 16, då vissa intervjuer genomförts med 

gårdens båda makar.  
                                                 
5 Till den äldre generationen räknas även en 69-årig informant in samt till de yngre en 65-årig informant.   
6 Alexandersson, Mikael i Starrin, Bengt & Svensson, Gunnar (red). 1994. s. 123-125 
7 Forsbacka har idag postadress Söderhamn, men räknades till Norrala Socken fram till1972. 
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Definitioner och avgränsningar  

Syftet med avsnittet som följer är att skapa ett operativt begrepp för vart och ett av orden 

skrock, vidskepelse och folktro. Ett behov av att tydliggöra dessa ord uppstod tidigt då det 

visade sig att informanterna hade delade meningar och uppfattningar om vad som ansågs vara 

vidskepelse respektive skrockfullhet och folktro. Efter en granskning av vetenskaplig 

litteratur gällande terminologi samt en invägning av informanternas egna 

begreppsuppfattningar presenteras således egna definitioner av skrock, vidskeplighet och 

folktro. Vidare är studien avgränsad till att behandla Hälsingegårdar i Norrala socken. Detta 

för att göra studien mer greppbar. 

     Vid de egna definitionerna av ovan nämnda ord har Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) 

fungerat som utgångsreferens. Även Religionslexikonet har använts för att definiera 

vidskeplighet. Därefter har ett antal personer fått förfrågan att själva redogöra för vad orden 

har för innebörd för dem och hur de använder sig av dem i dagligt tal. Svaren är därefter 

bearbetade med hänsyn både till SAOL: s definitioner och de förfrågades svar och presenteras 

nedan. Det är således dessa definitioner som används och refereras till genomgående i studien.  

Enligt SAOL är skrock en singular form av vidskepelse med betydelsen berättelser som 

nödvändigtvis inte är sanna och som många gånger innefattar övernaturliga väsen. Vidare 

betydelser är inbillad och sällsam företeelse med inslag av trolldom, villfarelse, samt även ord 

för folkliga sedvänjor och föraningar. Skrock tros komma från fornsvenskans skrok som i sin 

tur tros vara nära besläktat med ordet skracka som betyder skratta högt. Ordet skrocka, med 

betydelsen skrockande ljud/läte, det vill säga en hönas läte, tros även det ha samma ursprung.  

Ur religiös synvinkel definieras vidskeplighet enligt Religionslexikonet som ”missriktad tro 

med vanföreställningar och magiska bruk”, vilket dock kan kännas en aning snävt och även 

förlegat med tanke på att ordet som begrepp haft flera innebörder genom tiderna. Flertalet 

definitioner har vidare varit nedvärderande i många hänseenden gällande andra människors 

tro- och livsåskådningar, vilket ytterligare betonar nödvändigheten av en egen definiering.8 

Folktro definieras enligt SAOL som utbredd tro bland folket. 

     Bland de tillfrågade gällande orden skrock och vidskepelse har följande sagts. Skrockfull 

är något en människa är om hon undviker att till exempel gå under en stege, lägga nycklarna 

på bordet och gå på A-brunnar eller om hon spottar tre gånger om det kommer en svart katt 

från höger och använder uttrycket ”peppar, peppar ta i trä”. Ett annat exempel är att en 

                                                 
8 Ewald, Stefan (red.) 2003. s. 563  
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fläsksvål gnuggas på vårtor som därefter försvinner om svålen, efter denna procedur grävs ner 

bakom ett uthus. Skrock, menar de, är något som en människa utför i förebyggande syfte och 

då i hopp om att ingen olycka ska drabba en. Skrock är generell, då den ser ut och utförs på 

liknande sätt hos många. Vidskepelse däremot är något som är personligt och som varierar. 

Till vidskepelse räknar de utfrågade in tron på knytt och väsen, andar och tomtar. Även tron 

på hustomten hamnar under vidskeplighet fastän flera av de tillfrågade ställer ut gröt om julen 

för att hålla sig väl med honom, vilket kan ses som ett tecken på att det är svårt att till fullo 

definiera och särskilja dessa ord. 

     Med hänvisning till SAOL och de förfrågandes svar blir den egna definitionen av skrock i 

denna studie således företeelser som får människor att utföra diverse ritualer, främst i syfte att 

undvika olyckshändelser. Vidskepelse definieras som en personlig tro och som varierar 

mellan olika personer. Ofta innefattar tron andevärlden, skogsväsen, tomtar och liknande. 

Folktro definieras således som en tro, där bland annat skrock och vidskepelse ingår och som 

varierar mellan olika samhällen.  

Material och tidigare forskning 

Den historiska överblicken över Hälsingland är hämtad ur Torkel Bratts Hälsingland – från 

istid till nutid samt Finn Ridelands Hälsingland. Även viss information gällande Söderhamns 

kommun är hämtad därifrån. Bakgrunden till folktro och tradition under 1800-talet är hämtat 

ur flera olika verk och det är av vikt att tillägga att folktron i denna aspekt redovisas tämligen 

generellt. Victor Johnsons 90 sagor från Hälsingland visar på gamla folksagor med muntlig 

tradition, med betoning på troll och jättar och som bland annat tar upp Norrala sockens 

Idfjärdstroll.9 För att få en inblick i 1800-talets religiösa Hälsingland har Maria Wallenberg 

Bondessons avhandling Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800 fått utgjort 

grunden och för att försöka förstå livet på Hälsingegården har Projekt Hälsingegårdars 

bebyggelsehistoriska tidskrifter varit givande källor. Stefan Brinks Två stora farsoter i 

Hälsingland har studerats i syfte att se till tiden före Hälsingegårdarnas storhet och hur 

sjukdomar påverkade hälsingarnas vardagliga liv och religiösa tro.  Helge Törnros, Olof 

Thunqvist och Lars-Olov Thunqvists ”Trönö och Norrala socknar” samt Sigvard 

Bodins ”Kulturstigen i Kungsgården, Norrala” och ”Norrala Kyrka” har varit 

utgångsmaterialet gällande informationen om Norrala socken. 

                                                 
9 Johnson, Victor. 1983. ”Idfjärdstrollen” s. 136. (Trollen återfinns på Idfjärdsvallen, varifrån de hämtat sitt 
namn. Fäbodvallen ingår i 9 olika skiften. ) 
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     Tidigare forskning gällande Hälsingegårdar har i första hand behandlat olika 

byggnadstekniker sett utifrån byggnadstypiska perspektiv, landskapets och jordbrukets 

utnyttjande, hantverk samt väckelserörelser som uppstått i under 1800-talet. Hälsinglands 

museum har under en längre tid samlat in och sammanställt diverse uppgifter om 

hälsingegårdarnas ekonomibyggnader och marker där tyngdpunkten har legat på tiden strax 

före 1850-talet. Den nordsvenska gårdens historia, härbren, lador, linberedningsverk, 

trösklogar, vattensågar, fähus, stall, samt fäbodarnas stugor har studerats utifrån ett 

byggnadstypiskt perspektiv och även undersökningar gällande gårdarnas marker, linodlingens 

historia, odlingssystemen, nyodlingen och grödor finns även registrerade. Gällande 

husdjurens historia och betydelse är statistiska sammanställningar från 1550-talet och framåt 

gjorda och även Hälsingehästens historia samt studier rörande får och fåravel. De studier som 

är pågående är bland annat inventering och katalogisering av varje byggnadstyp för att få reda 

på hur pass vanliga/ovanliga de är i olika socknar, dokumentation i skrift och foto samt 

uppmätningar. Hustypens historia och byggnadshistoriska detaljer kommer att undersökas i 

framtida projekt, liksom traditionella by- och gårdsundersökningar. Hälsingegårdarnas 

byggnadstekniker har dock idag främst behandlats i Daniel Olssons och Bertil Thelins 

”Hälsinglands bostadshus under 1600-talet”, liksom Daniel Olssons uppföljare ”Hälsinglands 

bostadshus under 1700-talet”. Båda uppsatserna redogör för hur Hälsingegårdarna uppfördes 

och även för de förändringar och förbättringar som skedde i samband med byggverksamheten 

med utgångspunkt från 1600-talets bostadshus. Den senare tar även upp huruvida det fanns ett 

välståndsuttryck i landskapet före linet och skogen, där även ekonomisk-historiska orsaker till 

detta välståndsuttryck studerats. Detta är även något som delvis behandlats i Rosemarie 

Fiebranz’ Jordbruk, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-

1850 där en inblick ges i hur en historisk brytningstid kunde te sig för de arbetande 

människorna på landsbygden med tonvikten på linodling, linnevävning, hantverksförsäljning, 

järnbruksarbete samt kolning. Vidare behandlar hon de uppdelningar av jordskiften och 

byggandet av vattenburna linberedningsverk från ett hushållsperspektiv där tonvikten lagts på 

relationerna mellan män och kvinnor och där förändringar inom jordbruket under denna 

period visade sig avgörande för industrialiseringen i Sverige. I Elisabeth Wennerstens 

Tema/Relationen människa landskap sett ur ett agrarhistoriskt perspektiv behandlar även hon 

jordägandet och dess konsekvenser, samt även det äldre bondesamhällets arvsprinciper och 

giftermålsstrategier. Skogens marker, gårdar och folk behandlas således ur ett befolknings-, 

bebyggelse och socioekonomiskt förhållande under tiden 1500-1800. Hennes arbete fortgår 

alltjämt och det pågående arbetet syftar till att i ett jämförande perspektiv analysera de 
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empiriska resultaten, vilka berör de sociala regelverken kring bebyggelse, arv och jordägande. 

Det religiösa livet på och omkring Hälsingegårdarna har främst behandlats i Cecilia Wejryds 

Läsarna som brände böcker: Erik Janson och erikjansarna i 1840-talets Sverige där hon 

lyfter fram väckelserörelsen som uppstod kring lekmannapredikanten Erik Jansson då denna 

mötte läseriet i Hälsingland. Rörelsens framväxt och förkunnelse studeras genom en 

närgången beskrivning av en extrem religiös grupp som på så sätt ger en bild av det 

traditionella enhetssamhällets upplösning i en tid då landsbygden nåddes av moderna 

strömningar av mångfald och individualism, vilket gör att den framstår som en reaktion mot 

det moderna. Även Maria Wallenberg Bondesson har behandlat väckelserörelser och de 

religiösa strömningarna i Hälsingland i Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800, 

där häxprocesser, religiös väckelse och religiösa konflikter, i form av trolldoms- och 

hädelsemål tas upp. Häxhysterin och väckelserna genererade rättsliga åtgärder, vilka granskas 

i undersökningen, liksom enskilda konflikter och konfliktmönstrens spridning. Av resultatet 

framgår att det blev svårt för prästerskapet att hävda sitt lokala ledarskap när bönderna hade 

en stark ställning och det var oklart vem eller vilka som egentligen styrde socknarna.  

     Tidigare forskning gällande Hälsingegårdar och dess kultur har således i första hand 

behandlat byggnadsteknik, allmogens hantverk, gårdsbyggnadernas syften och anledningen 

bakom de stora boningshusen samt bidragit med skildringar över historiska personer, som till 

exempel Erik Jansson, som på ett eller annat sätt utmärkt sig under Hälsingegårdarnas 

storhetstid. Det framkommer dock tydligt att folktron inte finns representerad eller är 

upptagen bland några tidigare studier, med undantag för vissa delar ur Bondessons avhandling 

som behandlat trolldomsmål, vilket kan härledas till folktron, dock främst i norra Hälsingland. 

De teorier gällande byggnaderna som lagts fram kan tydliggöra hur människorna på gården 

bodde och verkade, liksom att hantverket kan vittna om böndernas känsla för det konstnärliga 

i vilket deras mångfacetterade kunskaper bidrog till att stärka och säkra gårdarnas överlevnad. 

Detta avslöjar dock inte något om hur människorna på gården upplevde omvärlden och hur de 

såg på livet och dess vedermödor ur ett religionsvetenskapligt perspektiv, vilket behöver 

lyftas fram då det är av yttersta vikt att lära känna de människor som uppförde de gårdar och 

utförde det hantverk de lämnat kvar åt eftervärlden att fascineras över.  

Teori 

Teorin är i första hand kopplad till folklivsforskaren Ebbe Schöns Folktro om ödet och lyckan 

men till viss del även till Svenska traditioner av samma författare. I Folktro om ödet och 

lyckan behandlar Ebbe Schön folktron under de sena bondesamhällenas tid och gör även 
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jämförelser med medeltidens trosföreställningar. Ylva Dybeck har skrivit en uppsats i 

religionsvetenskap där hon argumenterar för vardagsmagin och dess varande idag, varvid hon 

tycker sig se att trots att samhället sekulariseras lever de magiska föreställningarna kvar hos 

människan, ibland genom omedvetna handlingar och även som vardagligt beteende.10  

     Folktron är en del av den trosföreställning som förekom i bondesamhället och där ödet och 

lyckan var betydelsefulla begrepp. Kunskap som hämtas från folktro ansågs vara en del av 

den kulturella inlärningen och hjälpte till att skapa mening och sammanhang i 

världen.11Kulturen var i första hand baserad på muntliga traditioner varför vetenskapliga 

iakttagelser sällan framkom överhuvudtaget. Då den allmänna folkskolan introducerades 1842 

hade den som syfte att främst stärka svenskarnas kristna tro.12   

     Ödestron, där allt som sker i tillvaron tros vara förutbestämt, menar Schön har en central 

plats i folktron. Likväl som ödet kan uppfattas som en ordning som i sig är opåverkbar, kan 

det också personifieras av mäktiga väsen. I Norden var det främst de tre ödesgudinnorna, eller 

nornorna som representerade ödet i tron på asar och vaner.13 Nornorna, troddes ständigt väva 

ett nät som rymde liv, död och öde. Hela väven innefattade kosmos och med det 

sammanlänkas nornorna med tiden där de härskade över det som varit, över det som är och 

över det som skulle komma att vara. Nornan Urd (Urðr) med sitt tillhåll vid Urds brunn vid 

foten av världsträdet Yggdrasil, ansågs vara ödet personifierad och delade sin boning med 

urjätten Mimer, representant för den högsta visdomen. Den kosmologiska logiken som det 

forntida synsättet representerade pekade således på att de väsen som härstammar från urtiden 

vet mer om världens hemligheter än andra.14 Nornorna representerar ödestron som verkar sida 

vid sida med den norröna gudstron, där ödets makt anses större än gudarnas.15Således kan 

nornorna orsaka både gott och ont.16 I kristendomen däremot framgår det av bibelns texter att 

någon ödestro inte finns representerad. Trots detta, menar Schön, har ödestron existerat 

parallellt med gudstron för att sedan blandats samman. Människor i bondesamhällen såg Gud 

som en sorts ödemakt och det kan i sin tur kan betyda att skillnaden mellan Gud och ödet 

kanske inte nödvändigtvis är en medveten skillnad. Vidare var ödestron i allra högsta grad 

mer eller mindre nödvändig för att klara av arbetet i naturen och på gårdarna i 

                                                 
10 Dybeck, Ylva. 1997. s. ej angivna 
11 Schön, Ebbe. 2002. s. 16  
12 Ibid. s. 18 
13 Nornorna är ödesbestämmande diser. Urd är dock den enda som i Völuspán framstår som en genuin ödesmakt, 
då Skuld i ett sammanhang framträder som valkyria medan Verdandi inte finner något stöd i den mytiska 
traditionen. Urd (wyrd = öde), Skuld (skulu = skulle) och Verdandi (verda = bli) 
14 Ström, Folke. 1967. s. 97-100, 192-196, 200-204. Se även Steinsland, Gro.2005. s. 245-250 
15 Steinsland, Gro. 2005. s. 102 
16 Näsström, Britt-Mari. 2001. s. 324 ff 
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bondesamhällets Sverige. Vädret var av yttersta vikt då bristen på både sådd och skörd kunde 

leda till ett beroende av andra för att överleva.17  

     Ödestron står i nära anslutning till tron på lyckan. I bondesamhällen trodde människor på 

både medfödd lycka liksom permanent eller tillfällig sådan. Lyckan ansågs för det mesta 

individuell och eftersom den ständigt var hotad krävdes lämpliga magiska åtgärder för att 

bevara den. Detta representerades ofta av hästskon, vars avsikt var att bevara lyckan på 

gården. Schön menar att hästskor har använts som lyckobevarare även i andra delar av Europa 

och att olika seder gäller på olika ställen, när det kommer till huruvida öppningen ska placeras 

uppåt eller nedåt. Under vikingatiden troddes lyckan vara en inneboende makt och kraft som 

försvarades av ett personligt skyddsväsen, Vård. Detta väsen fungerade som beskyddare och 

varnare och det kan till viss del vara detta väsen som fortfarande lever kvar i den kristna tron 

på skyddsänglar.18 

     Trolldom spelade förr en stor roll bland människorna med vikten på att kunna påverka sitt 

liv utifrån egna handlingar och härrör till människans möjlighet att påverka det vardagliga via 

kontakt med övernaturliga makter och förekommer i diskussioner rörande pseudovetenskap. 

Myter och riter ses således från ett personligt perspektiv där grundhållningen är avgörande för 

uppfattningen därav. 19 Syftet med trolldom var främst att främja välgången och fruktbarheten 

på gården, vilket delvis framkommer ur äldre trolldomsprotokoll som vittnar om människors 

rädslor och farhågor under häxprocessernas tid. Till trolldom räknades uttalade förbannelser, 

liksom ritualer och mer traditionsbundna riter. Tidpunkt, veckodag, plats, kraftladdade 

föremål, formler och tillvägagångssätt var viktigt att ta hänsyn till för att uppnå önskat 

resultat. 20  Under bondesamhällets senare del, 1850-1950, speglas dock främst magi och 

vidskepelse genom diverse ordstäv, ordspråk och talesätt.21 Just det talade ordet hade stor 

makt och många av de gamla trollformler som återfinns är grundade på katolska böner eller 

besvärjelser, gärna med inlägg av kraftfulla namn bland kristna gestalter eller hedniska gudar. 

Även bärandet av talismaner, gärna tillverkade av stål som fungerade som visuella tecken på 

magi i och med att de skyddade mot bergtagningar, skogsfruns lockelser, troll och liknande 

var viktigt. Eld ansågs också ge ett visst skydd mot det onda, men det var föremål i stål som 

ansågs besitta den yttersta beskyddandekraften. Talismaner i form av trollpåsar tillverkades 

från bland annat spott, naglar och hår och användes för beskydd av hem, botande av sjuka och 
                                                 
17 Schön, Ebbe. 2002. s. 14 
18 Ibid. s. 16, 138 
19 Pals, Daniel L. 1996. s. 161 ff,  
20 Schön, Ebbe. 2002. s. 34-35 
21 Ibid. s. 20. Se även Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina & Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red). 
2002. s. 33-34 
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även för försök till vållande av annans skada. Magiskt tänkande var också förekommande 

inom folktron, menar Schön. Genom diverse ritualer och mer eller mindre skrockfulla 

handlingar kunde önskningar gå i uppfyllelse och synder förlåtas om handlingen utfördes 

inom loppet av den tid som var utsatt. 22 Sedermera uppstod diskussioner gällande gängse 

bruk av ovan nämnda magiska föreställningar samt även bildmagi, som användes för att 

åsamka andra skada. Detta eskalerade under 1600-talets mitt för att så småningom utmynna i 

häxanklagelser, vilka var resultatet av de religiösa konflikter som präglade samhället fram till 

1800- talets början. 23  

     Almanackans dagar har i alla tider tjänat som hjälpmedel vad gäller att spå i vädret. Under 

1660-talet trycktes Bondepraktikan upp i Sverige, vilken tidigare funnits främst i Tyskland 

och Danmark. De svenska bönderna hade emellertid inte allför stor användning för den då de 

egna muntligt förmedlade traditionerna var fullkomligt tillräckliga och väl förankrade bland 

befolkningen. När det kommer till magi och magiska utföranden spelade månens faser en stor 

roll. Säden skulle exempelvis sås vid fullmåne då storleken på månen ansågs vara i likhet med 

magins styrka. Olika former av magi förekom året om och syftade mestadels till att ge gården 

fördelar inom jordbruk och djurhållning.24  

     Julfirandet innebar under 1800-talet att bönderna hade möjlighet att äta färsk mat, som 

endast inträffade några få gånger om året. Julklappar, om några sådana delades ut, kom innan 

jultomtens inträde i slutet på 1800-talet att delas ut av julbocken. Den tomte som dock inte 

fick glömmas bort vid jultider var hustomten/gårdstomten som inte uppskattade att varken 

glömmas bort eller ignoreras, varvid han då kunde komma att straffa människorna på gården. 

Den enligt kyrkoårets viktigaste och största tradition var påsken. Höjdpunkten var 

långfredagen som var en sorgens dag, samt påskdagen som stod för glädje. Speciellt 

långfredagen sågs som en dag där stillhet och tystnad skulle råda för att hedra Kristi lidande 

på korset. Inom folktron var denna högtid även förknippad med mörka makter och 

Blåkullafärder där Djävulen stod som värd. Häxornas roll inom folktron har med stor 

sannolikhet sina rötter i häxprocesserna och de berättelser som sedan följde, ända in på 1900-

talet, har således bidragit till att förstärka tron på häxor och onda makter. För att skrämma 

häxorna på sin färd till Blåkulla och för att själv slippa att bli tagen användes bössor och 

mindre krutladdningar och eftersom häxorna troddes kunna ta sig in genom skorstenen var 

spjället alltid nedfällt, liksom att stål och målade kors ovanför dörrar också ingav skydd. På 

                                                 
22 Schön, Ebbe. 2002. s. 35-37. Se även DuBois, Thomas A. 1999. s. 114-116  
23 Bondesson, Maria Wallenberg. 2003. s. 1-6 
24 Schön, Ebbe. 1998. s. 6-7 
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vissa håll tändes även påskeldar för att skrämma häxor och andra väsen. Häxor ansågs även 

vara i farten under Valborgsmässoafton, då våreldarna som tänds görs i ett försök att hålla de 

onda på avstånd. 25 Vidare var midsommar en magisk högtid där både löften och önskningar 

infriades och där ängens örter ansågs ha extra läkande kraft, liksom tron på att allt övrigt som 

växte i naturen hade övernaturliga krafter vid just denna tidpunkt. Midsommareldar förekom 

in på mitten av 1800-talet och även om högtiden idag firas till minnet av Johannes Döparen 

överskuggas det kristna budskapet av tidigare seder och traditioner. Mickelsmäss, eller 

ärkeängeln Mikaels dag var i bondesamhället en viktig dag ur flera aspekter. Dagen utmärkte 

gränsen mellan sommar och vinterhalvåret och det var nu dags att föra tillbaka djuren från 

fäbodvallarna. Troll och skogsrår ansågs särskilt vara i farten denna dag varför det var viktigt 

att under tystnad leda djuren in i sina bås samt att lagårdspigan ombads läsa en bön innan 

dörren till lagården öppnades. Det starkaste botemedlet mot ondska var i det hänseendet Guds 

ord. När jordbruket mekaniserades förlorade Mickelsmäss sin betydelse men fortfarande 

förekommer marknader och även skördegudstjänster. 26   

     Övriga högtider som var viktiga i 1800-talets bondesamhälle var de som berörde familj 

och släkt. Dopet var viktigt då det hjälpte barnen in i den kristna gemenskapen och som skulle 

rädda det från dess arvssynd, medan giftermålet var av vikt då det var straffbart att idka intimt 

umgänge med någon av motsatt kön, utanför äktenskapet. För att återknyta till magi, var detta 

av största vikt vid barnafödande, som var både farligt, kritiskt och smärtsamt. Det nyfödda 

barnet kunde vidare bli utsatt för diverse sjukdomar som troll, vättar och andra väsen såg till 

att barnet drog på sig innan dopet genomförts. Extra försiktighetsåtgärder var på sin plats vid 

dopet då djävulsutdrivning förekom ända fram till 1811 och där dopvattnet länge renades från 

det onda med hjälp av en bit stål i vattnet.27 Gemensamt för olika typer av ritualer, så som 

ovan, menar Catharina Raudvere är att dess skillnader ”[…] inte är en artfråga utan måste 

tillskrivas sociala och regionala omsändigheter i vilka faktorer som aktör, situation och 

utrymme spelar roll.” 28  Således bör Schöns teorier gällande folktro och tradition 

fortsättningsvis i denna studie ses som aspekter av generella seder och bruk, förekommande 

bland annat i 1800-talets Sverige men dock inte nödvändigtvis överensstämmande med 

Hälsingeböndernas kultur och tradition. 

 
 

                                                 
25 I Sverige även för att skrämma vilda djur och övernaturliga varelser på flykten innan boskapen släpptes ut. 
26Schön, Ebbe. 1998. s. 16-20, 32-34, 36, 38, 51-55, 59-61 
27 Schön, Ebbe. 1998. s. 73-76 
28 Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina & Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red). 2002. s. 60 
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Del II: Hälsingland 

I följande avsnitt kommer Hälsinglands historia behandlas i syfte att ge undersökningen och 

den följande analysen en så korrekt bakgrundsbild som möjligt. Bakgrunden syftar även till 

att medvetandegöra viktiga historiska fakta gällande tro och religiositet, Hälsingegården som 

produktionsenhet samt redogöra för Norrala sockens ställning i Hälsingland, genom tiderna. 

Från vikingar och rövarband till blodsot och utvandring 

Till Hälsingland räknades i äldre tider allt norr om Ödmården in.29 Så långt in som på 1000-

talet hade Hälsingland egna lokala kungar och relationen till den centrala kungamakten var 

tämligen lös. Hälsingarna stod dock i nära kontakt med Tröndelagen och Nidaros kyrkliga 

centrum vilket bidrog till pilgrimsvandringar genom Hälsingland. De tidigast kända 

hälsingarna från denna tid står omnämnda på runstenar, så som den vid Norrala kyrka, daterad 

till järnåldern och som har inskriptionen "anasuiþr och Otrygg och Sigbjörn, de lät uppresa 

stenen efter Kättilbjörn och Anund, hans son, och ... Gud hjälpe ... detta (minnes)märke."30 

Andra mer eller minde kända namn som förekommer i sägner av olika slag som kan nämnas 

är Stigman Sote; rövarhövding från Ödmården och Thorer Edmundsson från Norrala som var 

med vid slaget om Faxehus.31  

     Redan på 1320-talet nedtecknades Hälsingelagen som kom att behandla lagar gällande 

bland annat nybyggen, åkerstyckningar, kreatursvård, djurhållning, jakt- och fiskeskiften samt 

utföranden av diverse underhållningsarbeten.32 Då Kalmarunionen bildades 1397 tillsattes 

emellertid danska fogdar ute i landet och en mycket hård beskattning infördes, vilket oroade 

allmogen. Missnöjet bland Hälsingebönderna kulminerade 1434 och under inflytande av 

Dalkarlen Engelbrekt Engelbrektsson, stormade Hälsingarna fogdeborgen Faxehus vilket 

sedan resulterade i abdikationen av Erik av Pommern till förmån för Kristoffer av Bayern.  

Hälsingarna tog från och med denna period avstånd från utländskt välde och var ett stöd för 

Karl Knutsson och Sturarnas sak. Som belöning för sina insatser åtnjöt Hälsingarna 

                                                 
29 Ödmården (lat. Silue Emordh, fsv. ØÞmorÞæ/EmorÞ) är namnet på gränsskogen till Gästrikland i söder. 
Skogen har utgjort gräns och barriär som skiljt hälsingarna från svear och gästrikar. En gammal väg har gått 
mellan Hamrånge och Skog, vilken har följt den gamla rullstensåsen. En översättning av Ödmården har tolkats 
av Jöran Sahlgren som (den stora) ödeskogen. Källa: Brink, Stefan. 1984. s. 146 
30 http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10242700080001 070424 ( anasuiþr : auk utrikr auk 
sikbiurn ' þiR litu rita stin ×× aftiR katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraR [:] kuþ hialbi [:] a-- ------------
------ --rki þita) 
31 Winblad von Walter, Fredrik. 1910. s. 31-45, 64 (60-67) 
32 Bratt, Torkel. 1998. s. 59-61 
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skattelindringar och andra förmåner, sanktionerade av kungamakten, under en lång tid 

framöver.33    

     Under flera perioder i historien har epidemier i Hälsingland härjat vilket innebar stora 

påfrestningar för redan nödställda människor och som många gånger bidrog till ökad 

dödlighet. 1743 bröt blodsoten, idag refererad till som dysenteri, ut i Hälsingland, vilken 

sedermera även återkom 1739, 1785 samt 1809. 34  1743 års blodsot hade föregåtts av 

missväxtår, som i sin tur följdes av insektsangrepp och tidig köld som förstörde skördarna, 

vilket försatte folket i hungersnöd. Även kreatur drabbades av blodsoten vilket i sig slog extra 

hårt mot de överlevande. Då inget botemedel fanns att tillgå, lindrades smärtorna av örtavkok 

och även genom att tugga Angelicarot.35 Kamfer, mynta, malört, kanel och muskot var bland 

annat örter som ansågs lindra och eventuellt bota. Den ökade dödlighet som följde noterades 

som det högsta i riket under året och resulterade i en befolkningsminskning på -52,75 

promille för Gävleborgs län. I det manuskript som Olof Johan Broman upprättade gällande 

blodsoten 1743, återfinns särskilt utförliga tabeller av avlidna i Norrala socken, nedtecknade 

av sockenprästerna, vilket visar att totalt 15 Norralabor miste livet till följd av epidemin.36   

     De samhällen som så småningom växte fram under 1800-talet var helt beroende av vad 

naturen hade att ge. Bruket av fäbodar var främst en norrländsk företeelse vars långa tradition 

omnämns i bland annat Hälsingelagen och vallarna var mer eller mindre en förutsättning för 

jordbruket eftersom det ofta var ont om betesmarker vid byarna. Platsen valdes ut med stor 

omsorg vilket ofta resulterade i stora avstånd mellan hemman och fäbod. På vissa fäbodar 

förekom sädesodling inför kommande vinter och även mjölk och osttillverkning förknippades 

med livet få vallen. 37  Det vanligaste var att buföringen upp på vallen ägde rum vid 

midsommar och hembuföringen sedan skedde vid Mickelsmäss.38 I övrigt låg dock grunden i 

själva jordbruket, i jakt och i fiske men ett viktigt komplement var även linodlingen. Den 

största oron bland bönderna var således när det blev missväxt, eftersom även linet berördes av 

det. Efter ett beslut av landstinget i Gävle 1757, hade dock sockenmagasin upprättats som 

skulle fungera som en spannmålsbank där varje enskild bonde satsade en viss mängd 

                                                 
33 Bratt, Torkel. 1998. s. 62-64. Karl Knutsson Bonde var riksföreståndare 1438-1440 och tillträdde som 
Sveriges kung tre gånger, 1448-57, 1464-65 och 1467-70. Dessutom var han en kort tid kung av Norge 1449-
1450. Han valdes till rikshövitsman efter missnöje med Erik av Pommern 1436. Maktkampen mellan de danska 
unionskungarna och de svenska sturarna fortgick 1441-1521.  
34 Brink, Stefan. 1988. s. 43 
35 Kvanne (Angelica) omfattar ett 50-tal växtarter. Vanligast i Sverige är Angelica archangelica/Archangelika 
officinalis.  
36 Brink, Stefan. 1988. s. 50, 87, 68-71 
37 Karlsson, Hanna & Marie Emanuelsson i Johansson, Ella (red). 2002. s. 123 
38 Gagge, Ann Christin. 1996:10. s. 5 ff 
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spannmål för att sedan kunna låna från magasinet vid missväxtår. Under 1850-talet rådde stor 

brist på odlingsbar mark till följd av folkökningen som i sin tur berodde på förbättrad 

folkhälsa. Fattigdomen som följde medförde en utvandrarvåg som inleddes av predikanten 

Erik Jansson 1846 och som gjorde Hälsingland till det tredje största utvandrarlandskapet.39  

Religion och folktro  

Under perioden för den fornskandinaviska religionen var kommunikationen mellan människor 

och gudar avgörande för samhällets välgång, samtidigt som gudarnas välvilja alltid var av 

högsta vikt. Detta uppnåddes genom att fullgöra de plikter gentemot gudarna som avsågs, 

genom diverse kultutövande. 40  Kultutövandet i sig var antagligen en integrerad del av 

vardagen och årstidernas rytm, varför tyngdpunkten i religionen låg i utövandet av kult och 

riter och det troliga är att det inte fanns något egentligt system av läror att tillgå.41 Delar av 

den fornskandinaviska religionens myter och riter tros leva kvar via folktro, vilket 

framkommer bland annat genom studier av den handskrivna Äldre Eddan, Codex Regius i 

vilken Hávamál presenterar ett diktverk vars huvudpartier utgör levnadsregler via ordspråk. 42 

Några partier i Hávamál har mytiskt innehåll och berättar om helig visdom och runkunskap 

som kan härledas till mytologin. 43 Värt att notera är att 6 verser ur Hávamál finns 

representerade i folk- och småskolans läsebok i Söderhamns kommun under 1900-talets 

början. Då under rubriken ”Tankespråk”.44 Folktro och folksed har sedermera kommit att 

belysas som förkristna förhållanden, vilka återfanns i bondekulturen långt in på 1800-talet. 

Det är dock svårt att avgöra vad som är folktro till ursprunget då förkristna traditioner under 

sekler blandats med katolska och protestantiska dito.45  

     När kristendomen gjorde sitt intåg i Hälsingland runt 1000-talet och landskapets första 

kyrkor började byggas uppkom legender som är kända än i våra dagar. Legenderna skilde sig 

åt mellan de olika socknarna med ett undantag; jättar och troll som gick till anfall för att 

hindra människorna från att bygga kyrkor, som var ett återkommande tema. Bratt menar att 

jätten som kastar den stora stenen mot kyrkan blivit sägnernas centralgestalt i Hälsingland. 

Stenen i fråga har således gett upphov till nya legender och vidskeplighet bland folket. I bland 

annat Trönö socken berättas det om jätten som gav upp försöket med att slänga stenen då 

                                                 
39 Rideland, Finn. 1996. s. 13, 33 
40 Sørensen, Jørgen Podeman (red). 1996. s.176 
41 Nilsson, Bertil. 1998. s. 39 
42 Hávamál, med betydelsen ”den höges tal”, dvs. Odens tal. 
43 Ström, Folke. 1967. s. 3. Se även Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina & Andrén, Anders & Raudvere, 
Catharina (red). 2002. s. 51  
44 Kungliga Ecklesiastikdepartementets byrå för folkundervisning. 1899. s. 737 
45 Ström, Folke. 1967. s. 8 
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denne fick veta att han måste kunna slänga stenen sju mil långt för att träffa kyrkan. Stenen i 

denna sägen sprängdes i början av 1930-talet och det berättas att stenen hade både 

handavtryck samt knäavtryck efter jättens försök. 46 Victor Johnson berättar i 90 sagor från 

Hälsingland om de troll och jättar som fanns i Hälsingland och som låg till grund för flertalet 

sagor och tillika sägner. Troll sades bo i samhällen, likt människornas, men om de mot 

förmodan visade sig för människor så var det i en grotesk skepnad. I de sagor som Johnson 

samlat ihop från Hälsingland framstår trollen som både onda och goda, men de dyker ofta upp 

i samband med klockringningar i kyrkor, vilket de inte tålde samt i historier från fäbodvallar 

där troll försökt röva bort fäbodjäntor för giftermål. Om en fäbodjänta blev bortförd av trollen 

var det bara om husbonden eller fästmannen lyckades kasta stål i någon form över den 

tilltänkta bruden som trollens makt kunde stoppas och bortförandet av jäntan förhindras. Även 

jättar förekommer flitigt i Johnsons sagosamling och där författaren själv menar att gamla 

trosföreställningar från bland annat skapelsemyter ligger till grund för de jättar som är 

framträdande i sagorna. Gemensamt för denna sagosamling när det gäller jättar är att de likt 

trollen ilsknar till vid ljudet av kyrkklockor och gör allt för att förhindra att klockorna klämtar. 

Liksom trollen hade jättarna sina boningar i bergen.47  

     I Anders Woxbergs vandring bland sägner och sagor i det vid medeltiden (ö)kända 

området Ödmården visar det sig att just denna del av Hälsingland sågs med tillförsikt av den 

mest rutinerade riddare. 48 Här lurade faror som drakar, troll, jättar, älvor och andra magiska 

väsen under ledning av skogens egen härskarinna, skogsrået. Om de väsen som fanns inte 

ansågs tillräckligt skräckinjagande för att undvika att färdas genom markerna, så var de 

rövarband som härjade i området en desto större anledning till att välja en annan väg. 

Ödmården nämns som fogdarnas färdväg redan i Upplandslagen, som nedtecknades 1296 och 

återfinns senare även i Hälsingelagen. Under Gustaf Vasas färd mot Norrala ska den gamla 

fogde- och kungsvägen genom Ödmården ha använts som färdväg eftersom området, som 

kungen själv ska ha yttrat; ” […] tillhörer Gud, oss, Sveriges Krona och ingen annen”.49 

     För Hälsingarna var övergången från hedendom till kristendom något som troligtvis tog tid. 

Redan under 1080-talet uppmanades Hälsingarna av påven Gregorius VII att betala tionde av 

gårdens produkter, vilket dock ännu i slutet av 1200-talet inte infriats varvid det uppstod vissa 

                                                 
46 Bratt, Torkel. 1998. s. 65 
47 Johnson, Victor. 1983. s. 5-6 
48 Ödmården skiljde Norrland från övriga Sveariket och omfattar delar av både Hälsingland, Gästrikland och 
Dalarna. 
49 Woxberg, Anders. 2005. s. 17 
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stridigheter mellan bönder och prästerskap. 50  Under medeltiden hade kyrkan en mycket 

kritisk och skeptisk inställning till vidskeplighet. Förklaringarna till att vidskeplighet inte 

existerade grundade kyrkan på att de onda gärningar, exempelvis trolldoms – och 

häxerihandlingar, stred mot Guds vilja. Kyrkan förnekade samtidigt att vidskeplighet hade 

någon som helst reell kraft eller verkan. Kanske kan den medeltida kyrkans kritiska 

ställningstagande till vidskeplighet förklaras med att kristendomen själv innehåller ett eget 

förråd av vidskeplighet, det vill säga helgon, underverk och mirakler och att någon 

konkurrens därför inte kunde tolereras. Risken var att den folkliga och den kyrkliga 

vidskeplighetens gränser annars skulle komma att suddas ut och den folkliga tron därigenom 

vinna reell existens likafullt.51  

     1593 resulterade ett möte i Uppsala i att protestantismen, som varit på frammarsch i 

Europa under 1500-talet, skulle komma att överta katolicismens roll gällande kristendomens 

inriktning i Sverige.52 Således introducerandes den Lutherska läran, vilken ansågs vara ett 

viktigt vapen mot den hedniska tron, som med alla medel nu skulle utrotas. Kyrkans 

acceptans gentemot vidskepelse, skrock och magi var slut varvid en utrotning av gamla 

trosföreställningar och traditioner tog fart. Detta tog sig uttryck i Hälsingland åren 1671-1673 

då häxprocesserna och trolldomsrannsakningarna tog fart. Eftersom Moseböckerna 

fortfarande fungerade som kyrkans rättesnöre under 1600-talet, baserades tingens beslut, även 

gällande trolldom ofta härav, vilket i detta fall ofta innebar döden.53 ”En trollkvinna skall du 

icke låta leva”54 och ”När någon man eller kvinna befattar sig med andebesvärjelse eller 

spådom, skall denna straffas med döden […]”55 var rader som kan räknas som troliga källor 

till de domar som fälldes och dödsstraff som utfärdades. De människor som dömdes 

hade ”uppenbarligen syndat grovt” vilket bland annat innebar att de hade bedrivit avguderi, 

farit med vidskepelse och brukat besvärjelse då de indirekt föraktat Guds namn, bedrivit 

kätteri eller svurit vid Guds namn.56 Efter de förhör och rannsakningar som utfördes i Norrala 

socken 1673 dömdes 10 till döden av Erik Nerbelius på häradsättens vägnar, med 

motiveringen att de inte hade förbättrat sitt leverne sedan sista rannsakningen utan istället 

                                                 
50 Brink, Stefan. 1984. s. 25-26 
51 Nordberg, Michael. 1995. s. 403-406 
52 Granberg, Gunnar. ”Kyrkan och folktron” i Rooth, Anna Birgitta (red). 1973. s. 222-225 
53 Hanzén, J. J:son. 1951. s. 11 
54 2 Mos. 22: 18 
55 3 Mos. 20: 27 
56 Hanzén, J. J:son. 1951. s. 14 
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förvärrat det, vilket därför tydde på att de dömda var roten och upphovet till avguderiet. Bland 

övriga anklagade dimitterades åtta tills vidare, men skulle dock hållas under sträng uppsikt.57    

     Under 1700-talet förändrades förhållandet mellan kyrka och stat så till vida att staten 

förlorade intresse för det religiösa, vilket i stora drag innebar att kyrkan förlorade inflytande 

gentemot staten medan allmogens ställning stärktes. Kyrkans ställning hotades även av de 

pietistiska och herrnhutistiska rörelser som växte fram och bönderna stärkte sin ställning i och 

med att de, på tidigare inrådan från prästerskapet, hade lärt sig läsa och skriva vilket innebar 

att de själva kunde tolka och ta del av religiösa texter. Det var också under denna tid som 

bönderna blev hemmansägare och i allt större utsträckning kunde ägna sig åt lönsamt jordbruk 

viket gjorde dem till en maktfaktor att ta hänsyn till. 58 I Hälsingland skedde denna förändring 

inom jordbruket främst efter 1775, då även beredningen av lin expanderade.59 Under 1770-

talet fördes även intensiva sociala och religiösa kontroller, som innebar en omfattande 

kampanj mot folkliga seder som exempelvis avskaffandet eller reformering av bröllopsseder, 

tillställningar vid midsommar, allmän alkoholkonsumtion samt olika former av vidskepliga 

föreställningar. Kampanjen hade emellertid pågått under större delen av 1700-talet och hade 

år 1728 resulterat i en stadga där landshövdingen i Gävleborg bland annat förbjöd 

Hälsingarna att köpa alkohol innan gudstjänsten, bruka tobak och alkohol i sockenstugorna på 

helgerna samt hålla för dyrbara och långa bröllop. Stadgan skulle läsas upp minst två gånger 

om året från predikstolen för att upplysa och påminna.60 

     De väckelser som växte fram under 1800-talet skiljde sig från 1700-talets rörelser då de 

senare många gånger var en del av nationella organisationer vilket innebar en större spridning. 

Bland annat den skotske metodistpredikanten George Scott och den amerikanske 

presbyterianpastorn Robert Baird reste tillsammans med Peter Wieselgren, som var aktiv 

inom den absolutistiska nykterhetsrörelsen i kristen anda, genom Hälsingland för att förkunna 

väckelse- och nykterhet.61 Även Erik Jansson började under 1840-talet predika för en extrem 

evangelism där Jesus död på korset befriade människan från all synd och där Erikjansarnas 

lära i sig var den enda rätta. Det andliga livet reglerades emellertid via bland annat 

konventikelplakatet, vilket väckelserepresentanterna starkt motsatte sig, men som fick 

länsmän att agera mot dem och deras lära med lagen på sin sida. 62  Motsättningarna gentemot 

kyrkan kulminerade då erikjansare brände både kyrkans officiella böcker samt 
                                                 
57 Hanzén, J. J:son. s. 182-184 
58 Bondesson, Maria Wallenberg. 2003. s. 152-158 
59 Fiebranz, Rosemarie. 2002. s. 230 ff. 
60 Bondesson, Maria Wallenberg. 2003. s. 193 
61 Murray, Robert. 1987. s. 40-43 
62 Konventikelplakatet inrättades 1726 som en tvångsåtgärd mot väckelseverksamheten. 
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uppbyggelseböcker vid upprepade bokbål. Rättegångar och diverse åtgärder gentemot Erik 

Jansson och hans anhängare resulterade i en seger för de kyrkliga myndigheterna och 

Erikjansarna med sin ledare i spetsen utvandrade för att söka sin fristad i Amerika. 63 

Väckelsernas motståndare ansågs därmed ha lyckats stoppa en farlig ”irrlära” med hjälp av 

det omtvistade konventikelplakatet.64 

Hälsingegårdar 

Hälsingegården som begrepp speglar en bondekultur med lång och obruten tradition utan 

feodal överklass. Den yttersta symbolen har kommit att bli dess storslagna mangårdsbyggnad, 

men till gården hör även flera stora bostadshus och en mängd ekonomibyggnader. 

Hälsingegårdarna med dess husbyggnader, vars bestämda funktioner gemensamt utgör en 

produktionsenhet, vilar på fyra grundpelare; marken, djuren, folket och redskapen. ”För att 

den [produktionsenheten] skall fungera krävs att det är balans mellan mark och djur, folk och 

redskap samt hus. Saknas något bryts jämvikten och hela systemet rasar samman.”65 De hus 

och gårdar som idag refereras till som Hälsingegårdar har till största delen uppkommit under 

1800-talet. Gårdarna har dock ett betydligt äldre ursprung än så. Redan under medeltiden 

växte ett fungerande odlingssystem fram där befintliga resurser utnyttjades och där 

djurhållningen och människorna anpassades till markerna. Det ökade välståndet bidrog till en 

befolkningsökning och då människorna på gårdarna ökade i antal byggdes boningshusen allt 

större. Inkomster från handel och människornas hantverkskunskap gjorde de stora byggena 

möjliga.  Varje socken har via arkitektur och inredningsstil satt sin egen specifika prägel på 

gårdarna, vilket bidrar till gårdarnas unika utföranden. 

Norrala Socken 

Söderhamn är idag den tredje största kommunen i Hälsingland med en befolkning på 

26 506. 66  3616 av dessa är bosatta i Norrala, som också är den enda församlingen i 

                                                 
63 Wejryd, Cecilia. 2002. s. 11-12, 67, 216-217, 230-232 
Erikjansarnas rörelse växte fram i 1940-talets Hälsingland i samband med läseriet, där lekmannapredikanten Erik 
Jansson gick i spetsen. Väckelsen spreds snabbt och skapade konflikter i lokalsamhället då rörelsen 
kännetecknades av en kompromisslös antiluthersk hållning, som innebar stränga krav på syndfrihet och 
fullkomlighet. Rörelsen stod som en reaktion mot den moderna tidens strömningar av individualism och 
mångfald, vilket ett flertal offentliga bokbål, anordnade av Erikjansarna vittnade om. Erikjansarna utvandrade så 
till Illinois och skapade där det självförsörjande samhället Bishop Hill, en koloni som gavs eskatologisk 
betydelse, som det nya Jerusalem. 
64 Sandström, Maria. 2004. s. 6  
65 http://www.halsingegardar.com/historia/historia2.html 070430 
66http://www.soderhamn.se/webred/webred.nsf/viewDocumentWeb/E8AE7F9EA3D1D16BC1256A2400441C4
2?OpenDocument 070420 
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kommunen som ökade sin befolkning under 2006 med 39 personer.67 Byarna i Norrala socken 

uppgår uppskattningsvis till ett 30-tal och sträcker sig över en total yta av ca 171, 85 km2 

varav 165, 60 km2 är land. Terrängen består av småkuperad skogsmark med en högsta höjd på 

97,7 m. ö. h och däremellan liggande dalgångar. 10 % av landytan är åkermark, medan 71 % 

är produktiv skogsmark.68 Namnet Norrala bildade tillsammans med Söderala kärnan i det 

fornnordiska Alir vilket har kommit att tolkas som motsvarigheten till gotiskan ahls med den 

möjliga betydelsen tempel eller helgedom.69 Nya tolkningar av namnet Norralas betydelse har 

dock framkommit där dess bakgrund tros härstamma från kombinationen mellan bynamnet 

Ale, som även det åsyftar på en sakral betydelse och som ligger norr om den by som tidigare 

var kungsgård, samt att kyrkan sedermera kom att byggas vid ån Ale.70 Namnet Norrala 

omnämns första gången i ett större sammanhang i historien under de Svensk-norska 

gränsbestämmelserna 1374, men redan 1324 nämns dock den förste hittills kände 

kyrkoheden ”dominus Anndreas de Noralum”.71  

     1521 besöktes nuvarande byn Kungsgården av Gustaf Vasa, under dennes frammarsch 

under befrielsekriget. Byn hade tidigare fungerat som en kungsgård och tillhörde Uppsala 

ödesgods. Kungsgårdar fanns då i Hög, Norrala och Jättendal och fungerade som ett säte för 

förvaltare med uppgift att bland annat övervaka kungens skatteintäkter.72 Då kungsgårdarna 

upphörde som administrativa centra kom Hälsingland att styras av en kunglig fogde som i sin 

tur hade ämbeten i Sunded och Alir. 73  Fogdarnas huvudsäte låg i borgen Faxehus vid 

nuvarande Söderhamns stads inlopp.74 Under 1540-talet uppfördes ett faktori i kungsgården, 

på Gustaf Vasas begäran och som kom att producera vapen för kronans krigsmakt. 

Kungsgården ansågs vara artilleriets främsta garnison i Norrland och under kriget mot 

Ryssland 1555-1557 tillverkades rör, stålbågar, hillebarder, spjut, pikar och skäktor för 

kronans räkning. Faktoriet flyttades till Söderhamns stad först 1620.75 Lars Olofsson, som vid 

tiden för Gustaf Vasas besök fungerade som hälsingarnas fältöverste och tillika fogde över 

hela Norrland, stod som ägare till kungsgården och kom att så förbli fram till 1572 då hans 

måg, Anders Sigfridsson Rålamb, från adelsgodset Närby tog över. 76  Gustaf III lät, via 

                                                 
67http://www.soderhamn.se/webred/webred.nsf/viewDocumentWeb/D4BE4382DE4E883841256B8000369CDD 
070420 
68Thunqvist, Lars-Olof. s. 40 
69 Alir, gamla benämningen på södra Hälsinglands prosteri och treding.  
70 Brink, Stefan. 1990. s. 312 ff  samt Brink, Stefan. 1984. 37-38. Se även Wahlberg, Mats (red). 2003. s. 225 
71Thunqvist, Olof. 1979. s. 25 
72 Bratt, Torkel. 1998. s. 52 
73 Sunded motsvarar idag Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 
74 Bratt, Torkel. 1998. s. 58 
75 Bodin, Sigvard. 2005. s. 4 
76 Winblad von Walter, Fredrik. 1910. s. 474-475 
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sällskapet Pro Amico resa en minnessten, Vasamonumentet, i Kungsgården 1773, för att 

hedra Gustaf Vasas befrielsekamp mot danskarna.77 Även odlingen av lin var betydelsefull för 

jordbrukarna i Hälsingland då det bidrog till ökade inkomster vid försäljning men som även 

användes för eget bruk. Linet förbereddes för hand innan linskäkten konstruerades på 1700-

talet vilket medförde att linskäktar kom att anläggas på flera ställen i Norrala, dock i största 

utsträckning invid ån i Kungsgården.78 Integreringen av linnenäringen i jordbruket och den 

snabba spridning som de introducerade linskäktarna fick i Hälsingland vittnar om behovet av 

denna arbetsbesparande teknik.79 

     På Norrala kyrkogård får legenden om Sankt Staffan liv. Staffan (Stenfi) skickades, enligt 

Adam av Bremen, i dennes historia över ärkestiftet Hamburg-Bremen, år 1060 till 

Hälsingland på missionsuppdrag som den förste biskopen av Hälsingland. 80 

Denne ”Hälsinglands apostel” mötte emellertid hårt motstånd och led martyrdöden i Själstuga 

varvid han senare fördes till Norrala. I vad som tros vara Staffans Stupa sägs hans kvarlevor 

finnas och en minnestavla vittnar om detsamma.81 Den nuvarande stupan uppfördes 1829 av 

sockenmän och har undersökts av bland annat museiintendenten A. Moden i Hudiksvall, dock 

utan att lyckas finna någon ursprunglig stupa. Norrala ska tidigare ha haft en försvarskyrka 

som räknats till landets äldsta, vilken också antas ha haft omedelbar anknytning till den 

närliggande kungsgården och de största intilliggande gårdarna. 82  En ritning över kyrkan 

återfinns i Olof Bromans Glysisvallur. Kyrkan byggdes dock både om och till under åren som 

gick och när blixten slog ner i ett av kyrktornen 1807 och kyrkan således förstördes i branden, 

revs den då 700-åriga kyrkan och församlingen samlades tillfälligt för gudstjänster i en 

salpeterlada. Norralaborna var vid denna tidpunkt ett hårt åtgånget folk på 1500 personer vars 

vardag präglats av krig och missväxt. Trots förutsättningarna var enigheten stor kring bygget 

och alla hjälpte till på det sätt man kunde.83 Länsbyggmästare Loëll fick förtroendeuppdraget 

att uppföra den nya kyrkan, på samma plats där den gamla stått, vilken sedan kom att invigas 

1816. Byggnationen av kyrkan innebar dock besvärligheter då det ekonomiska läget var 

ansträngt. De jordägande bönderna hade det yttersta ansvaret gällande ekonomiska bidrag, 

men varje hemman hade skyldighet att bistå med arbetskraft vid dagsverken. Även 

                                                 
77 Bodin, Sigvard. 2005. s. 1 
78 Ibid. 2005. s. 2 
79 Jonsson, Inger. 1994. s. 33-35 
80 Jonzon, Israel. 1973. s. 20-23 
81 Brate, Erik. 1922. s. 89 
82 Nilsson, Bertil. 1998. s. 107-108 
83 Thunqvist, Olof. 1970. s. 29 
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utanvidsfolket och varje hjon granskades dock av sockenskrivaren för att utröna om det fanns 

möjligheter att kräva ytterligare finansiella bidrag.84  

     Fram till 1800-talets början fungerade Guds ord som rättesnöre och prästen ansågs vara en 

sockens ledare, även om det till viss del var traditionellt betingat. När så väckelserörelser 

började dyka upp, som ifrågasatte kyrkans och prästerskapets tolkningar, rycktes hundratals 

människor med och flera Frikyrkoförsamlingar växte fram. Från Norrala socken kom 

Himlaprinsen, en förmögen hemmansägare som lämnade allt för att följa Gud och som 

sedermera kom att bli en förebild för andra under frikyrkornas framväxt och som i Norrala 

sågs som ett helgon av sin tid.85 Under Kristi Himmelfärd anordnas gökotta vid hans grav, 

arrangerat av SMU Norrala samt Missionsförsamlingen. Norrala kom att bli en central punkt i 

samband med de starka intryck kyrkoherde Lars Elfsvik fick av Stockholms tidiga pietist Erik 

Tollstadius, vilket bidrog till förföljelser då rörelsen ansågs som något ont. Genom nitiska 

präster hölls dock väckelsen vid liv fram till 1794.86 Efter en tids uppbrott flammade rörelsen 

upp på nytt under 1810-talets början och vid denna tidpunkt lät kyrkoherde Jakob Norin från 

Kungsgården upprätta ett tiotal kyrkor i landet. Enligt Thunqvist kände sig nästan alla i 

Norrala, både stora och små, sökta av Gud.87  Detta visade sig på flera sätt; bland annat 

införskaffades andlig litteratur och ”bokföreningssammankomster” bildades då det förelästes 

ur Nya Testamentet och ur Luthers skrifter, förstadiet till nuvarande kyrkokören bildades och 

även en nykterhetsförening stiftades. En man vid namn Olof Bergström från Bjuråker hade 

inspirerats av nykterhetsrörelsen Independent Order of Good Templar’s när denne var i 

Amerika och startade sedermera avdelningar, loger, runt om i Hälsingland, varvid 

Godtemplarorden så kom att återfinnas även i Norrala socken.88 Även Erikjansarna fann 

anhängare i Norrala under 1840-talet, då både nykterhetsrörelser och läseriet fått fäste, dock 

utan egentlig ledare bland flera tillsynes liknande normativa smågrupper.89  

     Barnen i Norrala undervisades fram till och med införandet av 1842 års folkskolestadga i 

olika gårdar, utsedda av sockenstämman och som delade socknen i fyra skolrotar med varsin 

utsedd så kallad skolmoster. Kristendom, skrivning och läsning var de huvudsakliga ämnena 

och varje termin avslutades med offentligt förhör i sockenstugan. 1847 valdes Jakob Forsell 

till socknens första examinerande lärare och det var under hans tid som det första skolhuset, 

Kyrkskolan, byggdes. 1856 startade söndagsskoleverksamhet mellan klockan 15–18 då 
                                                 
84 Bodin, Sigvard. 1997. s. 1-3 
85 Rideland, Finn. 1996. s. 34-35. (Himlaprinsen, dvs. Jon Svensson f. 1788 i Norrala)  
86 Lars Elfvik var verksam kyrkoherde i Norrala från 1718 
87 Thunqvist, Olof. 1970. s. 29-30 
88 Rideland, Finn. s. 35 
89 Wejryd, Cecilia. 2002. s. 47-49 
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samtliga barn fick studera Nya Testamentet och då även hemläxor förekom. Verksamheten 

var en följd av Baptistpredikanten Möllersvärds ledande roll i ytterligare en väckelserörelse 

som tagit form. Fattigkassar och sockenmagasin förekom från 1800-talets början för att hjälpa 

de fattiga och nödställda men så småningom beviljade sockenstämman att medel även skulle 

tas ur kassan för inköp av katekeser och psalmböcker. De fattigkassar som upprättats i 

Norrala socken skulle lindra den lekamliga nöden likväl som den själsliga. Uttjänta båtsmän, 

hjon, sjuka och föräldralösa utackorderade barn kunde samtliga räkna med stöd från kassan 

som varje skattskyldig sockenbo bidrog till årligen. Trots fattigkassan förekom tiggeri bland 

de som av någon anledning varken kunde eller orkade arbeta. Tiggeriet organiserades dock i 

socknarna och var inte tillåtet utanför den egna socknen. För de tiggare som ändå påträffades 

utanför hemsocknen och hemförpassats väntade en eller två söndagar i kyrkstocken. Barn som 

av olika anledningar blivit föräldralösa blev vidare utackorderade hos andra familjer som i sin 

tur erhöll stöd ur fattigkassan för att de tog in barnen.90  

     Prästen och missionären Peter Fjellstedt kom 1857 till Norrala för att hålla missionsfördrag 

och för att inspirera bildandet av syföreningar i missionens tjänst. 91  I Norrala kom så 

sammanlagt åtta syföreningar att bildas som varje måndag samlades för att handarbeta. De 

medel som samlades in skänktes till missionsändamål vilket resulterade i att syföreningarna 

fram till 1960-talet kom att stå för en fjärdedel av Svenska kyrkans missionsbudget.92 

     1860 hade Norrala en befolkning på 1926 personer varav jordbruket och skogsbruket 

utgjorde huvudnäringen men där även fisket hade en betydande roll. Under nödåren 1867-69 

sjönk invånarantalet men ökade därefter stadigt de följande 30 åren. Befolkningstillväxten 

berodde främst på sågverksindustrins snabba framfart som gav arbetstillfällen varvid 

inflyttningen från framförallt Värmland var stor. Åren mellan 1887-89 samt 1902-03 

minskade dock åter befolkningen till följd av stark emigrering och utflyttning.93 År 1907 

utvandrade vid ett och samma tillfälle sammanlagt 46 Norralabönder till följd av åren med 

missväxt och på grund av de stora bondefamiljerna, dock inte i Erikjansarnas fotspår.94   

 
 
 

                                                 
90 Thunqvist, Olof. 1970. s. 32-36 
91 Dahlbäck, Cecilia (red). 2005. s. 25, 129 
92 Dahlbäck, Cecilia (red) & Wejryd, Cecilia. 2005. s. 129 
93 Thunqvist, Olof. 1970. s. 41-42 
94 IP IV 070502 
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Del III: Bondförnuftets vägar bland kristen tro & småfolk  

I detta avsnitt behandlas och redovisas den information som framkommit under utförda 

intervjuer. Redovisningen följer den tidigare nämnda frågeställningen och återfinns enligt de 

fyra huvudrubriker som tidigare uppgetts, det vill säga 1. Livet på Hälsingegården, 2. Skrock 

och vidskepelse, 3. Kyrkan samt 4. Dagens generation. 

Livet på Hälsingegården 

Livet på 1800-talets bondgårdar var tämligen hårt och slitsamt. Stora skogsskiften innebar i 

regel bättre ekonomi vilket bidrog till större gårdar och mer arbete. Ofta upptog därför större 

gårdar all tid varför övriga aktiviteter var ovanliga. Kyrkan lockade dock besökare om 

söndagarna, då det var allmän vilodag, vilket respekterades och följdes. 

 
”Min pappa klippte inte ens naglarna på söndan! Om jag frågade varför så svarade han bara 

att det fanns så många andra dagar att göra det på.”95   

 
     Då folkskollagen trädde i kraft 1842 upplät Riksdagsman Hedlund på Heden i Norrala sin 

övervåning i hemmanet till skolverksamhet. Än i dag vittnar trappan upp till övervåningen om 

alla de fötter som sprungit upp och ner genom åren. Undervisningen överläts främst till unga 

ogifta flickor utan egentlig utbildning. De flickor som undervisade kom ibland från 

grannsocknen, vilket många gånger fordrade en promenad på över 7 km. Avstånden bidrog 

till att flickorna vanligtvis inkvarterades på hemmanet och bara reste hem vid högtider och 

längre undervisningsfria helger.  

 
”När en Fröken gifte sig ansågs hon inte längre vara lämpad att undervisa. Gifta kvinnor 

skulle inte arbeta utan försörjas av sina män. Dessutom behövdes de hemma på gården.”96  

 
Både före och efter skoltiderna förväntades barnen på gårdarna att hjälpa till. Fram till 1940-

talet ansågs det vara kvinnogöra att mjölka, vilket gårdens alla flickor således kunde. För att 

bättra på ekonomin bakades både hårdbröd och mjukbröd runt om i gårdarna i stora bakugnar. 

Brödet såldes sedan vid marknader om det inte köptes upp av större bagerier för vidare 

distribution. Då skiftena i Norrala innefattade sjöboskiften var även strömmingsfisket något 

som genererade pengar. Strömmingen saltades hårt och lades i tunnor som fram på höstarna 

hämtades upp av Upplänningar, vilket i folkmun menades utsocknes folk. Vidare hade 
                                                 
95 IP I 070502, 070522, 070529 
96 IP IV 070502 
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bönderna med sjöboskiften möjlighet att samla sjöfoder att stoppa i madrasserna stället för 

halm, vilket ansågs bekvämare.97 

Byggnader 

Byggnaderna på de traditionella Hälsingegårdarna är många till antalet och alla hade de en 

gång sin speciella funktion. Antalet fönster på byggnaderna speglade många gånger välståndet 

på gården, varför de bönder som hade ekonomiska förutsättningar gärna såg till att också 

ladugårdarna försågs med fönster. Även så kallade blindfönster förekom eftersom de gav sken 

av att människorna på gården var bättre bemedlade. De fönster som prydde ladugården var i 

flera avseenden viktigast, oavsett om de var äkta eller inte, då de skvallrade om att gårdens 

beskaffenheter var så pass att till och med djuren fick tillgång till solljus inomhus.98  

     En annan central byggnad och dessutom viktig del av jordbruket var fäbodarna på vallen. 

På våren följde gärna gårdens flickor med pigorna under buföringen, vilket upplevdes som 

någonting spännande och äventyrligt. Det var inte ovanligt att gårdens fäbodvall låg på ett 

avstånd mellan 6-9 km, så det var en tämligen tidskrävande och ansträngande uppgift. 

Fäbodvallen beskrivs som någonting mystiskt och spännande och det var inte utan att vissa 

säkerhetsåtgärder vidtogs. Detta framgår bland annat genom att hästskor inte vanligtvis 

brukades som lyckoamuletter på Hälsingegårdarna under det tidiga 1900-talet, men väl på 

fäbodarna.  

 
”Vi hade ingen hästsko över dörren till lagår’n. Inte vad jag kan minnas… Den satt på fäbo’n 

uppe på vallen. Men det sitter en i sommarstugan!”99 

 
Fäbodarna ansågs vidare vara ett möjligt tillhåll för knytt och även om tron på knytt inte var 

uttalad så kunde de i flera sammanhang kopplas till områdena kring fäbodvallarna.100 Vid en 

fäbod, tillhörande Ingsta skiftet uppe på Rosenvall har lämningar i form av inristningar i träd 

påträffats i skogspartiet närmas fäboden.101 Liknande, om än inte fullt identiska inristningar 

återfinns även i det hemman till vilken fäbodvallen är kopplad. De inristade tecknen tros 

fungera som bomärken, gjorda av tidigare ägare, men det utesluter inte att de även kan ha haft 

en viss beskyddande effekt.102 

                                                 
97 IP IX 070522 
98 IP III 070502 
99 IP VII 070521 
100 IP VIII 070521 
101 I detta fall avses fäbodvallsområdet Rosenvall i Norrala, inte byn Rosenvall i Söderala.  
102 IP VIII 070521 
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     Vid nybyggnationer var det av vikt att komma ihåg att lägga en grundpeng/grundslant i 

husgrunden. Även föremål av stål eller rent av kvicksilver användes på samma sätt. 

 
”Man skulle lägga kvicksilver i grunden när man byggde nytt. Det skulle hjälpa att hålla 

onda makter borta! Vad det var för ont vet jag inte… det onda bara… det skulle hållas på 

avstånd.”103  

 
Denna sed sägs fortfarande leva kvar i Norrala och det sägs att även kvicksilvertermometrar 

fungerade utmärkt för detta ändamål, varför de kom att användas under en period.  

 
”En väninna till mig har alltid med sig en bunt 10-öringar. Dom lägger hon i olika hörn i 

huset, i nya bilen och på andra viktiga ställen där man vistas. Det har väl med det där med 

stål att göra… att det skyddar mot onda andar och så… jag vet inte säkert. Har man en peng i 

skon sägs det i och för sig att man klara sig från skador.”104  

Traditioner 

Traditioner spelade en viktig roll, då de innebar familj- och släktsammankomster likväl som 

god mat och eftertanke. Vid de högtider som firades på gården var maten ett viktigt inslag och 

något som förbereddes under flera dagar. Kålsoppan hörde ihop med Mickelsmäss, liksom att 

lutfisken i många avseenden var viktigast vid Midsommar och räknades som högtidsmat.105  

Lutfisken var viktig också på julbordet, liksom julkorv, sylta, nybakat bröd samt konserverade 

frukter och bär. Brödet, som bakades i god tid innan jul, bars upp på de oisolerade vindarna 

för förvaring, vilket gjorde att brödet frystes ner och var så gott som nybakat vid upptining. 

Vidare slaktades julgrisen i regel redan i november för att sedan saltas på ”Anna-dagen”, den 

nionde december.  

 
”Vi håller fortfarande på dom traditioner vi hade som barn. Mycket är nog tack vare att våra 

barn också tycker att det är viktigt och vill fortsätta som vi alltid gjort. Det blir inte 

ljusstöpning varje jul längre, men däremot samlas vi alltid och gör grynkorv så det räcker 

hela julen. Äldsta dottern är noga med det… fastän hon själv inte äter grynkorv!”106 
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Även om julmaten var viktig och krävde noggranna förberedelser, skulle även gården i övrigt 

vara iordningställd: fåglarna skulle ha sin kärve och i vissa fall även gårdstomten ha sin gröt.  

 
”Inför varje jul skulle golven fernissas och salen skulle värmas upp. I salen eldades det inte 

övriga dagar på året eftersom vi inte brukade det rummet annat än vid högtider, så dörren 

var alltid stängd annars. Jag minns att pappa kom hem varje julaftonsmorgon med stora 

saffransbockar från Larssons bageri i Kungsgården. Dom var så stora, så då hade vi att 

mumsa på hela julen! […] Vi klädde julgranen först på julafton också. När sen pappa tände 

ljusen i granen fick vi barn sitta stilla tills de brunnit färdigt. [...] Men nån hustomte trodde vi 

inte på, så vi ställde aldrig ut nån gröt. Det där var nog längre tillbaks… men jultomte hade 

vi!”107 

 
Tidigare var inte julen en högtid som kopplades samman med tomten och julklappar, då 

jultomten introducerades först under 1900-talet. Viktigare var då dopgåvan i samband med 

det årliga firandet av dopdagen och då barnens faddrar hade en betydande roll. Trots 

ovanligheterna i julklappar förekom de dock på vissa ställen. Faddrarna ansågs då, liksom vid 

dopet ha det yttersta ansvaret med att förse barnet med en julklapp som skulle vara till nytta 

och komma till användning i vardagen.  

 
”Några julklappar för nöjes skull var det aldrig tal om. Vi fick saker som vi hade nytta av.”108  
 
Flickor fick ofta motta syskrin och diverse handarbetstillbehör, medan pojkarna utrustades 

med vad de än kunde tänkas behöva under sitt dagliga arbete på gården.  

     Den tradition som kanske utmärker sig mest och som ansågs extra viktig att engagera sig i, 

utifrån ett kristet perspektiv var påsken. Speciellt viktig var långfredagen då det på denna dag 

var viktigt att visa respekt och ha förståelse för Jesu lidande på korset.  

 

”Vi blev tillsagda att bara leka tysta lekar och att vistas utomhus och det ansågs inte 

gudfruktigt att varken springa eller föra oväsen. Farmor satt inne och lyssnade på 

gudstjänsten över radion och ville absolut inte bli störd”.109 

 
Det fanns ytterligare anledningar till att barnen skulle hålla sig tysta och lugna, men som det 

inte alltid talades öppet om. De som tagit sig iväg till Blåkulla på skärtorsdagen, det vill säga 
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häxorna, ägde en inneboende kraft som innebar att de kunde förställa sig som katter, ugglor 

och liknande för att försöka locka till sig barn. Genom att uppträda diskret och i vissa fall 

även genom att täcka för skorstensöppningar kunde således vanliga människor undvika att 

undvika att bli upptäckta. 110  

     En högtidsdag som annars var extra festlig i bondesamhället var bröllopet, vilket ofta lades 

i anslutning till någon av årets större högtider som jul, nyår och midsommar eftersom många 

då hade möjlighet att delta. Till bröllopet bjöds både närstående och avlägsna släktingar, 

liksom långväga gäster och grannar från de närmsta gårdarna. För att alla gäster skulle kunna 

njuta av bröllopet och de festligheter som hörde till, pågick firandet i flera dagar. 

 
”Jag kommer ihåg de bröllop från förr som farmor berättat om. Dom kunde pågå i 10 dar… 

ja i alla fall minst en vecka… och hela släkten var med, det var viktigt.”111 

 
Till just bröllop är flera varianter av skrock förknippade. Vanligast är föreställningen om att 

en slant i brudens sko förhindrar fara och samtidigt gör att makarna slipper träta om pengar 

eftersom ekonomin då tros vara säkrad.  Även regn och snö i brudens krona sades bringa 

lycka. Under bröllopsnatten kunde så en yxa placeras under sängen om paret önskade en son. 

Yxan symboliserade dock också trygghet då den ansågs hålla onda makter på avstånd.112  

Skrock och vidskepelse 

Som sig kanske bör är Jättarnas landskap fyllt med olika sagor och sägner som till största 

delen handlar om jättar. Jättarna i berättelserna är ofta som människor, fast mycket större och 

starkare och de visar sig inte alltid från sin bästa sida. 

 

”Min mormor och mamma och så mammas bror och syster var långt inne i skogen vid 

Igeltjärn och plockade bär. Plötsligt så försvann systern och när dom hade letat utan att 

hitta ’na så gick dom hem och hämta’ morfar.  Tillslut hittade dom fram till ett stort berg där 

det fanns ett fönster som man kunde titta in igenom… och där stod hon [systern] och lagade 

mat! Jätten hade somnat så hon lyckades få ut nycklarna genom fönstret så morfar kunde låsa 

upp. Sen sprang alla hela vägen hem… Dom sa sen att när jätten hade vaknat så hade han 

varit så hungrig så han hade visst ätit ihjäl sig.”113 
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Vid Bergehällarna nordost om Norrala kyrka står vad som i folkmun kallas Dalkarlsstenarna. 

Betydelsen är dock något omtvistad. Vissa menar att det var på en av dessa stenar Gustaf 

Vasa stod när han talade till folket, medan andra menar att stenarna härstammar från jättarnas 

tid och att jättarna låg bakom det faktum att stenarna rörde sig.114 

 
”Jag vet att bland annat pappa berättade om det där. När kyrkklockorna klämtade sa folk att 

stenarna vände på sig! Som liten pojk’ var man naturligtvis upp och tittade… men inte såg 

man nåt…”115 

 
Historierna om jättarna och de vändande stenarna berättades bland annat som sagor för de 

yngre och kommer allt som ofta på tal. Någon uttalad vidskeplighet förekom dock inte på 

gårdarna. 

 
”Sånt där! Det är bara tokiga som tror på sånt!”116 

”Äsch… det där har jag aldrig brytt mig om…”117 

”Nej, sånt där kan jag aldrig tänka mig att de trodde på då [1800-talet]!”118 

”Det var kyrkans ord som gällde. Sånt där fick vi inte tro på. Det var bara för de tokiga!”119 

”Sånt där tokigt!”120 

”Nja… jag vet inte jag… Jag tycker inte att jag är skrockfull [ … ]. I trädgården har jag en 

sån här Libbsticka, jag tror man kallar den för trollbuske. Den ska var bra för att hålla ormar 

borta… och troll sägs det. Nej men… Ha, ha! Nu är jag ju där själv… Jag kanske är lite 

skrockfull och så ändå!”121  

 
Skrock däremot ansågs vara något som hindrade att vissa saker fick eller borde utföras, då 

detta i annat fall skulle bringa otur och olycka. Skrock likställdes även med busstreck och 

illvilja. Detta förklaras med att traktens unga pojkar hade för vana att utföra diverse busstreck. 

Dessa busstreck grundade sig ofta i gammalt skrock som sedan späddes på för att få bättre 

effekt. Dessvärre slutade pojkstrecken ibland mycket illa, varför skrock kom att jämställas 

med sattyg.122 
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118 IP III 070502 
119 IP IV 070502 
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121 IP XVI 070604 
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”Det där [skrock] tror jag att vi håller på med lite till mans utan att tänka på vad vi gör. Förr 

var det väl mer uttalat att man till exempel skulle gnugga fläsksvålar mot vårtor och sedan 

gräva ner svålen, så skulle vårtorna försvinna. Precis som att man kunde få vårtor av att peka 

på regnbågen och skulle lägga en yxa under sängen för att slippa de onda. Nu har man väl 

glömt en del… men jag lägger inte nycklar på bordet.”123  

 
     Förekomsten av kloka gubbar och gummor var något som levde kvar i Norrala in på 1900-

talet. I Trönö socken bodde en klok gubbe som ansågs vara ”full i skrock”. Honom besökte 

den som behövde veta vad som skulle göras och vad som skulle undvikas för att få lycka och 

välgång i livet. I Trönö fanns även en klok gubbe som sade sig kunna bota sjuka kreatur.  

 
”Dom kall’an för Starsels-Jonas, det vet jag att min pappa sa. Men jag vet inte var i Trönö 

han höll till. Hade en sjuka kor så for man till han, det vet jag.”124 

 
Om en bonde således hade boskap som insjuknat, vände denne sig till Starsels-Jonas för råd 

och bonden fick då ibland ett knyte med örter och andra hemlighetsfulla ingredienser med sig 

hem som djuret i fråga sedan skulle äta. I vissa fall räckte det med att påsen hängdes in i det 

bås det sjuka djuret stod.125 Vidare fanns så Lapp-Mari som bodde i Svartvik. Hon fungerade 

som byns kloka gumma dit man i första hand gick för att få hjälp att bota sjukdomar men även 

fick hjälp och råd om annat. Lapp-Mari ägnade sig dock i huvudsak åt rissmörjning, vilket i 

första hand svaga och sjukliga barn blev behandlade med. Rissmörjelsen troddes förebygga 

Engelska sjukan och förekom in på 1900-talet.126 

 
”Jag fick rissmörjelse som barn, men jag vet inte vad det skulle vara bra för, för jag var inte 

sjuklig. Det var mormor som tyckte att jag skulle ha det och så fick det bli. Det konstiga med 

det kan jag tycka när jag ser tillbaka, var varför mormor var så angelägen om att jag skulle 

smörjas. Hon uppfattades ju som en allmänbildad och kunnig kvinna…?”127 
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Detta kan dock till viss del förklaras med att rissmörjelse ansågs som ett vetenskapligt 

framsteg inom läkekonsten och att det i allra högsta grad fungerade som förebyggande åtgärd 

mot Engelska sjukan och även barnförlamning.128  

 
”Vi vände oss till Ankarberg… en gammal gumma som ofta gick i skogen och samlade bär 

och örter. Jag minns inte vad hon hette mer, men hon hade en dotter som hette Greta. Hon 

[Ankarberg] gjorde smörjelser och botade sjuka… bland annat sån där rissmörjelse. Sen 

fanns ju Alfta-Johanna… hon var kunnig. Hon klippte naglar och hår och så av en, som hon 

sen la i små påsar som man fick med sig. Sen när man kom hem fick man inte öppna dörrar 

och fönster efter ett visst klockslag… fram tills dagen därpå. Fast det där ansågs ju lika som 

att gå till läkrarna… det var inget konstligt med det.”129 

Skrömt 

I områden runt om i Norrala socken finns platser som till namnet tydligt vittnar om tidigare 

generationers folktro i form av magi, övernaturliga väsen samt äldre myter och historier. Hit 

hör platser som bland annat Trollberg, Trollkarlstjärn, Skvallerbäcken, Östens grav, Brötgrind, 

Lappberget och ”tomte-stugan”.  

 
”Min mormor, som är född under Satans år, som det kallas, hon vet jag trodde på småfolk. 

Fast under min barndom sa man ju att det var dom som var sämre bevandrade inom 

vetenskapen och liksom inte upplysta, som var vidskepliga.”130  

 
Fastän sagor och sägner gällande jättar och till viss del även troll var förekommande i Norrala, 

så var tron på tomtar desto mindre. Någon hustomte/gårdstomte ansågs inte finnas, varken ute 

i lagården eller någon annanstans.  

 
”De enda tomtar som fanns i vårt hem var de garntomtar som vi själva tillverkat. Någon 

hustomte var det aldrig tal om, så någon julgröt har då jag aldrig ställt ut. Sen kom ju i och 

för sig jultomten, men det var ju senare.”131  

 
Skogsvättar och skogfrun/skogsrået var däremot omtvistat. Några menade att de fanns fast 

aldrig visade sig, medan andra ansåg att det var inbillning och synvillor. 
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129 IP XIII 070530  
130 IP XVI 070604 (Satans år 1866-67) 
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”Min morfar berättade om en gång då han och hans arbetskamrater jobbade vid kolmilan, 

mitt ute i skogen. Plötsligt fick de höra ett konstigt ljud… som en sorts musik. Men det var inte 

behagligt. Allihop sprang in i kolkojan och började elda allt de kunde. När musiken 

försvunnit hade de eldat upp sängar och bord… ja allt som gick att elda. Dom var rädda att 

det som var utanför skulle ta sig in genom skorstenen… Dom visste ju inte vad det var, men 

troligast var väl att det var skogsjungfrun.”132 

 
Runt fäbodar och på fäbodvallsområden uppkommer emellertid oförklarliga historier och 

sällsamma upplevelser fortfarande in i våra dagar. 

 
”Jag känner till en dam som var ut till fäboden sin för att vårstäda. Det var inte för så länge 

sen… Det tog längre tid än hon trodde att det skulle ta, så hon bestämde sig för att sova kvar. 

Men hon fick bege sig hemåt mitt i natten. Småfolket förde sånt liv så att hon inte kunde sova, 

sa hon! Dom ville inte ha henne kvar över natten.”133 

Bondepraktikan 

Bondepraktikan var något bönderna följde så sent som in på 1960-talet. Även om inte alla 

regler följdes till fullo, om ens överhuvudtaget, brukade bönderna vissa brottstycken desto 

flitigare. På våren var det till exempel noga att tinsla, det vill säga luckra upp och plöja jorden. 

Den första maj sedan skulle havre och korn sås från och med 12-13 maj, eftersom det efter 

den 20 ansågs vara försent och inget skulle då hinna gro.  

 
”Vi brukade hålla koll på speciellt en bonde i byn. Han höll noga på Bondepraktikans 

föreskrifter och han var alltid först ute vid till exempelvis sådden. Då visste vi andra [bönder] 

att det var dags att sätta fart!”134 

 
Det var dock inte bara Bondepraktikan som fick bönderna att sätta fart med sina allehanda 

aktiviteter. Det traditionella bondförnuftet som det kallades, fick ofta råda och de var de äldre 

som satt inne med den kunskapen, vilken muntligen fördes vidare till yngre generationer. 

 
”Min farmor brukade uppmana mig att gå ut och hämta björkblad om våren. Om bladet gick 

åt rött och hade en storlek av ett musöra, ja då var tiden inne för sådd.”135 
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I maj månad var det även dags att spå sommarens väder, något som ännu förekommer idag 

eftersom det sägs stämma mer än väl. Det väder som råder den 25, 26 och 27 maj noteras och 

varje enskilt datum likställs därefter med respektive månad: juni, juli och augusti. Blir det 

således regn och kyligt den 25 maj, kommer juni månad vara kallare och regnigare än 

normalt.136 

     Vad gäller slåttern var lien det redskap som ansågs bäst och som gav bäst resultat. Att det 

tog lång tid löste bönderna med att börja vid 2-tiden på natten, då lien också sades bita bättre. 

 
”Ja, det där [bondförnuftet] satt i huvet på de som höll på. Dom visste vad de gjorde”137 
 
De bönder som återkommande hade tur med god säd, det vill säga följden av växlande regn 

och torrperioder som gynnade växtligheten, ansågs stå på god fot med Herren.  

 

”En bonde i byn var väldigt mån om sina fält och sin jordmån. Ja, han hade skog också men 

det tyckte han inte var lika viktigt, utan det var jorden som premierades. Varje vår han sådde 

var det bra väder och 2-3 dagar senare kom det välbehövliga regnet… det slog aldrig fel. 

Han måste ha haft Herren på sin sida!”138 

 
Liksom bondepraktikan lämnade Luthers Huspostilla avtryck bland bönderna, som förlitade 

sig till dess förmaningar och vägledningar i så gott som samma utsträckning som 

bondförnuftet. Gällande Huspostillan menade Luther själv att ”Måtte då Guds Ords utsäde […] 

också i våra dagar finna en god jordmån, där det kan få rota sig och bära god frukt!” vilket 

anammades av bönderna. 139  Det ansågs vidare vara av vikt att husbonden sörjde för 

husfolkets kristna leverne och betonade vikten av att ära Guds ord, som en bidragande del i 

gårdens framgångar. 

 
”När det började brinna på Farmorsgår’n lyckades alla ta sig ut oskadda. Då var plötsligt 

pojken i huset på väg in i huset igen. Då skrek hon [farmodern]: Håll i pojken! … Pojken är 

dyrbarare än Postillan!”140  
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     Även till sjöss fanns sätt att navigera via både landmärken, moln och vattnets skiftningar. 

Genom att uppmärksamma de ”vägar” som bildades ute till havs kunde fiskarna undgå 

stormar eftersom vägarna på vattnet varslade om regn och i värsta fall även storm.  

 
”Jag minns en berättelse om en sjöman som bodde ut skärgården… den finns omnämnd i 

gamla loggboken från Prästgrundet. Han brukade segla in till stan med fisk som han sålde. 

När han så gick bort och de andra fiskrarna skulle föra honom in till stan så satte sig en mås i 

masten och följde med hela vägen in till Söderhamns hamn. Den där måsen hade sitt bo på 

sjömannens bod, men hade då aldrig följt med sådär förut. Det var som om han ville följa 

gubben på hans sista färd. ” 141 

 
Till hjälp både för bönder och fiskare utgavs årligen almanackor på uppdrag av Kungliga 

Boktryckeriet. 1883-års almanacka innehåller således aktuella månfaser, förmörkelser, 

astrologiska tecken samt planeternas gång och lysande. Vidare noteras årets samtliga 

marknader, både i Sverige och Norge, samt omvandlingstabeller för införandet av nya vikt-, 

längd-, rymd- och ytmått, vilka var ytterst viktiga för bönderna inte minst gällande 

spannmålsförsäljning och styckeindelning.142 

Kyrkan 

I början av 1900-talet var människorna på Hälsingegårdarna fortfarande starkt influerade av 

de uppkomna väckelserörelserna. I Norrala hade flertalet nykterhetsloger fått fäste vilka 

engagerade stora delar av befolkningen via diverse sammankomster. Kyrkor och 

frikyrkoförbund stod dessutom för en sorts kvinnlig frigörelse som gav kvinnorna möjligheten 

att umgås utanför hemmets väggar. I Norrala uppstod vid 1800-talets senare del åtta 

syföreningar i EFS’ regi. Dessa syföreningar kom att bli en fristad åt socknens alla kvinnor, 

för där gjordes ingen skillnad på fattig eller rik, gammal eller ung. Syföreningarna förenade 

socknens människor och tillät dem att glömma vardagen för en stund.143  

 
”Jag brukade följa med farmor dit från att jag var väldigt liten . Det var alltid mycket folk 

och det var alltid trevligt att komma ifrån det vardagliga en stund. Det var människor från 

hela bygden där, inte bara jordbrukare. Det var bara så att alla skulle gå dit… det blev våran 
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knutpunkt. De äldre flickorna hade som uppdrag att lära oss yngre att sy och brodera… för 

det var alltid många barn på de där sammankomsterna!”144 

 
Syföreningarna främsta syfte parallellt med handarbetet, var att undervisa i den kristna läran, 

och det var inte enbart kvinnor som närvarade, även om de var i majoritet. 

 
”En gång i veckan var det möte… Min pappa var alltid med på syföreningsmötena, för han 

ville se att den kristna läran lärdes ut rätt…”145 

 
Att det var mest kvinnor som deltog hade sitt traditionella ursprung som menade att en 

kvinnas sysslor skulle innefatta sådant som gick att skapa och tillverka med händerna. 

Tillsynen av föreningstjuren sköttes således även det av kvinnorna. Under varje 

syföreningsmöte lästes det ur Luthers katekes och även valda delar ur Bibeln. Fastän 

syföreningarna hade en missionerande uppgift i uppförandet av föreningarna ingick det även 

att undervisa, utveckla och bevara handarbetstraditionen som hade sitt tidiga ursprung i bland 

annat linodlingen.  

 
”Jag fick följa med till Kungsgården och skäkta det lin vi senare skulle använda. Efter att vi 

sedan spunnit linet fick vi flickor lära oss att väva dukar som vi sedan sålde. Ullgarnet som vi 

använde att sticka med fick vi hjälpa till att tova och spinna . Jag minns att vi tillverkade allt 

från mattor till handdukar och linne.”146 

 
Handarbetena som tillverkades auktionerades således senare ut eller fanns till försäljning vid 

marknader runt om i socknen. Vid Mickelsmäss hölls skördefester och marknader i anslutning 

till kyrkan då överflödet såldes undan och då var även handarbeten något som fort såldes slut. 

Pengarna som försäljningen av handarbetet gav samlades in för diverse ändamål och sparades 

i så kallade Missionsplånböcker. Dessa plånböcker av papper hade förtryckta datum på 

framsidan som uppgav vilket gudstjänstdatum som motsvarade vilket land. På så sätt höll 

kyrkan och församlingen reda på även till vilket land kollekten skulle gå, så inte samma land 

fick bistånd fler gånger än beräknat.  
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”Missionsplånböckerna var till för att göra Jesus känd. Jag tror dom kom på 1890-talet och 

att dom sen användes ända in på 1920-talet.”147 

 
Handarbeten var således en viktig aspekt för kyrkan då kvinnfolket i socknen bidrog till att 

hjälpa världen. Även nykterhetsrörelsen anammade betydelsen av gemenskap, både inom 

byarna och för hela socknen.  Norrala kyrka grundade så kyrkokör, som blev ett populärt 

avbrott i vardagen för befolkningen, vilket även Missionskyrkans manskör i Kungsgården 

erfor.  

 
”Min pappa var med i manskören och sjöng, så det var bara naturligt att jag också skulle 

börja. Nu är även min svärson med.”148 

 
Godtemplarlogerna Wikingaborg i Skensta och Anskaria i Kungsgården bildade även de 

varsin kör för både kvinnor och män, vilket snabbt blev samlingspunkter.  

 

”Jag minns berättelsen om när logen bildades… hos Norléns i Skensta tror jag att det var. 

Pell-Pers hade kommit i slagsmål när han var på fyllen och blev skyldig till mord. Efter det 

drack han inte en droppe! Det var visst han som var med och startade upp allt när han blev 

utsläppt… fast det där var ju nån gång under 1800-talet.”149 

Dagens generation 

Den generation som idag lever och verkar på de en gång i tiden storslagna gårdarna har själva 

beslutat huruvida de vill ta över sin släktgård i fråga, med alla de förpliktelser ett jordbruk för 

med sig, eller om de endast övertar gården som sådan och arrenderar skog och mark till 

jordbrukare vid närliggande gårdar. Oavsett vilket, är gårdarnas tidigare generationer något 

som intresserar och släktdiplomen över de obrutna släktleden visas ofta upp.  

 
”Jag vet att en av de yngre i byn berättade för mig om när han var upp till vallen en 

midsommarafton. Han hade suttit där utanför på en sten, då han plötsligt fick höra kor… du 

vet som när någon för kor framåt… Han hörde koskällan och hur djuren föstes närmare och 

närmare. Sedan var det som om de gick förbi och sedan började ljudet avta och försvinna 

bort. Det var vittrorna sa han! Småfolket du vet…”150 
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Flera gårdar har traditioner med anor från tidigare sekler, med i och med samhällets 

moderniseringar har således även traditionerna påverkas av yttre faktorer. 

 
”Julen är en viktig tradition som vi håller på. Vi syltar, saftar och stöper ljus. På julafton 

ställer vi ut gröt till tomten… men det är ingenting som jag är uppvuxen med… det är bara 

något vi gör för att det känns bra.”151 

 
De sägner om jättar som tidigare berättats, ses av den yngre generationen snarast som sagor 

som förgyller tillvaron än verkliga händelser. Även Bondepraktikan ses det med viss 

tillförsikt på, men där går åsikterna isär något och valda delar används fortfarande vad gäller 

datum för sådd och skörd. Däremot finns en stark övertygelse bland samtliga att slagrutan är 

ett gammalt användbart redskap som fungerar, liksom att en ståltråd spänd över manken på ett 

sto är ett enkelt sätt avgöra om betäckningen tagit eller om stoet går tomt.  

 
”När korna får trumsjuka botar vi dem som vi alltid gjort: 2 kilo jäst och 2 kilo socker 

blandas i en flaska och hälls i kon… sen vill du då inte gå bakom kon!”152 

 
     Vad gäller kristendomen så är det kyrkliga fortfarande en knutpunkt som består i Norrala. 

Aktiviteter inom syföreningar, nykterhetsrörelser och gudstjänster engagerar fortfarande de 

äldre men även de yngre dras mot gemenskapen. 

 
”Jag minns när jag var yngre och gick till syföreningsmötena på logen… då kunde vi vara 

upp emot 200 personer. Sist när jag var iväg var vi åtta…men ibland är det yngre med… det 

är roligt att se!”153 

 
Om syföreningarna idag inte lockar så mycket folk som de en gång gjorde så lockar 

sommarens gudstjänster uppe på Idfjärdsvallen desto fler, liksom Norrala kyrkas 

sinnesrogudstjänster. Vidare engagerar marknaden kring Mickelsmäss många människor, då 

det vankas kålsoppa.  

Folktro i vardagen 

Den allmänna uppfattningen på gårdarna gällande folktro idag är att mer än vad som dagligen 

medvetandegörs troligtvis är brukligt och att dagliga handlingar utförs som en sorts ritualer, 
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dock utan närmare eftertanke.  Tron idag anses mer individuellt knuten och de som själva valt 

att tro på knytt och vättar är säkra på att de finns i närheten på gården, oavsett tidigare 

generationers livsåskådningar. 

 
”Varken jag eller mina barn är uppfostrade med att tro eller vara allmänt vidskepliga och 

skrockfulla. Trots det har min äldsta dotter valt att ta till sig vissa delar av gammal folktro. 

Hon är tillexempel noga med att ställa ut gröt till tomten varje julafton, vilket också blivit 

vikigt för hennes barn.”154 

 
När det kommer till skrock och vidskeplighet anses det gå på rutin. Nycklar på borden, spotta 

för svarta katter och gå under stegar undviks in i det längsta, liksom tron om att sju års olycka 

drabbar den som krossar en spegel fortfarande finns kvar. Att undvika att gå på A-brunnar är 

också något som nämns, vilket dock måste ses som ett senare skrock. 155  Skogsvättar, 

skogsrået och allmänt oknytt är något svårdefinierbart som kan påträffas i skog och mark, 

men som ibland anses vara mänskliga fantasier och en önskan om att uppleva det oförklarliga.  

 
”Jag skulle vilja tro [på vättar och tomtar], men jag har aldrig sett nåt här på gården. Men 

det vore trevligt!”156 

 
Svårdefinierbart är även de olustkänslor som sägs uppkomma i samband med att vissa platser 

eller rum beträds. Oförklarliga ljud och rörelser i husen avvisas dock inte alltid som synvillor, 

utan fungerar ibland mer som förklaringar till att tidigare människor på gårdarna inte kunde 

inbilla sig allt de trodde sig se och uppleva.  

 
”Det som är intressant när man bor i ett gammalt jordbrukssamhälle som Norrala är också 

alla historiska platser och bynamn som förknippas med det gamla. I byn Åkre har vi 

Lagmansbacka som jag tror kanske har något med tidigare avrättningar att göra… vid 

häxbränningarna kanske. Sen har vi Brötgrind, där det sägs att ett hemskt mord har begåtts 

och i byn Ale finns rester av vad dom tror är nån hednisk offerplats eller nån annan kultplats. 

Det mystiska med folktro och allt sånt här är ju att vi bara kan gissa… vi kan ju inte så noga 

veta.” 157  
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Gemensamt för den yngre generationen är det genuina intresset för den egna gården och dess 

tidigare ägare. Det som sedan i slutänden betyder något är den personliga tron som i sig 

baseras på övertygelsen av vad som är viktigt, vilket således är det som blir rikgivande i livet.   
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Del IV: Förtrollande föreställningsvärld eller vardaglig 

verklighet? 

I detta avsnitt, som innehåller analysen av undersökningen delas materialet in i två rubriker: 

Folktron på Hälsingegårdarna samt Dagens Hälsingegårdar. De åtta frågor som den inledande 

frågeställningen omfattas av är därefter presenterade som underrubriker, under respektive 

aktuell rubrik. Analysen är utförd enligt fenomenografins principer, vilket innebär en 

fokusering på det insamlade materialet och dess helhetsintryck, uppmärksamhet gällande 

likheter och skillnader, kategoriseringar av uppfattningar i beskrivningskategorier, samt att 

den underliggande strukturen i kategorisystemet studeras. 

Folktro på Hälsingegårdarna  
 
Hur påverkades livet på gårdarna av folktron? 

Frågan i detta fall är nog inte hur livet på gårdarna påverkades av folktron, utan snarare hur 

livet på gårdarna påverkades av de religiösa strömningar som genomsyrade livet i allmänhet. 

Rent generellt har skrock ett stadigt grepp kring livet på gårdarna. Det har framkommit att 

flera av informanterna helt avvisat skrock, och även vidskepelse, för att sedan själva 

uppmärksamma det faktum att flera ritualer utförs likt omedvetna handlingar, dagligen, helt 

utan eftertanke. Skrock kan med hjälp av Schöns tolkningar ses som ett magiskt utförande för 

att uppnå lycka, eller möjligen som en outtalad förbannelse över hur en olycka kan undvikas. 

Eftersom magi, som är nära kopplad till ödestron vilken tidigt präglade människans sätt att 

leva och anpassa sig och som menade att livet var förutbestämt, ansågs kunna påverka 

skeendet i livet, kan människans sätt att uppleva det gudomliga ses som en paradox som 

egentligen är ologisk och irrationell, men som trots detta existerar likafullt. Folktron kan 

således till mångt och mycket ses som något som i allra högsta grad påverkade livet i 

allmänhet på gårdarna med allt från sådd, till skörd och familjelycka. Schön menar vidare att 

det fanns ett behov av skrock och vidskepelse då detta härrör till just magi som utgjorde 

grunden i bondesamhället och som avgjorde om lyckan kunde bevaras, vilket kan anses 

stämma i även denna studie.  

     Den omedelbara påverkan som finns härrör till de kloka gubbar och gummor som hjälpte 

till att bota både barn och boskap och som anlitades runt om i socknen. Detta upplevdes dock 

som någonting fullt vetenskapligt och inte alls som något vidskepligt. Enligt Schön är dessa 

kloka gubbar och gummor en del av folktron och deras sätt att bota skulle idag falla under 

benämningen vidskeplighet. Vidare menar Schön att de trollpåsar som nämns i 
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undersökningen bör tolkas som visuell magi, i detta fall då som talismaner, vilka troligtvis 

även i detta fall innehöll hår, hud, naglar och annat från patienten i fråga. Dessa påsar 

fungerade dock inte bara som botemedel, vilket studien antyder, utan även som beskydd mot 

övernaturliga krafter. 

     Böndernas användande av Bondepraktikan kombinerat med sunt ”bondförnuft” ger även 

det indikationer på att det rör sig om att inte bara hålla sig väl med vädrets makter utan även 

via månfaser och namnsdagsnamn förlita sig till naturens under och Herrens välsignelse. 

Även i detta fall kopplades allt samman med lycka, vilket kunde uppnås på flera sätt men 

endast med ett för ögonen – respekten för jorden och naturen, Guds skapelse. 

 
Är byggnader på gårdarna förknippade med folktron? 

Några speciella byggnader förknippade med folktro existerar inte rent allmänt. Det som dock 

uppgivits är att hästskor hängdes upp på fäbodstugan, men inte nere på gårdarna. Schön 

menar att hästskons koppling till lycka finns representerad i flera delar av Europa och att 

riktningen på hästskons öppning (upp eller ner) varierar, men generellt sett är den allmänna 

uppfattningen densamma inom ett och samma område. I Norralas fall har hästskorna placerats 

med öppningen uppåt, då det ansågs bevara lyckan och hindra den från att falla ur. 

Traditionen att hänga hästskor ovanför dörrar, både i hemmet och i lagården anses vara en 

äldre sed och knappast förekommande från 1800-talets slut. Vidare har färden ut till 

fäbodvallarna uppgivits som någonting spännande och äventyrligt vilket kan tolkas som att 

det fanns en tro på mer övernaturlighet där än vad informanterna uppger. Småknytt nämns i 

några sammanhang som väsen som kunde tänkas förekomma på fäboden, men i övrigt 

refereras troll och jättar till sådant som endast finns i sagornas värld. Endast vid ett tillfälle 

anges jättar som något möjligen verkligt, men dock som något mycket ovanligt och sällsamt. 

     Det som väcker intresse är de inristningar som sägs finnas uppe på Rosenvall samt på 

hemmanet i Ingsta vilket enligt Schön dock kan vara relaterat till folktron. Han menar att 

bönderna inför stora högtider målade, alternativt ristade kors ovanför dörrar till samtliga hus 

på gården för att skydda sig och de sina från onda makter. Det kan då antas skäligt att dessa 

inristningar på fäbodvallens område kan ha haft samma eller liknande syfte. Även bruket av 

grundpeng/grundslant kan härröras till onda makter. Det intressanta är att denna sed 

fortfarande, på mer än ett sätt lever kvar, vilket kanske kan förklaras med stålets egenskaper 

som skyddande material under en lång tid. 
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Har folktron påverkat  traditionerna på gårdarna? 

Troligtvis har folktron påverkat traditionerna på fler sätt än vad som är möjligt att gå in på i 

en studie av så pass blygsamma mått som denna. Tydligt är att häxprocesserna har satt skräck 

i människor, vilket visar sig främst under påsken då allehanda onda ting kan inträffa. Här 

märks även att kristendomen har ett fast bland befolkningen. Ända in på 1930-talet var 

långfredagen vigd åt tystnad och stillsamhet inför Jesu lidande på korset, vilket även barnen 

fick anpassa sig efter. Sida vid sida av vördnaden inför Jesus vilade dock en rädsla för de 

onda utanför. Schön tar upp tron på mörkrets makter under denna sorgens och stillhetens dag, 

liksom nödvändigheten att sätta för spjället för skorstenen för att slippa besök av häxor och 

härrör föreställningen om häxor till 1600-talets processer vilka i allra högsta grad påverkade 

människorna i bondesamhället. Den fortsatta tron på Blåkullafärder och Djävulens gästabud 

menar Schön, grundar sig på att muntliga traditioner och sägner uppkommit och som sedan 

berättats och påverkat människor in på 1900-talet. Böndernas noggrannhet med att ha stål 

lättillgängligt, visar att föreställningen gällande häxor och Djävulen togs på allvar. Även om 

informanterna i Norrala inte uttalat nämner stål som ett skydd mot häxor, så återfinns dock 

traditionen att lägga en grundpeng vid byggnationer så att onda makter hålls på avstånd, vilket 

mycket väl kan avse även häxor. Det hemska i och med häxprocesserna är folkets totala 

underkastelse av överheten, vilket bidrog till att vissa utsatta dömdes för trollkonster som 

andra i socknen utövande likafullt men som ansågs vara utförda av kloka gummor och gubbar 

som arbetade i vetenskapens namn. De kloka som dock nämns i studien var verksamma flera 

decennier efter de inträffade anklagelserna, men långfredagen var samtidigt fortfarande 

förknippad med det onda och djävulens utsända. Resterna av häxprocesserna speglas idag via 

våra påskkäringar, som även det har blivit en tradition vars ursprung idag inte nödvändigtvis 

kopplas samman med något av ondo, sett ur ”häxornas” perspektiv.  

     Vad gäller traditioner är bröllopet särskilt förknippat med skrock och som har satt sin 

prägel hur man uppnår lycka även in i våra dagar. En peng i skon, regn i brudkronan och så 

vidare anses bringa oss tur, medan yxor under sängen för att avla gossebarn kanske är mindre 

förekommande företeelser idag. Traditionen inför julen har även i viss mån bevarats i och 

med att ljusstöpning och korvstoppning fortfarande förekommer på sina håll. Gröt till 

hustomten/gårdstomten har samtliga informanter uppgett vara någonting som inte förekom 

varken när de var små eller deras föräldrar. Gårdstomten är dock något som Schön förknippar 

som en del av folktron och vars viktiga betydelse för gårdens lycka och välgång noga skulle 

beaktas. Då detta inte alls förekommer bland informanterna, utan att gårdstomten istället ses 
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som ett påhitt, är det skäligt nog att anta att denna sed har ännu tidigare anor än vad som 

kunnat påvisas i denna studie.  

 

Skiljer sig folktron  åt mellan gårdarna eller kan den anses generell? 

Då informanterna i de gårdar i Norrala som behandlas i denna studie generellt anser att 

vidskeplighet inte förekom, eller förekommer annat än bland ”de tokiga” är det svårt att 

tydligt upptäcka några omedelbara skillnader. Om man dock ser till de byar där informanterna 

är bosatta framträder, om än kanske aningen vagt, ett mönster. De informanter som tydligast 

tagit avstånd från vidskeplighet är de som bor i nära anslutning till Norrala kyrka, ett 

missionshus eller någon av logerna. Flera av informanterna är i detta fall fortfarande delaktiga 

i de aktiviteter som arrangeras av kyrkor och samfund vilka baseras på den kristna läran, det 

vill säga syföreningar, kyrkokörer och nykterhetsrörelser. Deras föräldrar och ibland även far- 

och morföräldrar har varit delaktiga inom kyrkan på samma sätt. Skrock är dock något som, 

efter visst tvivel, anges finnas om än omedvetet och inte i särskilt stor utsträckning. 

     I de byar som ligger mest avsides, räknat med utgångspunkt från Kungsgården och Norrala 

kyrka, finns de informanter som uppger sig vara mer förtrogna med både vidskeplighet och 

historiska sägner om jättar, liksom bondförnuft och skrock. Som exempel kan anges att 

samtliga informanter kände till någon klok gubbe eller gumma som verkat i trakten, men 

endast de som bodde avsides hade utförliga beskrivningar över vilka människorna var och vad 

de ägnade sig åt. Ingen regel utan undantag dock. Det finns informanter som både anammar 

delar av folktron och som deltar i kyrkliga aktiviteter likväl som de utförligt berättar om kloka 

gummor och deras förehavanden även fast en bön till Herren avrundar deras dag. Själva 

folktron i sig har dock inte skiljt sig nämnvärt mellan byarna, utan verkat tämligen homogent. 

Den största skillnaden är därmed huruvida folktron införlivas i de dagliga sysslorna eller helt 

åsidosätts. 

 

Påverkade folktron det religiösa livet i övrigt? 

Liksom svaret på frågan om livets påverkan av folktron, infaller detta svar under en liknande 

tolkning. Vid första anblicken ser det ut som att det i första hand är det religiösa livet, eller 

rättare sagt det kristna som har kommit att påverka folktron och inte vice versa. Detta grundas 

på det starka inflytande av de väckelser som drog fram under 1850-talet men även det tidigare 

beslutet om ett försök från kyrkans håll att utrota vidskeplighet och tona ner seder och 

traditioner, vilket svaret hos flera informanter bekräftar följderna av. Ödestron, vilken Schön 

menar har en central plats i folktron, härstammar med stor sannolikhet från ödets 
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fornskandinaviska representanter, nornorna. Ödestron har således följt religionsutvecklingen 

genom tiderna för att under tiden för Sveriges kristnande även inlemmas i den kristna tron. I 

bibelns texter finns inte någon ödestro representerad utan Schön menar att Gud tilldelats 

rollen som ödemakt via folktrons sublima men fasta övertygelse av ett förutbestämt, men 

påverkbart livsöde. Under medeltiden gick dock kyrkan hårt åt vidskeplighet, som ansågs 

verkningslöst och grundade inställningen på att vidskepliga förehavanden kunde kopplas 

samman med trolldom, vilket enligt Bibeln var oförenligt med den kristna läran och således 

stred mot Guds vilja. Nordberg argumenterar för att syftet med detta förehavande från 

kyrkans håll hade att göra med att säkra Bibelns egna vidskepliga inslag, det vill säga tron på 

änglar, mirakel och underverk. Detta är en intressant aspekt som kräver vidare 

uppmärksamhet, då exempelvis änglar kan ha sitt ursprung redan i fornskandinaviska 

traditioner som sedermera utvecklats och anammats av folktron, i vilket vårdande och 

beskyddande inneboende väsen mycket väl kan relateras till kristendomens skyddsänglar.  

     I folkskolans läsebok från 1899 finns utdrag ur Hávamál, vilket mycket generellt kan 

tolkas som en del av grunden för folktrons ursprung. De ordspråk som presenteras i läseboken 

refererar dock inte till ursprungsinnehållet, varken av Hávamál eller Äldre Eddan och visar 

heller inte på att det rör sig om en text med fornskandinaviskt innehåll i allmänhet och 

fornreligion i synnerhet. Schön menar att bondesamhällets senare del speglar magi och 

vidskeplighet via ordspråk och talesätt i olika former, eftersom det talade ordet ansågs ha stor 

makt. Med denna tolkning kan texterna ur Hávamál ses som ett led i att omedvetet utbilda 

barn och ungdomar i till synes hedniska levnadsregler, men samtidigt även reflektera över de 

gemensamma trosföreställningar som ändock tycks finnas inom folktron likväl som inom 

kristendomen. Indirekt har således folktron påverkat religionen mer än på ett sätt, även om 

påverkan inte är uppenbar bland informanterna, varken ur ett historiskt eller nutida perspektiv. 

 

Hur stort inflytande hade kyrkan  över vad som ansågs vara folktro? 

Kyrkan hade ett mycket stort inflytande över vad det ansågs rätt att tro på. Mycket av detta 

återspeglas i informanternas egna berättelser och deras egna uppfattningar därav. 

Vidskeplighetens koppling till de tokiga kan ha ett samband med de tidiga häxprocesserna 

och kyrkans sätt att påvisa vad som händer de människor som inte följer Gud. Nu är ju inte 

detta hela sanningen i det här avseendet då senare forskning har visat att häxprocesserna inte 

straffade de mot Gud otrogna, utan att anklagelserna slumpade sig på annat vis. Kyrkans 

inflytande kan vidare med säkerhet härledas till 1800-talets väckelserörelser och den 

genomslagskraft kristendomen då hade; både väckelser och kyrka arbetade aktivt för att 
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undervisa den kristna läran samtidigt som det integrerades i det för folket viktiga 

sammankomster, som tillexempel syföreningar, loger och körverksamhet. Kyrkan stod för 

gemenskap i en tid som tidigare endast präglats av hårt arbete på gårdarna och för kvinnorna 

innebar de kyrkliga aktiviteterna en frigörelse, även om hemmets sysslor fortfarande stod i 

centrum. Folkskolestadgan bidrog med att folket blev utbildade och lärde sig läsa, vilket i sig 

medförde att kyrkan fick motta viss kritik, men som även engagerade till läsning både 

kyrkligt och i hemmen. I och med denna utveckling förlorade den muntliga traditionen sitt 

syfte varför det är rimligt att anta att flera sägner och magiska föreställningar gick förlorade.  

Dagens Hälsingegårdar 
 
Hur mycket  av den gamla folktron lever kvar på gårdarna idag? 

Någon uttalad folktro verkar inte ha gått i arv från tidigare generationer. Detta baseras främst 

på det faktum att flertalet äldre informanter vänligen insisterat på att det inte förekom någon 

vidskeplighet och att det således var till kyrkan folket vände sig. Den nya generationen 

bönder och hemmansägare påvisar emellertid en viss tro på knytt och tomtar, något som 

kanske ska ses som en nyandlighet eller återgång till den gamla hednatron/folktron. I det fallet 

kan kyrkans aktiva vardag och den ökande läskunnigheten bland befolkningen vara en 

bidragande faktor till att även de äldsta informanterna i denna studie varit för unga för att ha 

hunnit ta del av den folktro som vars existens bland andra Ebbe Schön påvisar. Valet bland de 

yngre att återgå till äldre trosföreställningar ligger även det i tiden, då samhället idag på 

många sätt kan uppfattas som en eklektisk tillvaro, både vad gäller verklighet och andlighet. 

Fria val genomsyrar vardagen och det vore både konstigt och ologiskt om livsåskådningar inte 

följde samhällsutvecklingen.  

     Skrock är dock något som kan anses leva kvar på gårdarna även hos dagens generationer. 

De enkla handlingar, som för det mesta utförs omedvetet är i huvudsak inga-nycklar-på-

bordet-handlingar, vilka mer eller mindre fungerar som nedärvda beteenden. En viss tillförsikt 

och även skepticism till vidskepliga företeelser så som tron på vättar och knytt antas även av 

några av de yngre informanterna, men även om skepticismen i sig förklaras med att behovet 

av att tro inte finns, påvisas ingen direkt motvilja till tidigare folktro. De medvetna handlingar 

som fortfarande utförs i Norrala är tron på att en grundslant ger lycka och välgång och därför 

bör utföras. Eftersom skrock och magiskt handlande, så som grundpengen inte tillfogar någon 

skada kan detta fortsatta utövande möjligen kopplas till devisen ”det skadar inte att pröva.” 

Det gäller även bruket av bondförnuft, som bland aktiva bönder till viss del lever kvar och där 
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det fortfarande går att finna de som spår i väder, letar vatten med slagruta, kollar dräktigheten 

på ston med hjälp av ståltråd och navigerar efter ”vägarna” på vattnet. 

 

Påverkas dagens ägare av tidigare generationers folktro? 

Flera informanter har varit tveksamma till att berätta då ämnet vidskeplighet kommit upp. 

Svaren på dessa frågor har varit trevande och försiktiga och först avvisades de många gånger 

helt. Vidskepelse och skrock var något som existerade men som inte i någon större 

utsträckning utfördes. Det fanns kloka gummor och gubbar men de kopplas inte ihop med 

folktro då de tillhör det vardagliga livet. Problemet häri ligger troligtvis inte i att någon 

vidskeplighet inte existerar, utan att uppfattningarna av vad som är vidskeplighet går isär. 

Själva ordet vidskeplighet är vidare ett laddat ord som i detta fall har bidragit att 

informanterna tvingat medvetandegöra något hos sig själva som annars fungerat som en del i 

vardagen, utan närmare reflektion och eftertanke huruvida det tillhört eller tillhör folktro.  

     I den bondekultur som studiens äldre informanter har sina rötter har till exempel hustomten 

aldrig ägnats någon uppmärksamhet. Han framstår mest som en sagans figur och inte som 

något väsen som existerade. Därför har ingen av informanterna heller medverkat i att sätta ut 

gröt till någon hustomte, eftersom någon sådan inte ansågs finnas. Några andra väsen kommer 

knappt heller på tal under intervjuernas gång. Återigen avfärdas knytt och liknande som 

någonting endast tokigt folk ägnade sig åt under 1900-talets början. De sagor som dock 

uppkommer handlar i första hand om jättar och deras motvilja gentemot kyrkklockorna, det 

vill säga kristendomen. Den påverkan som dagens ägare möjligen har baseras på det egna 

intresset och till viss del egna efterforskningar om ännu tidigare generationers övertygelser 

inom folktron. Kristendomen har historiskt sett haft ett tämligen starkt grepp i Norrala de 

senaste 150 åren, vars efterskalv de yngre hemmansägarna präglats av, vilket självfallet spelat 

en avgörande roll för den personliga tron. Catharina Raudvere menar att ” […] religion bör 

betraktas i enklast mening som socialt konstruerad dvs. som svarande mot mänskliga behov i 

en bestämd kontext”, vilket inte får glömmas bort i jämförandet av äldre och yngre 

generationers syn på skrock, vidskepelse och folktro.158  

 
 
 
 
 
 
                                                 
158 Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina & Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red). 2002. s. 60 
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Del V: Sammanfattning och vidare reflektion 
 

”Människan föredrar att tro på det hon helst håller för sant” 
Francis Bacon  

 
Norrala som ort har historiskt sett varit en viktig knutpunkt redan sedan järnåldern då 

sjöfarande vikingar efterlämnade runinskriptioner nästan samtidigt som sägner om Staffans 

stupa uppkom. Därefter har en kungsgård med säte för häradshövdingar upprättats och 

avskaffats, pilgrimsvandringar mot Nidaros har förekommit liksom häxbränningar och 

trolldomsrannsakningar, nykterhetsloger har etablerats och både Norrala kyrka och 

Missionsförbundet har hyllat Himlaprinsen i vägen mot väckelse. Detta har naturligtvis satt 

sina spår och i många avseenden har kyrkans starka, koncentrerade inflytande varit avgörande 

för bevarandet/förkastandet av och (o)intresset för folkton på gårdarna. Intressant i detta fall 

är Michael Nordbergs teori om den medeltida kyrkans kritiska inställning till vidskeplighet, 

vilket han förklarar som ett sätt för kyrkan att eliminera konkurrensen gentemot den egna 

vidskepligheten, det vill säga tron på änglar, helgon och mirakler, och därigenom stärka den 

kristna tron. Rädslan, menar Nordberg, låg i att den kyrkliga och den folkliga 

vidskeplighetens gränser skulle komma att suddas ut, vilket skulle innebära att även folktron 

skulle vinna reell existens. Hur detta påverkat Norrala socken i allmänhet och Hälsingland i 

synnerhet är något som förtjänar ytterligare uppmärksamhet, då bland annat 

trolldomsrannsakningarna, vilka vi fortfarande påminns om varje påsk, fungerade som en del i 

kampen mot den folktro och vidskeplighet.  

     Folktron på Hälsingegårdarna i 1800-talets Norrala omfattar i stora drag vardagligt skrock, 

så som rutinmässiga handlingar i syfte att uppnå eller upprätthålla lycka, samt en tro på väsen 

så som vittror och oknytt. Enligt Schön påverkade folktron livet i allmänhet på gårdarna, 

vilket till synes även är fallet i Norrala. Dock är tron på hustomten något som informanterna i 

studien uppger ligger längre tillbaka i tiden och därför inte berör gårdsfolkets rutiner för att 

upprätthålla gårdarnas lycka och välstånd. Vidare har dock kloka gubbar och gummor varit 

flitigt nämnda och uppsökta även in på 1900-talet och där de trollpåsar Schön tar upp således 

också förekommer i Norrala socken med omnejd. En viss tro på jättar har visat sig förekomma 

i detta ”jättarnas landskap” även om det under de äldre informanternas tidiga år vanligen 

förekom i sagor och sägner, dock med viss bibehållen trovärdighet. Vidare har fäbodarna och 

de omgivande vallarna i huvudsak varit de områden som svarat och även svarar för de platser 

där olika väsen har sina tillhåll, så även jättarna. Den största påverkan gällande traditioner på 
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gården är förbehållen trolldomsprocesserna och dess följder, vilket dock inte enbart kan 

baseras på folktro utan där även kristendomen spelar en avgörande roll i kampen om 

vidskepligheten, men som likafullt avspeglas i firandet av påsken. 

     Bondeförnuftet har visat sig ha viss betydelse för bönder både under 1800-talet och även in 

i våra dagar. Skillnaden mellan tidigare generationers syn på bondförnuft och dagens syn kan  

delvis sägas vara att ”förnuftet” många gånger förr innefattade den inneboende lyckan och 

Herrens välsignelse liksom generella kunskaper om väder och natur, medan dagens 

bondförnuft inriktar sig på de mer faktiska naturliga aspekterna, utan nödvändlig inblandning 

av Herren för att lyckas. Generellt sett speglar de äldre informanterna i studien en tidigare 

folktro som mer eller mindre överensstämmer byarna emellan, medan de yngre 

informanternas syn på folktro är mer individanpassad. Dock skiljer sig de äldre 

informanternas förhållningssätt gentemot begreppen vidskepelse och skrock beroende på i 

vilka byar informanterna är bosatta. Huruvida det outsagda är att jämställa med en motvilja 

eller rädsla inför vidskeplighet är en tolkningsfråga utan givna svar. Det står dock klart att den 

senare delen av 1800-talet präglades av både kyrkans och väckelserörelsernas mission och att 

den kristna gemenskapen utbildade, utvecklade och stöttade folket på gårdarna, vilket i sig 

innebar tillit till Gud. Då dagens generationer uttrycker en önskan om hustomtar och även 

talar om övernaturliga väsen och platser, vilket inte den äldre generationen gör i samma 

utsträckning, kan detta väl anses svara för samhällets eklektiska utveckling och inriktning. 

Skrock uppfattas däremot av båda generationer mer eller mindre som vardagsmagi som allt 

som oftast omedvetet och rutinmässigt genomförs, inte alltid med en egentlig grundtanke eller 

reflektion bakom. 

     Av analysen framkommer det att folktron i Norrala är tämligen begränsad utifrån den 

studie som genomförts. Frågan är om Norrala speglar folktron på Hälsingegårdar i allmänhet 

eller kanske snarare brist på den, eller om Norrala är ett särfall? Har den tidiga kristna punkt 

som Norrala historiskt sett varit, präglat människorna mer än i övriga grannsocknar och om 

nu folktro inte förekom i byarna kring Norrala kyrka och Kungsgården under det sekel som 

åsyftas, när och varför upphörde den? Frågorna är till synes många och förtjänar så långt som 

möjligt ett svar. För att tydligare kunna redogöra för Norralas inflytande över folktron via den 

tidigare kungsgården behöver en liknande studie utföras både i Hög och i Jättendal för att på 

så vis kunna förkasta eller anamma teorin om att kungsgårdarna i sig bidrog till att skapa en 

central gemenskap med kristendomen som utgångspunkt. Vidare funderingar gällande 

vidskepligheten och varför den var förknippad med tokiga människor är intressant från ett 

historiskt perspektiv, liksom vilken roll de tidiga häxprocesserna spelade i det avseendet. 
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Eftersom flera av informanterna är barn till föräldrar som präglats av 1800-talets 

väckelserörelser är det då rättvist att anta att dessa informanter är alltför färgade av sin egen 

tro, att de misslyckats i sitt försök att förstå och tolka tidigare generationers livsåskådningar? 

Om så är fallet, hur har valet av informanter präglat studien och har studien sett ut på ett annat 

sätt om de kunnat åsidosätta sin egen tro? Till syvende och sist kan konstateras att skrock, 

vidskepelse och folktro inte gör något anspråk på att vara varken rationell, logisk eller ens 

tolkningsbar, vilka människors vardagsföreställningar genom tiderna skvallrar om. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 
Har folktron påverkat traditionerna på gårdarna? På vilket sätt? 

Hur/påverkades livet på gårdarna av folktron? 

Är byggnader på gårdarna förknippade med folktron? På vilket sätt framkommer det? 

Skiljer sig folktron åt mellan gårdarna eller kan den anses generell? 

Påverkade folktron det religiösa livet i övrigt? 

Hur stort inflytande hade kyrkan över vad som ansågs vara folktro? 

Hur mycket av den gamla folktron lever kvar idag på gårdarna? 

Påverkas dagens ägare av tidigare generationers folktro? På vilket sätt? 

 




