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1. Inledning 
När jag påbörjade detta uppsatsarbete funderade jag i ett antal olika banor utan att kunna 
bestämma mig för vad jag egentligen ville fördjupa mig i. Jag hade två tankar som grund-
hållning och dessa var att jag gärna ville skriva om någon religiös företeelse med lokal 
anknytning till Hälsingland, eller i bästa fall, till min hemort Söderala, samt att ämnet 
skulle behandla något som jag kommer att ha glädje av och användning för i mitt blivande 
yrke som religionslärare på gymnasieskolan.  
 
Religiös omvändelse innebär ofta en fundamental förändring i en människas tillvaro. Inte 
bara rent praktiskt, utan den berör det allra innersta och omvärderar hela tillvaron för den 
omvända människan. För betraktaren är denna hängivenhet fascinerande, men kanske 
också skrämmande.     
 
Utifrån detta började jag läsa om väckelserörelser och deras historia i 1800-talets Sverige. 
Jag finkammade och frågade min omgivning, allt från sonens förskolepersonal till vänner 
och bekanta, om de kände till eller hade hört talas om någon intressant religiös företeelse 
eller person från orten. Trots att många visade intresse och hade idéer gav mina efter-
forskningar inte särskilt mycket att bygga vidare på. Det var först när jag beklagade mig 
inför mina föräldrar och berättade om mina fruktlösa ansträngningar som min styvfar som 
kommer från Alfta sa: ”men skriv om de där tokarna från Alfta, erikjansarna”.  
 
Jag hittade med lätthet mycket material som behandlade just denna väckelserörelse erik-
jansarna, och kunde snabbt konstatera att rörelsen hade en mycket stark koppling inte bara 
till Alfta, utan också till min hemort Söderala. Flera av rörelsens mest betydelsefulla och 
aktiva medlemmar var Söderalabor. Därmed hade mina förhoppningar på ämnesvalet 
infriats, över min förväntan till och med, och under processen hade min nyfikenhet och 
intresse för den märkliga rörelsen erikjansarna och deras ledare Erik Jansson väckts. 
 
 
1.1  Syfte och frågeställning 
När jag fördjupade mig i erikjansarna och deras självutnämnda profet Erik Jansson, 
väcktes mitt intresse för rörelsens dramatiska utveckling, dess budskap och anhängare. 
Framför allt intresserade mig frågor om Erik Jansson som ledare och predikant och vilket 
budskap han förkunnade. Att andelen kvinnor i rörelsen var betydande framkom klart i 
tidigare forskning liksom även syndfrihetsläran i Janssons förkunnelse. Kanske syndfri-
hetsläran och tron på avsaknad av arvssynd var särskilt tilltalande för kvinnor eftersom 
majoriteten av erikjansarna var kvinnor.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera Erik Jansson som predikant och ledare genom att 
koncentrera mig på frågor om hans ledarskap i förhållande till kvinnor och hans budskap 
om syndfrihet. Fanns det någon koppling mellan hans förkunnelse om syndfrihet och den 
relativt stora andel kvinnor som var medlemmar i rörelsen? 
 
För att kunna bearbeta mitt syfte har jag valt att undersöka hur Jansson kommunicerade 
och interagerade med sina anhängare. Jag studerar vilket budskap som Jansson förmedlade, 
och jag har då koncentrerat mig på syndfrihetsläran som var en huvuddogm i hans förkun-
nelse. Dessutom har jag undersökt vilka människor som var Janssons anhängare, med 
fokus på kvinnorna och deras roller.  
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För att söka svar på mina frågor har jag bland annat studerat hur forskarna Emil Herlenius 
och Cecilia Wejryd framställer Erik Jansson och hans budskap samt hur de framställer 
relationen mellan Jansson och hans anhängare, erikjansarna och i synnerhet till kvinnorna i 
rörelsen.  

 
Vilken roll hade kvinnorna i rörelsens utveckling, samt vilka positioner och status hade de? 
För att komma vidare med mitt syfte om Erik Janssons förhållande till kvinnor och hans 
budskap om syndfrihet gör jag en genomgång av viss tidigare forskning för att söka svar på 
kopplingen mellan just syndfrihetslära och kvinnors medlemskap i en väckelserörelse som 
erikjansarna. Att studera denna koppling på ett mer utförligt sätt har inte gjorts av tidigare 
forskning. Min uppsats är därför ett försök att söka delvis nya svar på ”gamla” frågor om 
kvinnors stora delaktighet i 1800-talets väckelserörelser i Sverige. 
 
 
1.2  Tidigare forskning 
• Knut Kjellbergs Folkväckelse i Sverige under 1800-talet, ger en inblick i hur reli-

giositeten såg ut i Hälsingland innan och samtidigt som Erik Jansson började sin 
väckelseverksamhet. Detta material har jag använt för att ge en kort bakgrund och bild 
av den miljö där rörelsen uppstod.  

 
• Olov Isakssons Historien om Bishop Hill har tillfört mitt arbete information om 

utvandringen till Nordamerika samt organisationen runt denna. Dessutom har jag 
använt uppgifter om invånarantal i Bishop Hill. 

 
• Kjell Söderberg har studerat erikjansarna ur ett sociologiskt perspektiv i sin avhandling 

Den första massutvandringen från 1981. I avhandlingen studerar Söderberg bakgrunds-
mekanismer som påverkade emigrationen från Alfta socken 1846-1895. Söderberg 
bidrar med sociala aspekter på vilka erikjansarna var. 

 
• Ulla Eriksson och Lars-Ove Johansson har kartlagt de erikjansare som emigrerade till 

Bishop Hill från Söderala socken, samt visat på dessa människors släktskap i: 
Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855.  

 
• Emil Herlenius forskning om erikjansarna resulterade i Erik-Jansismen i Sverige från 

1897 samt Erik-Jansismens historia som publicerades 1900. Herlenius bidrag till doku-
menteringen och förståelsen av rörelsen räknas som oerhört värdefull ur två aspekter. 
Herlenius forskning är den första som kan betraktas som heltäckande i ämnet erikjan-
sarna och är dessutom den forskning som ligger närmast i tiden då rörelsen levde och 
verkade.  

 
• Cecilia Wejryd är den senaste i raden av forskare som har studerat och analyserat erik-

jansarna. Hennes avhandling Läsarna som brände böcker kom 2002. Wejryd har i sin 
avhandling bidragit med intressanta och nya slutsatser om rörelsen som inte tidigare 
framkommit. 

 
• Ingrid Åbergs artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna undersöker 

bland annat varför kvinnorna, trots att de var i majoritet i väckelserörelserna under 
1800-talet, osynliggjorts i den historiska forskningen. Åberg behandlar också orsakerna 
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bakom det faktum att kvinnorna tappade sina positioner i takt med att rörelserna blev 
mer etablerade. 

 
• Hanne Sanders Bondevaekkelse og sekularisering undersöker väckelserörelser i 

Danmark och Sverige 1820-1850. Sanders koncentrerar sig på väckelserörelser på 
Langeland och i Skara stift där hon bland annat studerat kvinnornas roll. 

 
• I Gunilla Gunners avhandling Nelly Hall, uppburen och ifrågasatt studerar hon hel-

gelserörelsen under slutet av 1800-talet i Sverige. Där behandlas bland annat teorin om 
människans syndfrihet och frågan om den särskilt tilltalade kvinnorna i väckelse-
rörelsen.  

 
 
1.3  Metod och teoretiska utgångspunkter 
För att besvara mina frågeställningar om kopplingen mellan Erik Jansson, hans lära och 
anhängare, jämför jag Herlenius och Wejryds forskning med koncentration på ledaren, 
förkunnelsen och anhängarna. Herlenius forskning från 1897 och 1900 är den första och 
äldsta i ämnet och Wejryds från 2002 är den senaste. Det skiljer ett sekel mellan dessa 
arbeten och det är intressant att jämföra hur de eventuellt skiljer sig åt i framställningen av 
Erik Jansson, hans budskap och anhängarna, då i synnerhet kvinnorna i rörelsen.  
 
Jag vill påpeka att jag i mitt arbete inte granskat originalkällorna, bland annat Erik 
Janssons skrifter samt erikjansarnas egen historieskrivning som Wejryd och Herlenius 
hänvisar till. Min uppgift är att analysera Jansson, hans budskap och anhängare, utifrån en 
jämförelse av Wejryds och Herlenius material. Ett material som på vissa punkter är 
samstämmigt och på andra skiljer sig åt. 
 
I Erik Janssons lära fanns två huvuddogmer, han själv som enda vägen till frälsning samt 
syndfrihetsläran. För att besvara frågan om det kan ha funnits någon koppling mellan bud-
skapet och det stora antalet kvinnor har jag valt att koncentrera mig på syndfrihetsläran. 
Detta är en avsiktlig avgränsning från min sida. Jämförelsen mellan hur Herlenius och 
Wejryd framställer erikjansarrörelsen är också ett försök från min sida att få en nyanserad 
bild av rörelsen. 
 
Utifrån mitt samlade material om Erik Jansson, hans förkunnelse samt hans anhängare med 
fokus på kvinnorna, studerar jag erikjansarrörelsen i relation till andra, i sammanhanget,  
relevanta väckelserörelser. Med hjälp av Hanne Sanders och Ingrid Åbergs forskning och 
teorier kan jag, genom att applicera dessa på erikjansarrörelsen, analysera kvinnorna i 
rörelsen. Jag studerar kvinnornas roll och status, samt bakomliggande mekanismer vilka 
legitimerade kvinnornas engagemang i väckelserörelserna. Dessutom vill jag undersöka 
orsakerna till kvinnornas överrepresentation i rörelserna. Jag gör inte anspråk på att full-
borda en heltäckande studie av kvinnorna i erikjansarrörelsen. Min avsikt är att belysa de 
viktigaste dragen genom att uppmärksamma paralleller och gemensamma mönster för 
kvinnorna i erikjansarrörelsen och kvinnor i andra väckelserörelser. 
 
I ministudien av erikjansarna som utvandrade från Söderala vill jag i huvudsak undersöka 
om kvinnorna också här var överrepresenterade, liksom i rörelsen i stort. Jag använder 
utflyttningslängden i Ulla Erikssons och Lars-Ove Johanssons material för att samman-
ställa antalet kvinnor och män i olika åldersgrupper som utvandrade från Söderala socken 
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åren 1845-1855. I en tabell med tillhörande text redovisar jag resultatet av sammanställ-
ningen. 
 
För att undersöka om den teologiska diskursen i väckelsen, syndfrihetsläran för Janssons 
del, kan ha appellerat särskilt till kvinnor, tar jag hjälp av Gunner och Sander. De talar om 
att i det teologiska budskapet kan ha funnits element som särskilt tilltalade just kvinnor. 
Jag använder också Wejryd i sammanhanget eftersom hon menar att det stora antalet 
kvinnor i erikjansarrörelsen inte enbart kan förklaras med hushållsmönstret.   
 
Jag studerar om människans frihet från arvsynd särskilt tilltalade kvinnor med hjälp av 
Gunilla Gunners forskning om Nelly Hall. Detta för att kunna göra en koppling mellan 
Janssons syndfrihetslära till kvinnorna i erikjansarrörelsen. Jag undersöker också om och 
hur Erik Janssons syndfrihetslära avviker från Nelly Halls syndfrihetslära. Detta i huvud-
sak för att  undersöka likheter mellan de två lärorna. I min avsikt att applicera Gunners 
teori, om Nelly Halls syndfrihetslära tilltalade kvinnor, på erikjansarrörelsen, anser jag att 
det är av betydelse att undersöka om de två syndfrihetslärorna har samma innebörd.  
 
 
1.4  Begreppet syndfrihet 
Erik Jansson menade att den omvända människan genom tron tappar viljan och lusten att 
synda. Detta skedde inte gradvis utan var ett omedelbart resultat av omvändelsen för den 
kristna människan. Syndfrihetsläran var en huvuddogm i Janssons lära.1 För att bli 
erikjansare måste personen i fråga bekänna sina synder inför en erikjansarpräst och 
församlingen och därefter lämna sitt gamla liv bakom sig. En förutsättning var att personen 
avlade en fullständig bekännelse annars kunde onda tankar återkomma och personen 
riskerade att uteslutas ur erikjansargruppen. Jansson ansåg att människan hade en fri vilja 
vilket innebar att en person kunde välja det onda men då menade Jansson att frestelsen inte 
kommer från den troende utan från världen utanför. Människan bar heller inte på någon 
arvsynd enligt Jansson. Andra tidiga väckelser i Sverige var lutherskt inspirerade medan 
Jansson bröt med Martin Luther och den lutherska ortodoxin. Luther ansåg att den kristna 
människan inte kunde bli befriad från synd i detta livet utan var beroende av bot och 
förlåtelse. Erikjansarna menade att de var syndfria och hade därför inget behov av att delta 
i nattvardens syndabekännelse. Detta ledde till konflikt med kyrkan och andra 
läsaregrupper eftersom syndabekännelsen framställs som en nödvändighet i Nya 
Testamentet.2

 
1.5 Disposition 
1. Efter innehållsförteckningen presenterar jag mitt arbete och talar om hur jag planerat 

och i vilka banor jag tänkt för att på ett strukturerat sätt besvara mina frågeställningar. 
 
2. För att föra läsaren in i mitt arbete ger jag en översiktlig presentation av den miljö där 

Erik Jansson började sin förkunnelse. Därefter redogör jag för Erik Janssons liv och 
gärning. I denna historiska presentation ges en sammanfattning av Janssons bakgrund, 
förkunnelse och budskap, vilket också involverar hans anhängare, erikjansarna.   

 
3. För att ge en bild av anhängarna och rörelsen redovisar jag data och siffror som visar 

hur utvandringen såg ut generellt. Dessutom presenterar jag en ministudie av erikjan-

                                                           
1 Herlenius 1900, s 106. 
2 Wejryd 2002, s 173, 178, 183. 
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sarna som utvandrade till Nordamerika från Söderala socken åren 1845-1855. I min 
sammanställning har jag valt att koncentrera mig på hur många erikjansare som läm-
nade Söderala under dessa år, samt köns- och åldersfördelning bland utvandrarna.  

 
4. Undersökningen börjar med en framställning av Erik Jansson med hjälp av Herlenius 

och Wejryds forskning. Jag fokuserar på Janssons egenskaper som ledare i relation till 
anhängarna, samt hans förkunnelse. I budskapet koncentrerar jag mig på hur Jansson 
förkunnar och förklarar en av huvuddogmerna i sin lära, syndfriheten. Jag tittar också 
närmare på hur Janssons relation med hans kvinnliga anhängare såg ut. Trots att majo-
riteten av erikjansarna var kvinnor omnämns de inte i större omfattning i Herlenius 
forskning. Wejryd däremot har analyserat kvinnorna och deras engagemang i erik-
jansarrörelsen.  

 
5. Analysen består av en jämförelse mellan Herlenius och Wejryds forskning där jag 

koncentrerar mig på Erik Jansson och hans förkunnelse om syndfrihet samt erik-
jansarna, med fokus på kvinnorna. Jag vill med denna jämförelse belysa eventuella 
skillnader mellan forskarna.  

 
6. Med hjälp av Hanne Sanders och Ingrid Åbergs forskning undersöker jag kvinnornas 

roll och position i väckelserörelserna. Dessutom avser jag studera forskarnas teorier 
om orsakerna bakom kvinnornas överrepresentation i rörelsen.  

 
7. I undersökningen av Herlenius och Wejryds forskning har jag bland annat belyst de 

kvinnliga anhängarna i rörelsen och deras roller. Utifrån detta material lyfter jag fram 
kvinnorna i Janssons omgivning och relaterar deras engagemang och status till forsk-
ning och teorier om kvinnor i andra väckelserörelser som Sander och Åberg studerat. 
Jag knyter också sammanställningen av erikjansarna som utvandrade från Söderala 
1845-1855 till studien. 

 
8. Jag undersöker Gunilla Gunners teori om Nelly Halls syndfrihetslära och om avsak-

naden av arvsynd särskilt tilltalade kvinnorna i väckelsen. Jag har också valt att göra 
en kort studie och jämförelse av Erik Janssons syndfrihetslära med Nelly Halls för att 
undersöka utmärkande drag i deras läror och vad som eventuellt skiljer dessa från 
varandra.  

 
9. För Jansson var en av huvuddogmerna i förkunnelsen syndfrihetsläran. I Gunners 

studie av Nelly Hall framkommer att också hon förespråkade syndfrihet. Gunner 
frågar i sitt arbete om syndfrihetsläran som Nelly Hall förkunnade, kan ha appellerat 
på kvinnor i högre grad än män. Jag kopplar det stora antalet kvinnor bland erik-
jansarna, åtminstone till viss del med Janssons syndfrihetslära.  

 
10. Sammanfattningsvis diskuterar jag resultatet av mitt arbete och redogör mina 

slutsatser. 
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2. Erik Jansson och erikjansarna 
 
2.1 Tidig väckelse 
Herrnhutism och pietism var de tidiga väckelser som under 1700-talet fick fäste i Sverige. 
Särskilt herrnhutismen utvecklades och organiserades, både inom och utom Svenska 
kyrkans ramar. Dessa grupperingar utgjorde den första väckelsekristendomen, eller det så 
kallade läseriet. I Hälsinglands tidiga väckelsehistoria var prästen och teologie doktorn J. 
Ternström tongivande med sina målande och positiva skildringar av den tidiga väckelsen: 
 

Ingen viss är lärare bland dem, utan de är varandra ömsom 
underdåniga. De älskar helst det otvungna, barnsliga, enfaldiga och 
anspråkslösa. Sjunger en vers, en psalm, en andlig visa ur vilken 
sångbok som helst, ny eller gammal, allenast den smakar av biblisk 
kristlig anda. Någon läser därefter ett stycke ur en anderik bok, 
mest bibeln. (…) Vid uppehåll under läsningen ges den ene och den 
andre tillfälle att yttra antingen vad han funnit i Guds ord eller även 
lärt genom erfarenheten, så utan myndighet eller anspråk.3

 
Andra hade en annan syn på i vilken omfattning väckelsen var utbredd i landet, i synnerhet 
i de norra delarna. Prosten i Skara stift, L. Ch. Retzius beskrev läget i 1800-talets början i 
ett brev till läsarkretsar i England. Det fanns då väckta själar i Skara stift, Skåne, Öster-
götland, Stockholm och Göteborg men det andliga tillståndet i övriga Sverige beskrevs 
som dött och i mörker.  
 
Herrnhutismen och pietismen som utvecklades under 1700-talet kom i konflikt med kyrka 
och stat vilket resulterade i tvångsåtgärder mot väckelseverksamheten. En av dessa tvångs-
lagar var konventikelplakatet från 1726. Statens och kyrkans reglering av religiösa 
sammankomster kritiserades av väckelsens representanter som krävde plakatets 
avskaffande. Väckelsens motståndare menade tvärtom att det var ett effektfullt vapen mot 
det ”farliga” läseriet och nyevangelismen. Motståndarna menade att spridning av fanatism 
och irrlära kunde förhindras med hjälp av konventikelplakatet. Som ett gott exempel på att 
lagarna fungerade hänvisade man till hur man lyckats stoppa väckelserörelsen erikjansarna 
och deras farliga irrlära. Man syftade på erikjansarnas ledare Erik Jansson, som 
tillsammans med sina anhängare, lämnat Sverige och emigrerat till Nordamerika.4

 
2.2 Erik Janssons omvändelse 
Erik Jansson föddes 1808 i Biskopskulla socken. Hans föräldrar var bönder och hans 
barndom och uppväxt var förhållandevis normal, med mycket arbete på gården. Det som 
möjligen skilde honom från andra var att han istället för att roa sig med sina jämnåriga, 
föredrog att studera Bibeln. Vid ungefär tjugo års ålder upplevde Jansson ett gudomligt 
helande när han botades från en fysisk åkomma, något som han själv kallade gikt. Han föll 
ihop när han arbetade ute på åkern och bad till Gud om bot, vilket genast hörsammades och 
han befriades från sina krämpor. Händelsen på åkern resulterade i ännu flitigare studier av 
Bibeln och uppbyggelseböcker. Jansson själv menade att det var helandeupplevelsen på 

                                                           
3 Kjellberg 1994, s 21. 
4 Kjellberg 1994, s 19, 21-22, 25-26, 233-234. 
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åkern som gav honom förmågan att förstå Bibeln på rätt sätt och att han därefter började 
förkunna sitt budskap.5

 
Jansson läste Den sanna kristendomen av Johann Arndts tillsammans med skrifter av 
Luther och Murbäck och konstaterade genom skrifterna att varje individ ska hålla sig på 
sin gudagivna plats vilket för Janssons del innebar att en bonde ska bruka sin jord och inte 
predika. Resultatet blev att han till sitt stora förtret tvingades att sluta förkunna i offentliga 
sammanhang. I sin självbiografi skriver Erik Jansson om orsaken till att han slutade pre-
dika: 
 

Jag läste mycket uti Johan Arndts Sanna Kristendom, efter han 
hade namnet om sig af sanning och kristendom. Denna djefvulska 
bok bedrog mig grufveligen, så att jag ovetande föll uti denna synd 
att icke längre predika. Sannerligen, Arndt sade mig, att jag skulle 
blifva stilla vid mitt kall och icke fara efter att blifva lärare, ej 
heller skulle jag, som hade skött jorden, söka efter att predika 
(…).6

 
Maria Christina Larsdotter var piga i familjen och Jansson hade ett förhållande med henne. 
När hon blev gravid gifte han sig med flickan trots föräldrarnas protester. De hade hoppats 
på ett bättre parti för sonen. Mindre än två månader efter vigseln föddes deras son. Jansson 
var en flitig och driftig bonde och lyckades köpa en gård i Österunda. Familjen flyttade 
1838 till Sånkarby i Österunda.7

 
Erik Janssons andra omvändelse inträffade 1840 efter ett besök på Uppsala marknad då 
han upprördes över det syndiga och vilda liv som han såg bland marknadsbesökarna. Efter 
besöket såg han sig kallad till att börja predika igen. Efter hand började han avvika alltmer 
från kyrkans lära i sin förkunnelse. Jansson talade om syndfrihet och menade att en 
omvänd människa inte har någon synd eftersom tron på Kristus borttagit all synd.8  
 
2.3 Erik Janssons resor 
Det är svårt att exakt tidsbestämma Janssons frigörelse från kyrkans lära men en viktig 
markör är när Jansson började söka sig utanför Österunda och predika i Hälsingland. 
Resorna till Hälsingland och hans förkunnelse där visar på Janssons mer självständiga 
kristendomstolkning. Men under hans första resor var det ändå människornas syndiga 
leverne som Jansson kritiserade mest. Efter hand när han konfronterades, kritiserades och 
fördömdes av präster och andra läsare växte hans avståndstagande från kyrkan och dess 
representanter.  
 
I januari 1843 reste Jansson till Söderala, Hudiksvall och Gävle. Hans viktigaste möte 
under resan var mötet med Jonas Olsson från Ina by i Söderala samt hans bror Olof Olsson. 
Jonas Olsson var bonde, nämndeman och ledare för läsare i bygden och fick förtroende för 
Jansson och hans andliga kunskaper. Olsson med sitt kontaktnät och position i läsarkretsar, 
var en strategisk mycket viktig bekantskap för Jansson. Sammanlagt gjorde Jansson fyra 
resor till Hälsingland under året. Han var under sina första resor beroende av vägvisare för 

                                                           
5 Wejryd 2002, s 36-38. 
6 Helenius 1899, s 11. 
7 Wejryd 2002, s 38-40. 
8 Herlenius 1900, s 11-13. 

 7



att nå läsaregrupper. Jonas Olsson blev Janssons vägvisare och den som sammanförde 
honom med läsare i södra Hälsingland.  
 
Genom vägvisaren Karin Ersdotter, kom Jansson i kontakt med läsare i Delsbo. Jansson 
predikade också i Forsa. Jansson mottogs inte alltid med öppna armar och för de som inte 
höll med honom höll han straffpredikningar. Han överbevisade sina kritiker med rappa 
bibelcitat och en auktoritär hållning.9  
 
Vid en samling i Bollnäs, under sin fjärde Hälsingeresa, kom Jansson i kontakt med tre 
kvinnor som bjöd honom till Alfta. I början åtföljdes Jansson mest av kvinnor på sina resor 
men senare tillkom även män. Alfta visade sig vara en gynnsam miljö för Jansson eftersom 
trakten tidigare besökts av metodistiska predikanter som redan introducerat syndfrihets-
läran. I Ovanåker vann han dock inte samma framgång, utan blev avbruten i sin predikan 
och tvingades lämna mötet. Jansson återvände inte till en plats där han tidigare blivit 
avvisad. Han fick ändå många anhängare i norra Hälsingland och 1844 flyttade Jansson 
och hans familj till Forsa.10  
 
2.4 Konflikt, motstånd och uttåg 
Jansson började titulera sig själv profet och förbjöd så småningom sina anhängare, erik-
jansarna, att delta i den allmänna gudstjänsten, eftersom han inte kunde acceptera synda-
bekännelsen. Gruppen av anhängare började efter etableringen i Hälsingland att anta en 
mer strukturerad och organiserad form av rörelse.11 Människorna som sökte sig till 
erikjansarna har i tidigare forskning betraktats på olika sätt. Ibland som politiska rebeller 
som protesterade mot både kyrka och samhälle, i andra fall som fattiga bönder.12 Senare 
forskning visar att den tydligaste gemensamma nämnaren för erikjansarna är att de 
rekryterades bland redan befintliga läsaregrupper. Människor som ingick i samma hushåll 
och samlades i hemmet och höll husandakt. I ett hushåll ingick inte bara personer med 
biologiska släktband utan också gårdens tjänstefolk, exempelvis drängar och pigor.13

 
Erikjansarna kom i kollisionskurs med samhällets och kyrkans företrädare genom Janssons 
förfallsteori, vilken innebar syndfrihet för de som trodde på hans undervisning, samt hans 
roll som gudasänd profet och återupprättare av den sanna läran. Jansson och hans an-
hängare anordnade ett antal bokbål där man bland annat brände Luthers postillor, 
psalmboken och Arndts Sanna Kristendom, skrifter som Jansson kallade avgudar: ”(…) 
Hela prästerskapet med biskopar och allt äro djäfvulens prästerskap. Alla böcker äro 
afgudar, hvilka skola brännas.”14  
 
Erik Jansson tryckte själv upp egna böcker, skrifter och egen sångbok. Sammanlagt publi-
cerades sex skrifter, som främst fokuserade på de punkter där rörelsen stod i konflikt med 
Luthers och andra läsares lärosystem. Bokbrännandet fick rättsliga följder och Erik Jansson 
häktades för att hindras från skadligt inflytande på omgivningen. Han sinnesundersöktes 
och läkaren kom fram till att hans mentala tillstånd inte var helt stabilt och att det i värsta 
fall kunde leda till galenskap. Men läkaren konstaterade också att Jansson var kunnig i Nya 
Testamentet och hade stor dialektisk förmåga. Janssons två stora villfarelser var enligt 

                                                           
9 Wejryd 2002, s 43, 51-56, 68. 
10 Herlenius 1900, s 22-23. 
11 Herlenius 1900, s 22-23. 
12 Söderberg 1981, s 151-154. 
13 Wejryd 2002, s 68, 71. 
14 Herlenius 1900, s 33. 
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läkaren syndfrihetsläran, samt hans anspråk på att tillhöra det andliga prästerskapet. Trots 
detta vidtogs inga rättsliga åtgärder mot Jansson eftersom han lovade att fortsättningsvis 
följa lagar och regler.15

 
Därpå följde ett antal förhör och häktningar för både Jansson och hans anhängare. Janssons 
brännande av böcker och förkunnelse fortsatte. Bokbålen väckte stor uppmärksamhet över 
hela landet. Myndighetsingripanden med hjälp av uppretade folkhopar gick ofta brutalt till 
väga och det var inte ovanligt att erikjansarna blev misshandlade. Herlenius beskriver ett 
slagsmål i en folksamling i Österunda: ”Erik-Jansarne, såväl män som qvinnor blevo ge-
nompryglade.”16

 
Våldsamheterna och erikjansarnas konfliktsituation med företrädare i samhället och kyrkan 
ledde till att rörelsen fann det omöjligt att fortsätta sin verksamhet inom rikets gränser. 
Erikjansarna kunde inte förändra samhället de levde i och valde därför att lämna landet. 
För Jansson var det av mindre betydelse var han skulle upprätta Kristi rike, men det kunde 
inte bli i Sverige. År 1845 skickade han iväg några företrädare för erikjansarna till Nord-
amerika för att undersöka förutsättningar för bosättning och förberedelse för anhängarnas 
emigration.17  
 
Omkring 1500 erikjansare lämnade Sverige mellan åren 1846 och 1854. Ledarna och 
organisatörerna för utvandringen, som skedde i form av gruppresor, var Jonas Olsson och 
Olov Jansson från Söderala, Olof Jonsson från Forsa samt Anders Berglund från Alfta.18

 
Erikjansarna slog sig ner i Illinois och grundade kolonin Bishop Hill. Under båtresan till 
Amerika dog många anhängare, andra hoppade av rörelsen vid framkomsten. En orsak till 
avhoppen var att Jansson lovat att när de kom fram skulle de kunna förstå och tala det 
främmande språket. Att så inte blev fallet visade enligt avhopparna att Jansson var en falsk 
profet. Under Janssons ledning byggdes kolonin upp under kort tid. Alla hjälptes åt i det 
hårda arbetet och man tillverkade bland annat tegel som gav kolonin inkomster. Bishop 
Hill blev så småningom en imponerande stad med ståtliga byggnader. År1850 levde 250 
kvinnor, 200 barn och 100 män i Bishop Hill. Som mest bodde 700-800 personer i kolo-
nin.19  
 
Kolonisterna levde, arbetade och åt kollektivt i en kommunitet med egendomsgemenskap, 
enligt biblisk förebild. Jansson styrde sin koloni med järnhand och i början förbjöd han 
äktenskap. Äktenskapsförbudet tillkom troligen på grund av att kolonin behövde kvinnorna 
i arbetet med att bygga upp Bishop Hill.20  
 
Jansson mördades 1850 av John Root, en före detta anhängare, som efter att äktenskaps-
förbudet upphävts, gift sig med Janssons kusin, Charlotta Lovisa Jansson. Root ville redan 
en månad efter giftermålet lämna Bishop Hill tillsammans med sin fru. Roots fru Charlotta 
och Erik Jansson motsatte sig att hon skulle lämna kolonin och Root fick ensam ge sig 
iväg. Det hela resulterade i rättssak när Root krävde att hans hustru och nyfödda barn 

                                                           
15 Wejryd 2002, s 70-71, 78-80, 86, 170-171. 
16 Herlenius 1897, s 38. 
17 Söderberg 1981, s 166. 
18 Wejryd 2002, s 203-204, 209,212. Isaksson, s 35. 
19 Isaksson 1995, s 41-43, 64, 66, 70. 
20 Wejryd 2002, s 216-217. Isaksson, s 64. 
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skulle följa med honom. Jansson blev skjuten till döds av Root i tingssalen när Jansson 
samtalade med en advokat. Kolonin upplöstes 1860, tio år efter mordet på Erik Jansson.21

 
3. Erikjansarnas utvandring 
Av de utvandrande erikjansarna under åren 1845-1847 tillhörde 82,7 procent familje-
grupper. Under de första årens utvandring var kvinnorna 33 procent fler än männen. Från 
Söderala socken var mer än 100 av 146 utvandrare till Nordamerika släkt med bröderna 
Jonas och Olof Olsson. Hemmet var det ställe dit man bjöd in grannar och släktingar och 
höll läsaremöten i de tidiga väckelserna, och på så sätt rekryterades medlemmar. Wejryd 
visar i sin forskning att flera av de personer som enligt husförhörsländer och passregister 
ser ut att ha utvandrat ensamma, i själva verket ingick i, eller hade ingått i erikjansar-
hushåll. Många erikjansare som den tidigare forskningen betraktat som ensamutvandrare, 
var i själva verket knutna till hushållet, utan att ingå i kärnfamiljen. Dessa personer var ofta 
tjänstefolk eller utflyttade släktingar.22

 
 
3.1 Utvandring från Söderala socken 1845-1855 
Ulla Eriksson och Lars-Ove Johansson har gjort en sammanställning av erikjansare som 
utvandrade från Söderala socken till Nordamerika, där utvandrarnas släktskap framgår i 
släktkartor. I min undersökning finner jag det inte relevant att redovisa anhängarnas 
inbördes släktskap, däremot har jag använt materialet i syfte att sammanställa antal 
erikjansare som utvandrade, könsfördelning samt åldersgrupper i tabellform. 
 
 
Antal utvandrare från Söderala 1845-1855 
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Några intressanta siffror är att hela 51 personer, det vill säga 35 procent, av de 146 
erikjansare som utvandrade från Söderala socken var barn under 16 år. Kvinnorna utgjorde 
58 procent, det vill säga 84 av sammanlagt 146 utvandrare, och de var i majoritet i samtliga 
åldersgrupper utom gruppen 45-61 år. Ur Söderala utflyttningslängd framgår att 13 av de 
utvandrade var bönder och 13 var pigor.23

                                                           
21 Herlenius 1900, s 79-82. 
22 Wejryd 2002, s 71-73, 75.  
23 Eriksson &Johansson 1993. 
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4. Erik Jansson som ledare och förkunnare 
 
4.1 Emil Herlenius forskning 
4.1.1 Janssons tidiga år 
Herlenius beskriver Janssons stora lust att predika, trots att han bestämt sig för att bliva 
stilla vid sitt kall, som att Jansson såg sig själv som en person som trodde sig kunna läsa 
Bibeln bättre än andra. Herlenius menar att självförtroendet kom av Janssons omfattande 
bibelstudier. Han beskriver Janssons egenskaper att övertyga sina åhörare och han nämner 
bland annat hans förmåga att tala i fyra till fem timmar i sträck. Jansson kunde Bibeln i 
stort sett utantill och använde bibelcitat i sina predikningar för att styrka sina åsikter. Något 
som också kan ha tilltalat åhörarna var Janssons framhållande av Bibeln som den enda 
källan.  
 
Under sin första resa till Hälsingland i början av 1843 menar Herlenius att Jansson var klok 
nog att inte gå till angrepp mot Luther, Arndt och Norborg utan han höll sig till att tala om 
Bibeln som den sanna källan till kunskap. Herlenius påpekar att Jansson inte lyckades 
övertyga alla åhörare med sitt budskap.24 Han skriver: ”Dock började en och annan med 
andlig hörsel- och omdömesförmåga begåfvad att ana, att mannen inkommit på vilsna 
vägar.”25  
 
Det som till en början skilde Jansson från andra väckelsepredikanter och Svenska kyrkan 
var syndfrihetsbegreppet och Janssons tolkning av detta. Janssons tolkning gick emot 
Luther, Arndt och andra författare vilket ledde till att han fick driva sin egen linje som åter-
ställare av den rena och sanna läran. En omvänd person var enligt Jansson helt befriad från 
synd och han var övertygad om att det inte fanns någon skillnad mellan uppsåtliga synder 
och svaghetssynder:26

 
(…) en kristen är utan synd, ty Jesu Kristi Guds Sons blod renar 
oss från alla synder. Hos en kristen finns ingen syndalusta, ty har 
Kristus borttagit våra synder, som Skriften säger, så har han ock 
borttagit och renat oss från all syndalusta, ty om någon sådan finnes 
qvar, så har du ju synden qvar, så har ju icke Kristus borttagit den, 
utan du är ju ännu en syndare och således av djefvulen, ty den som 
syndar är av djefvulen, säger Skriften (…).27

 
Under sin första Hälsingeresa reste Jansson i egenskap av spannmålshandlare men den 
egentliga orsaken var att komma i kontakt med andliga rörelser, för att där kunna sprida sitt 
budskap, menar Herlenius. Under resan kom han i kontakt med Jonas Olsson och hans bror 
Olof Olsson i Söderala som Erik Jansson gjorde starkt intryck på och bröderna blev trogna 
anhängare till Jansson.28

 
4.1.2 Janssons förkunnelse 
Janssons lära är mycket svår att framställa eftersom han så godtyckligt tolkat skrifterna, 
och eftersom hans egen katekes är oredig och dunkel, enligt Herlenius. Herlenius konsta-
                                                           
24 Herlenius 1900, s 15-16, 11. 
25 Herlenius 1900, s 16. 
26 Herlenius 1897, s 6-7. 
27 Herlenius 1897, s 6-7. 
28 Herlenius 1900, s 13-16. 
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terar dock att huvuddogmerna i läran var tron på den omvända människans totala 
syndfrihet, samt Jansson som gudasänd profet. Erik Jansson skrev i sin katekes: ”(…) och 
om Gud hade bundit Adam till sig, så hade Adam och Gud varit lika med Adam och Eva, 
när de voro båda skapade i ett kött; och hade följaktligen ingen förökelse af Adam kunnat 
uppfylla hela jorden”.29

 
Herlenius förklarar skapelseberättelsen utifrån Janssons lära och menar att människan var 
skapad med fri vilja och därför hade Eva kunnat avvisa ormen, men hon lyssnade på ormen 
och föll då i synd. Efter syndafallet blev den fria viljan som tidigare och människan bär 
därefter inte på någon arvssynd. Jansson ansåg att människans arvssynd var prästernas eget 
påfund och att det inte fanns stöd i Bibeln för den.30

 
4.1.3 Erikjansarna 
Herlenius beskriver andligheten i Hälsingland som i ett mörker och att Jansson framstod 
som Frälsaren och lösningen på deras problem. När Herlenius beskriver läsaremiljön i 
Österunda skriver han: ”Det sjukliga och osunda tillstånd, som äfven här rådde hos läsarne, 
jämte den metodistiska andlighet, som bland dem vunnit förespråkare, gjorde att Erik 
Jansson med sin djärfhet och bibelkunnighet vann en snabb framgång.”31 Alkoholism och 
hembränning var ett utbrett problem och särskilt ungdomarna utmärkte sig med sitt vilda 
liv. Det var i denna miljö som Jansson rekryterade sina anhängare.32  
 
Herlenius menar att Janssons anhängare var övertygade om att han var en gudasänd Profet 
och att de därför var beredda att följa honom i döden. Under sina predikningar brukade 
Janssons tal övergå i skrik medan han höll ögonen stängda eller halvöppna så att bara 
ögonvitorna syntes. Dessutom grät han ofta och ymnigt under sina tal. Utseendemässigt 
utmålas inte Jansson i särskilt smickrande ord. Han beskrivs som medellång, tanig och blek 
med utmärkande långa och breda framtänder.33  
 
Efter Erik Janssons första bokbål blev han djärvare i sin attityd och började att likna sig vid 
frälsaren själv. Under ett besök i Söderala, drog han omkring från by till by med ett koppel 
av anhängare, elva män som motsvarade apostlarna och en mängd kvinnor. Jansson talade 
om hans lidande efter han blivit gripen vid bokbålet i Alfta. Han berättade också om hur 
han inför kungen förkunnat att den lutherska läran är falsk.34 Efter hand blev det svårare 
för erikjansarna att hålla sina möten och man höll sällan samlingar två gånger på samma 
ställe av rädsla för att bli anhållna av myndigheterna. Herlenius skriver om tretton erik-
jansare, varav fem kvinnor, som blev inkallade till domkapitlet i Uppsala. Samtliga 
anhängare meddelade i en skrivelse att de återkallade sin villfarelse.35  
 
Herlenius nämner inte mycket om Erik Janssons hustru, Maria Christina och hennes 
engagemang i rörelsen men ett tillfälle han nämner, inom parentes, var när hon under en 
samling i Stenbo tvingades fly när länsmannen tog erikjansarna på bar gärning under 
morgonbönen. Jansson själv lyckades fly tumultet och slagsmålet som uppstod och sprang 
till skogen, medan Maria Christina flydde till fähuset. Under sin flykt fastnade hon i 

                                                           
29 Herlenius 1897, s 56.  
30 Herlenius 1897, 56-57.  
31 Herlenius 1900, s 13. 
32 Herlenius 1900, s 2. 
33 Herlenius 1897, s 14-15. 
34 Herlenius 1897, s 20-21. 
35 Herlenius 1897, s 48-49. 
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gödselluckan och blev hjälplöst hängande över gödselhögen medan några pojkar piskade 
henne med ris. Ryktet sade bland annat att Jansson själv förklädde sig i kvinnokläder och 
på detta sätt lyckades undkomma.36  
 
Om Jansson hade något viktigt att säga någon brukade han omfamna den personen, oavsett 
om det var en man eller kvinna, skriver Herlenius. Han talade också om Janssons oanstän-
diga relationer med sina vägvisare och följeslagarinnor och hänvisar till ett förförelse-
försök med Karin Ersdotter. Vad gäller detaljerna i historien ansåg Herlenius att de var så 
ruskiga att han inte ville redovisa dessa. I stället hänvisade han till berättelsen i Delsbo 
häradsrätts protokoll där Jansson i rätten hävdade att hans avsikt bara var att pröva hennes 
dygd, men Herlenius ansåg att det fanns bevis för att det var ett verkligt förförelseförsök. 
Herlenius skriver att trots dessa rykten som florerade runt Jansson, tvivlade aldrig hans 
anhängare på honom utan försvarade hans handlingar med orden: ”Om Erik Jansson gjort 
det eller det, var likväl hans hjärta rättfärdigt inför Gud, lika mycket vad kroppen gör”.37 
En annan kvinnoaffär som Herlenius nämner i sammanhanget var när Jansson offentligt 
anklagades av bröderna Olssons syster i Söderala, för att ha haft ett förhållande med en gift 
kvinna från bygden.38  
 
Efter tinget i Delsbo 1845 förklarades Jansson skyldig till bland annat utspridning av irr-
lära. Under resan med fångtransporten till häktet fritogs Jansson av sina anhängare och 
därefter höll han sig gömd i Dalarna. Han hann göra några resor till Hälsingland, förklädd 
till kvinna, innan han lämnade landet och for till Amerika. Under sina sista missionsresor 
uppmanade han sina anhängare att utvandra. Herlenius nämner dessutom en kort missions-
resa till Norge som Jansson företog tillsammans med en hälsingedräng och en kvinna. 
Jansson skickade också en flicka från Forsa, jungfru Schön till Dalarna för att genom 
henne underrätta medlemmarna där och ge förhållningsorder.39

 
 
4.2 Cecilia Wejryds forskning 
4.2.1 Janssons tidiga år 
Enligt Janssons självbiografi ska han tidigt ha läst de böcker han kom över översatta till 
svenska. Wejryd drar slutsatsen att Jansson med detta ville ha sagt att han redan på 1830-
talet ifrågasatte den svenska kristendomstolkningen och sökte översatt utländskt material. 
Jansson läste under 1840-talets första år böcker av Luther men favoriten var ändå Arndts 
Den sanna kristendomen.40

 
Wejryd skriver, angående tidpunkten när Jansson slutade läsa uppbyggelseböcker och blev 
helt självständig i sin lära, att det inte går att exakt tidsbestämma: ”Det finns alltså inget 
klart svar på frågan om när Erik Jansson börjat glida över till det normsystem som blev 
uppenbart år 1843”.41 Wejryd menar att den bild som målats upp av erikjansarna själva 
inte stämmer i beskrivning av Janssons kristendomstolkning under 1830-talet och i början 
av 1840-talet. Jansson talade enligt Wejryd inte vid denna tid om synfrihetsläran, utan hans 
tidiga tolkning visar drag av luthersk pietistisk läsarfromhet. Wejryd menar att det inte 
finns stöd för Janssons syndfrihetslära i källorna utan att detta är spekulationer grundade 
                                                           
36 Herlenius 1897, s 40-41. 
37 Herlenius 1900, s 27. 
38 Herlenius 1897, s 15. Herlenius 1900, s 26-27. 
39 Herlenius 1897, s 43-46. 
40 Wejryd 2002, s 38-39. 
41 Wejryd 2002, s 43. 
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bland annat på erikjansarnas egen historieskrivning, som nedtecknades långt senare. Däre-
mot finns det i källor närmare i tiden, grund för Jansson som pietistisk botpredikant under 
1830-talet och det tidiga 1840-talet. Wejryds slutsats är alltså att syndfrihetsläran fanns i 
ett senare skede av Janssons förkunnelse. När den växte fram går alltså inte att exakt 
tidsbestämma.42

 
4.2.2 Janssons förkunnelse 
Wejryd anser att det som är utmärkande för Janssons trossystem är att det byggde på en 
reaktion mot den lära han konfronterades med genom predikningar och sin läsning av 
Luther och Arndt. Dessutom var Jansson en folklig predikant utan teologisk skolning. 
Luther ansåg att människan inte kan befrias från synd i detta livet, vilket är en huvuddogm 
inom den lutherska tron. Jansson hävdade motsatsen. Jansson och de som trodde på honom 
var helt syndfria och hade en unik förmåga eftersom Kristus fanns i deras hjärtan. 
Syndfrihetsläran var ingen unik företeelse som Jansson var ensam om, det var hans 
tolkning som var speciell. Syndfriheten diskuterades redan i fornkyrkan. De gnostiskt 
kristna såg sig själva som en andlig elit med full insikt, till skillnad från Janssons tolkning 
där vanliga enkla människor kunde nå fullständig syndfrihet enbart genom tron på honom. 
Syndfriheten var dock inte ett mål i sig, utan frälsning kom genom tro och tillbedjan. Den 
enskilde individen spelade en aktiv roll genom sina handlingar.43

 
I Janssons väckelserörelse fanns både gammalt och nytt. Det gamla representerades bland 
annat av Bibeln som enda trosfundamentet. Wejryd skriver: ”Den fria viljan, arvsyndens 
frånvaro och syndfriheten som en realiserbar möjlighet var tre nygamla tankar”.44 Det nya 
i Janssons lära var den fullständiga syndfriheten och hans självförgudning. Wejryd menar 
att denna kombination av gammal och ny lära inte är unik och utmärkande för just erik-
jansarna, utan följde ett gemensamt mönster för tidiga väckelserörelsers karaktär.45

 
4.2.3 Erikjansarna  
De rykten som florerade runt Jansson och hans kvinnoaffärer menar Wejryd grundade sig 
på motsägelsefulla källor. En förklaring till att ryktena uppstod kan vara Janssons för den 
tiden ovanliga relation till kvinnor i hans närhet. Han delade bland annat rum med sina 
kvinnliga vägvisare. Wejryd kopplar ryktena till att Jansson inte höll någon skarp köns-
gräns. Erikjansarna bildade en egen hushållsgemenskap där personer, med och utan blods-
band, delade mat, husrum, tro och levde tillsammans utan sexuella relationer. Erik Jansson 
var överhuvud och husbonde och kvinnorna runt omkring honom fick roller i detta nya 
hushåll.46 Wejryd skriver: ”Ett traditionellt husmorsansvar i ett hushåll var en form av 
andligt ledarskap. I en hushållsväckelse har alltså kvinnans roll, även hennes ledarskap och 
relativa frihet, sin grund i hushållsmönstret”.47  

 
Wejryd förklarar rollerna i hushållet som att husmodern var underordnad husfadern men att 
hon tillsammans med mannen ansvarade för hushållets andliga liv. Vid husfaderns från-
varo, temporärt eller permanent, hade husmodern ensam ansvaret. Väckelsen blev ett 
gemensamt projekt för både män och kvinnor där könsgränser kunde sättas ur spel. De 
flesta erikjansare var kvinnor. Under den tidigaste utvandringen lämnade 33 procent fler 
                                                           
42 Wejryd 2002, s 49-50. 
43 Wejryd 2002, s 181-183, 192. 
44 Wejryd 2002, s 192. 
45 Wejryd 2002, s 192-193. 
46 Wejryd 2002, s 77. 
47 Wejryd 2002, s 77. 
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kvinnor än män landet. Majoriteten var så stor att siffran inte kan förklaras med landets 
mansbrist. Den stora andelen kvinnor som tillhörde rörelsen kan enligt Wejryd till viss del, 
men inte enbart, förklaras med att det var flest mödrar, systrar och pigor som var 
ekonomiskt bundna till ett hushåll.48

 
Wejryd konstaterar att kvinnorna under den första tiden hade framträdande positioner som 
förkunnare i rörelsen. Jansson menade dock att detta var en nödlösning i de fall det inte 
fanns män närvarande som kunde predika. Janssons andra hustru Maja Stina Larsdotter 
hade rollen som andlig mor och agerade i Janssons ställe när han inte kunde själv. Pigan 
Sofia Schön hade stor pondus och reste ofta tillsammans med Janssons fru mellan olika 
grupper i rörelsen . I takt med att erikjansarna blev mer etablerade och institutionaliserade 
gick kvinnorna tillbaka till hushållets mer traditionella och underordnade roller.49

 
 
5. Jämförelse mellan Herlenius och Wejryd 
 
5.1 Ledare och förkunnelse 
Båda forskarna anser att det centrala i Erik Janssons förkunnelse var syndfrihetsläran och 
Jansson som gudasänd Profet.50 De talar om den extrema form av total syndfrihet som 
Jansson utlovar till de som tror på honom. Janssons syndfrihetslära innebär att en omvänd 
kristen person är fullkomlig och inte kan synda. Wejryd skriver: ”Syndfriheten var enligt 
Jansson konstitutiv för erikjansargruppen och inte ett mål för en helgelseprocess.”51 Erik-
jansarna behövde med andra ord inte aktivt göra sig förtjänta av syndfriheten, genom att 
leva rättfärdigt eller motstå frestelsen i att synda, eftersom de enligt Jansson, genom om-
vändelsen blev befriade från syndlusta och därmed inte kunde synda.52  
 
Herlenius menar att det var efter hans första bokbål i Alfta 1844 som Jansson blev djärvare 
i sin attityd och fick konungens sigill att lära folket. Erik Jansson påstod att han stiftat 
bekantskap med kungen, Oscar I och förkunnat inför honom. Herlenius menar att mötet 
med kungen bidrog till att Jansson fick en djärvare framtoning och började likna sig vid 
Frälsaren.53 Enligt Wejryd har mötet med Oscar I inte gått att bekräfta, men att det är ett 
faktum att Jansson använde sig av sin påstådda bekantskap med kungen som en 
legitimerande symbol för sin egen verksamhet. Wejryd anser att Jansson gick för långt när 
han framställer sig själv som den enda vägen till frälsning och dessutom menade att 
bibelorden var riktade till honom, och hans antydan om att han till och med skulle 
överglänsa Kristus som frälsare.54

 
Något som skiljer de båda forskarna åt vad gäller Janssons syndfrihetslära är hur den växte 
fram samt när han började förkunna denna. Enligt Herlenius är syndfriheten något centralt i 
Janssons lära redan från början av 1840-talet, medan Wejryd menar att den tillkom i ett 
senare skede. Herlenius menar att under 1842 började Janssons åsikter, om att en kristen 

                                                           
48 Wejryd 2002, s 75-76. 
49 Wejryd 2002, s 226-227. 
50 Herlenius 1897, s 56-63. Wejryd , s 192. 
51 Wejryd 2002, s 192. 
52 Herlenius 1897, s 6.Herlenius 1900, s 22-23.  Wejryd 2002, s 190. 192-193. 
53 Herlenius, 1897, s 20-21.  
54 Wejryd 2002, 90. 190. 
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skulle vara ren och fullkomlig framkomma mera tydligt. Det nya bestod i att han förnekade 
svaghetssynder.55  
 
Wejryd däremot menar att det är svårt att exakt tidsbestämma när Jansson blev mer själv-
ständig i sin lära. Hon menar att det inte finns källstöd för när han börjat glida över till det 
normsystem som blev uppenbart först 1843, året för de första fyra resorna till Hälsingland. 
Innan 1843 finns inget som talar för att Jansson förkunnade något annat än vanlig pietism. 
Resorna markerade en förändring i Janssons normer och förhållningssätt. Wejryd konsta-
terar dock att radikaliseringen i Janssons lära skedde någon gång under andra halvåret 
1843 och våren 1844.56  
 
Herlenius skriver att Jansson under sin första resa till Hälsingland, i början av 1843, var 
klok nog att inte låta sin ovilja mot Luther, Arndt och Norborg framgå tydligt.57 Mot 
bakgrund av Wejryds forskning är det mer troligt att Jansson ännu inte frigjort sig från 
uppbyggelseböckerna. Herlenius antog att Jansson i försiktighet avstod från att kritisera 
uppbyggelseböckerna och deras författare, troligtvis för att undvika konfrontation med 
läsaregrupperna. Med stöd av Wejryds nya uppgifter om att Janssons totala självständighet 
inträdde i ett senare skede än Herlenius och andra forskare tidigare trott, drar jag slutsatsen 
att Jansson i början av 1843 ännu inte helt förkastat uppbyggelseböckerna och av den an-
ledningen inte kritiserade Luther och de andra författarna i episoden som Herlenius talar 
om.58  
 
5.2 Erikjansarna 
Herlenius framställer Janssons första resa till Hälsingland som att Jansson under förtäckt 
mantel som spannmålshandlare försökte att nästla sig in i läsaregrupper för att sprida sitt 
eget budskap med syndfrihetsläran som grund.59 Wejryds bild skiljer sig från Herlenius 
och hon menar att det i första hand var människornas syndiga leverne och brist på andligt 
liv som var det Jansson kritiserade till en början. Jansson sökte sig under sina första resor 
till läsare som liknade han själv, läsare som fanns inom de inomkyrkliga grupperna. Under 
den första resan hade, som konstaterats tidigare, ännu inte Jansson helt förkastat upp-
byggelseböckerna. Däremot var han kritisk till samtidens kristendomstolkning, men 
kritiken riktades mot enskilda människors svaga andlighet. Janssons avståndstagande mot 
präster och läsaregrupper ökade successivt, i ett växelspel med de som kritiserade honom, 
enligt Wejryd.60

 
Herlenius menar att Jansson rekryterade sin anhängare i Hälsingland ur en andefattig och 
gudlös miljö som präglades av alkohol och syndigt liv i allmänhet. Även de som ansågs 
fromma var enligt Herlenius bara ytligt troende. Till och med prästerna tog lättsinnigt på 
sitt kall och även de var i vissa fall alkoholiserade. Herlenius menar att i denna försupna 
och fördärvade miljö svepte Jansson in som en andlig orkan. Jansson framstod som rädda-
ren i nöden för dessa andefattiga människor. Han satte fingret på det som människorna 
upplevde som roten till det onda med sin kritik av kyrkan och läseriet, och lösningen var 
att återgå till Bibeln som den sanna källan.61  
                                                           
55 Herlenius 1897, s 6. 1900, s 13. 
56 Wejryd 2002, s 42-43. 78. 
57 Herlenius 1900, s 16. 
58 Herlenius 1900, s 13. 
59 Herlenius 1900, s 13. 
60 Wejryd 2002, s 68. 
61 Herlenius 1900, s 1-2. 6. 
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Wejryds bild av erikjansarna skiljer sig väsentligt från Herlenius. Wejryds studie visar inte 
som Herlenius framställer saken, att Jansson i första hand rekryterade försupna, förtappade 
och andefattiga själar. Wejryd har tillfört en helt ny dimension på erikjansarna och hur rek-
ryteringen av medlemmar gick till. Det var i huvudsak inte på grund av allmogens vilda 
och syndiga liv som människor i andlig desperation blev erikjansare. Det framträdande 
mönstret är att genom släktband och hushållsgemenskap rekryterades medlemmarna, vilka 
redan fanns i befintliga inomkyrkliga läsaregrupper. Hushållstillhörighet var av avgörande 
betydelse för rekryteringen av medlemmar och utvecklingen av erikjansarrörelsen. Genom 
släktskapsanalyser och husförhörslängder av utvandrade erikjansare har det framkommit 
att släktskap mellan anhängare var mer regel än undantag. Utöver släktskapen är hushållet 
en avgörande faktor eftersom väckelsen spreds i släkten och i hushållet. Man höll 
samlingar i hemmet och höll andakt för släktingar och grannar. Tidigare har det sett ut som 
att många erikjansare varit ensamma utvandrare men i senare forskning framgår att dessa 
ensamutvandrare ingick i, eller hade tidigare ingått i, ett erikjansarhushåll.62  
 
Genom att lägga på hushållsdimensionen ser man att många personer, exempelvis tjänste-
folk, ingick i en familjegemenskap utan att för den skull ha biologiska band till familjen de 
utvandrade med. Detta hushållsmönster bland erikjansarna är mycket tydligt och det blir 
uppenbart att i stort sett samtliga anhängare utvandrade tillsammans med familjen eller 
med hushållet. Ensamutvandrarna var endast ett fåtal. Med Wejryds hushållsdimension 
faller bitarna på plats vad gäller rekryteringen av erikjansarna. 
 
En intressant aspekt på erikjansarna och deras till synes stora lojalitet mot Erik Jansson är 
att Wejryd menar att många av anhängarna faktiskt inte var medvetna om Janssons ext-
rema budskap och hans egen upphöjda position förrän de var djupt involverade i rörelsen. 
Wejryd menar att det förutom tro på syndfrihet, krävdes tro på en dualistisk världsbild, 
Bibeln som den enda källan samt uppfattningen att Jansson var inspirerad av Anden, för att 
bli erikjansare. Wejryd hävdar att det inte finns källstöd för att erikjansarna under deras tid 
i Sverige skulle ha sett Erik Jansson som jämbördig eller förmer än Kristus. Hon grundar 
detta, bland annat, på att flera avhoppade medlemmar vittnade om att de inte skulle ha känt 
till hela läran förrän på resan till Nordamerika. En annan erikjansare däremot liknade 
Jansson med Gud och betraktades av omgivningen som en sinnessjuk erikjansare. Wejryd 
antar dock att det inte var uppenbart för den stora andelen erikjansare vad Janssons lära 
innehöll i sin helhet.63   
 
Herlenius däremot talar inte vid något tillfälle om att det skulle kunna vara på det sättet att 
anhängarna faktiskt inte delgavs vissa delar i Janssons förkunnelse, exempelvis självför-
gudningen. Min tolkning av Herlenius är att, mot bakgrund av hans syn på erikjansarna, 
detta stämmer väl in i mönstret. Herlenius såg anhängarna som andligt törstiga och despe-
rata människor i stort behov av en själslig ledare. Erik Jansson blev den som stillade deras 
andliga törst och denna, som Herlenius såg det, fattiga och obildade allmoge visste inte, 
men litade blint på det Erik Jansson sade, om det så ledde dem till döden. Herlenius skriver 
om erikjansarna: ”Hvad de trodde, visste de ej alltid så noga, utan förnämligast trodde de 
på honom (…).” Sedan fortsätter Herlenius: ”Så långt gick till sist deras hängifvenhet för 
sin mästare, att de lovade följa honom i fängelse eller i döden, ja, till och med i själfva 
helvetet, om han komme dit.”64  
                                                           
62 Wejryd 2002, s 71-72. 
63 Wejryd 2002, s 192-193. 
64 Herlenius 1897, s 14. 
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Det går inte att utesluta att Herlenius har rätt i det avseendet att anhängarna var obildade 
och faktiskt inte själva hade möjlighet att själva kontrollera Janssons uppgifter. Utifrån 
mitt material framgår exempelvis inget om anhängarnas läskunnighet. Samtidigt kan man 
heller inte utesluta Wejryds antagande om att den stora massan erikjansare kanske inte 
kände till hela läran förrän de var djupt engagerade i rörelsen eller först när de kom till 
Nordamerika .65 Om de hade känt till hela hans lära inklusive de mest extrema delarna är 
det möjligt att Jansson hade förlorat det stora förtroendet och hängivenheten som an-
hängarna visade prov på. 
 
5.3 Kvinnorna i rörelsen 
Herlenius beskrev Janssons relationer med sina kvinnliga vägvisare och följeslagare som 
oanständiga. Trots ryktena som uppkom runt Jansson och dessa kvinnor tvivlade aldrig 
erikjansarna på Janssons oskuld. Herlenius ansåg att Janssons anhängare var så förblindade 
av honom att de, trots att det var uppenbart, inte ville tro på det som sades om Jansson. 
Herlenius menade att förförelseförsöket på pigan Karin Ersdotter var ett verkligt för-
förelseförsök men i rätten försvarade sig Jansson med att han bara prövat hennes dygd. 
Erikjansarna var enligt Herlenius så förvillade att de, trots uppenbara bevis, valde att 
försvara Jansson.66  
 
Angående Janssons relation till Karin Ersdotter menar Wejryd att just denna relation kan 
ha varit av sexuell karaktär. Wejryd anser dock att detta inte ändrar tolkningen av Janssons, 
för tiden, ovanliga relation med kvinnor generellt. Majoriteten av erikjansarna var kvinnor 
och många av dessa kom Erik Jansson nära och delade hans dagliga liv. Ur Herlenius per-
spektiv är det inte märkligt att Jansson misstänktes ha ovanliga och till och med oanstän-
diga relationer med kvinnorna i hans närhet. Han delade rum och sov under samma tak 
som sina följeslagerskor. Om man applicerar Wejryds hushållsdimension på erikjansarna 
och deras relationer blir bilden en annan. Wejryd menar att i ett hushåll lever människor 
utan släktband tillsammans under samma tak utan sexuella relationer. Dessutom höll inte 
Jansson någon skarp könsgräns.67 Detta påtalade också Herlenius när han beskrev Erik 
Janssons som person: ”Ett utmärkande drag var, att han, utan afseende på kön, tog den 
person i famn, hvilken han hade något viktigt att meddela.”68  
 
Med Wejryds hushållsaspekt framstår inte Janssons relationer med sina kvinnliga följe-
slagare och vägvisare ”suspekt”. Åtminstone inte i det avseendet att dessa relationer 
nödvändigtvis var av sexuell karaktär, som Herlenius antydde. Herlenius omnämner 
kvinnorna i erikjansarrörelsen vid olika tillfällen. Exempelvis när han talar om Erik 
Janssons första apostlafärd: ”I början åtföljdes han endast af  kvinnor men snart äfven av 
män, (…).”69 I samband med bokbränningen i Alfta talar Herlenius om att Jansson var 
omgiven av elva män och en mängd kvinnor. Efter bokbränningen i Forsa redovisar 
Herlenius vilka femton erikjansare som bötfälldes i Forsa häradsrätt 1845. Av dessa 
femton personer var nio kvinnor. Vid ett annat tillfälle under 1845 när Jansson höll sig 
gömd i fem veckor under ett fähusgolv i Torstuna, skriver Herlenius att endast Janssons 

                                                           
65 Wejryd 2002, s 192-193 
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67 Wejryd 2002, s 226. 
68 Herlenius 1897, s 15. 
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hustru och tjänstepigan, Anna Maria Stråle, försåg honom med föda och kände till göm-
stället.70  
 
Att kvinnorna hade viktiga roller som vägvisare för att Jansson skulle nå ut till nya läsare-
grupper, kan man också utläsa i Herlenius forskning. Jag har inte redovisat samtliga utan 
valt ut några händelser där Herlenius omnämner kvinnorna runt Erik Jansson. Exempelvis 
när Herlenius talar om Janssons relation med vägvisaren Karin Ersdotter som introdu-
cerade Jansson till läsare i Delsbo. Herlenius beskriver också hur Jansson under sin fjärde 
Hälsingeresa i Bollnäs via Brodd-Marta, madam Lisett Wiberg och Fugda-Brita kom till 
Alfta och Ovanåker.71 Herlenius reflekterar inte i sitt material över kvinnorna och deras 
roller i erikjansarrörelsen. Min uppfattning är att de omnämns i förbigående när Herlenius 
berättar om händelser runt Erik Jansson. 
 
Wejryd har analyserat kvinnornas roll i erikjansarrörelsen och konstaterar att under de 
första åren i Hälsinglad hade kvinnorna en avgörande betydelse som vägvisare för att i ett 
senare skede, när Jansson bekantat sig med området, stärka hans trovärdighet. Men Wejryd 
menar också att det var männens uppgift att implantera viktigare läror. Wejryd skriver att 
det var tros- och evighetsperspektivet på människans tillvaro som möjliggjorde den relativa 
jämlikheten mellan män och kvinnor, men denna rådde bara i inledningsskedet av rörelsens 
uppbyggnad.72  
 
Wejryd nämner några kvinnor som hade särskilt betydelsefulla roller i erikjansarrörelsen, 
exempelvis Janssons andra hustru Maja Stina Larsdotter och hur Jansson motiverade sin 
frus status med att hon inte kunde vara mindre än honom eftersom Gud sammanfogat dem. 
Också pigan Sofia Schön gjorde resor där hon uttalade sig ideologiskt. Det fanns med 
andra ord några kvinnliga representanter och förkunnare i rörelsen, men Jansson talade 
tydligt om att detta var en nödlösning.73

 
 
6. Kvinnornas roll och position i väckelsen 
 
6.1  Hanne Sanders - Väckelsen som gemensamt projekt  
I Bondevaekkelse og sekularisering undersöker Sanders den religiösa väckelsen och dess 
medlemmar i början av 1800-talet. Hon har i sin forskning kommit fram till att väckelsen 
byggde på hushållet och dess medlemmar. Sanders menar att både i Danmark och Sverige 
ser man på väckelsen som underklassens och de ungas angelägenhet. I internationell kvin-
noforskning ser man väckelsen som kvinnornas uppror mot männen, ungefär som en fem-
inistisk revolt. Sanders menar att hennes forskning inte bekräftar detta. 
 
I rörelserna ingick visserligen många kvinnor och unga människor från de lägre samhälls-
klasserna men dessa var i första hand del av en hushållsgemenskap. Bönderna var inte i 
majoritet i väckelserörelsen men Sanders menar att de hade en avgörande betydelse: ”Det 
viktige var bondens lokale status. Det er denne bondens dobbelte betydning for vaekkelsn 

                                                           
70 Herlenius 1900, s 32, 39, 50 
71 Herlenius 1900, s 22, 26.  
72 Wejryd 2002, s 76-77. 
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som har fået mig til at kalde vaekkelsen en bondevaekkelse.”74 Det var bonden med sin 
centrala position i socknen, ekonomiskt och kulturellt, som gav väckelsen dess styrka och 
stabilitet. 
 
Sanders forskning har också ställt tidigare forskning på ända vad gäller väckelsen som 
uttryck för borgerliga ideal, där kvinnan ansvarade för hemmet och moralen. Väckelsen 
står inte för borgerliga kvinnoideal enligt Sanders, eftersom hem och moral i lika stor ut-
sträckning var mannens angelägenheter som kvinnans i bondesamhället under 1800-talets 
början. Anledningen till att kvinnan var en del av väckelsen berodde på att den var knuten 
till hemmet och hushållet, som var husfaderns och husmoderns gemensamma ansvar. 
Sanders konstaterar att svårigheterna för kvinnorna kom senare när väckelsen bytte social 
arena och flyttade ut från hemmet, till offentligheten.75

 
 
6.2 Ingrid Åberg - Väckelsen som moraliskt projekt 
I Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna undersöker Åberg om kvinnorna som 
faktiskt var i majoritet i rörelserna, fanns i ledarskikten eller om de hade en mer passiv roll. 
Åberg har bland annat studerat Orsaseparatismen i mitten av 1800-talet samt Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsens utveckling. Åberg frågar sig varför kvinnorna har en så undanskymd, 
eller till och med osynlig plats när rörelsernas historia berättas. Beror detta på att historie-
skrivarna ansåg att kvinnorna inte hade tillräckligt betydelsefulla positioner, eller att de 
inte fanns representerade i just de sammanhang som dokumenterades och därmed bildade 
rörelsens historia.76  
 
Väckelsen var ett gemensamt projekt för män och kvinnor där klass- och könsgränser 
kunde sättas ur spel genom omvändelse. Kvinnan kunde innanför hemmets väggar med-
verka till familj, släkt och vänners frälsning. I den evangeliska väckelsen fick familjen en 
högre status och därmed också kvinnan, särskilt i moraliska frågor som var kvinnans 
”område”. Denna moraliska mission omfattade inte bara de närmaste utan rörde samhället i 
stort vilket, med gudomlig legitimitet, också öppnade en dörr för kvinnor ut från hemmet 
till offentligheten.  
 
Åberg konstaterar att kvinnornas roll var stark i uppbyggnadsskedet men sedan försva-
gades när rörelsen institutionaliserades och blev mer etablerad. Åberg har olika teorier om 
vad som kan ha bidragit till denna utveckling. Bland annat kan det ha varit en maktfråga då 
rörelsens medlemmars viljor styrde vilka som tillåtits dominera. Dessutom fanns en andlig 
jämlikhet i lägre sociala skikt, en jämlikhet som Åberg menar försvann när predikanterna 
blev mer professionella genom utbildning som kvinnor inte hade tillträde till.  
 
Åberg menar att det kan ha varit så att det fanns något i väckelsens teologiska innehåll som 
tilltalade kvinnor mer än män eftersom kvinnorna var i majoritet bland medlemmarna: 
”Vad var det i den teologiska diskursen och dess konfliktbeskrivning som gjorde att kvin-
nor i högre grad än män följde väckelsens ledare?”77 Väckelsen uppstod på grund av att det 
fanns en konflikt med samhället och kyrkan. Vissa delar av tron problematiserades av 
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väckelserörelserna, exempelvis dopsynen, församlingssynen och för erikjansarnas del 
syndfrihetsfrågan. Dessa motsättningar ledde till en brytning med kyrkan och samhället.78

  
 
7. Kvinnornas roll i erikjansarrörelsen  
Kvinnorna var i majoritet i erikjansarrörelsen. Sammanställningen från Söderala utflytt-
ningslängd visar att 58 procent var kvinnor. Av sammanlagt 146 erikjansare var alltså 84 
kvinnor.79 Sanders kallar väckelserörelsen för ”bondevaekkelse” och menar att det var 
bonden som utgjorde navet i väckelserörelserna med sin status. Trots att bönderna inte var 
i majoritet var de av avgörande betydelse menar Sanders.80 Wejryd konstaterar också i sin 
studie att mer än 100 av de 146 utflyttade erikjansarna i Söderala socken var släkt med 
bönderna och bröderna Jonas och Olof Olsson. Detta bekräftar att Sanders teori stämmer 
överens med erikjansarna och deras släktskap och koppling till bröderna Jonas och Olov 
Olsson i Söderala socken.81  
 
Tabellen tidigare i uppsatsen som visar utflyttade erikjansare från Söderala åren 1845-1855 
bekräftar att kvinnorna var i majoritet i samtliga åldersgrupper utom bland de äldsta, 46-61 
år. Den åldersgrupp där kvinnorna var starkt överrepresenterade i Söderala, var bland barn 
mellan 0-15 år. Man kan konstatera att det även i denna ministudie över erikjansare i 
Söderala socken går att urskilja hushållsmönstret. Jag har valt att inte redovisa medlem-
marnas inbördes släktband i mitt arbete, men det stora antalet barn ger en fingervisning om 
att erikjansarnas utflyttning skedde i familjegrupper.  
 
Sanders menar att medlemmarna i väckelserörelsen var del av en hushållsgemenskap. 
Kvinnorna var en naturlig del av hushållet och därmed också av väckelsen. Enligt Sanders 
var hushållet, husbondens och husfruns, gemensamma ansvarsområde under 1800-talets 
början.82 Sanders skriver:  
 

Kvinder havde således större muglighed for at deltage i den nye 
politiske kultur, ikke fordi familien på borgerlig vis var hendes 
område, men fordi husstanden i et förborgerligt agrarsamfund var 
både mandens og kvindens virkefelt.83

 
Åberg menar att kvinnornas roll i väckelsen berodde på att klass- och könsgränser kunde 
överskridas genom omvändelsen. Dessutom låg väckelsens moraliska frågor inom ramen 
för kvinnans ansvarsområde. Åberg talar också om kvinnornas moraliska mission vilken 
möjliggjorde att kvinnan kunde lämna hemmet och ge sig in offentligheten. Detta menar 
Åberg var möjligt på grund av omvändelsen då det blev gudomligt legitimerat för kvinnor 
att ta plats i offentliga sammanhang. Åberg skriver: ”Utträdet från den privata sfären blev 
då gudomligt legitimerat och kvinnan kunde värdesättas för sin andliga potential.”84  
 
Åberg ifrågasätter varför kvinnorna ofta hade starka positioner i uppbyggnadsskedet för att 
sedan försvagas eller försvinna. Hon menar att det i den tidiga väckelserörelsen fanns en 
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andlig jämlikhet innan predikanterna blev professionella. Åberg anser att en del av 
förklaringen kan finnas i själva organiserandets och hierarkiserandets villkor. Hon ifråga-
sätter också vad det var i väckelserörelsens teologiska diskurs som tilltalade kvinnor i 
högre utsträckning än män.85

 
Mot bakgrund av det material som jag bearbetat i min studie av erikjansarna är det inte 
möjligt att definitivt avgöra vilken teori som stämmer överens med erikjansarna och deras 
utveckling. Det går att konstatera att kvinnorna i rörelsen var viktiga som vägvisare i upp-
byggnadsskedet. När Jansson efter hand bekantade sig med landskapet försvann behovet av 
vägvisare och följeslagarnas nya uppgift blev att stärka hans trovärdighet.86 Wejryd skri-
ver: ”Bland dessa förtroendeskapande personer fanns kvinnor men när några ’wiktigare 
läror skulle inplanteras’ var det männen som fick ’sitta i högsätet’(…).”87

 
Att kvinnorna till en början fick sina positioner i erikjansarrörelsen på grund av att de 
ansvarade för de moraliska frågorna som Åberg talar om verkar inte troligt.88 Det är åtmin-
stone inte hela förklaringen till att kvinnornas roller i erikjansarrörelsen enbart legitime-
rades av moralisk mission. Kvinnornas uppgifter bestod, i uppbyggnadsskedet, bland annat 
av att visa vägen och följeslå Jansson till nya läsarekretsar. Rollerna som följeslagare och 
vägvisare hör inte hemma i det moraliska ansvarsområde som Åberg talar om. Min 
förklaring är att könsgränserna suddades ut i rörelsens uppbyggnadsskede. Hushållet var 
både mannens och kvinnans gemensamma projekt och ansvar, vilket resulterade i att 
hushållsväckelsen också blev bådas angelägenhet. Detta innebar en slags andlig 
jämställdhet.  
 
Dessutom anser jag att ledaren Erik Janssons förhållningssätt gentemot sina manliga och 
kvinnliga anhängare bidrog till att bekräfta kvinnornas status i rörelsen. Både Wejryd och 
Herlenius påtalar hur Jansson agerade och förhöll sig till omgivningen. Wejryd menar att 
Jansson inte höll någon skarp könsgräns och hänvisar bland annat till att han delade rum 
med sina kvinnliga vägvisare. Detta har sin grund i hushållsgemenskapen där människor 
utan släktband delade mat, husrum och tro utan sexuella relationer. Herlenius påtalade 
också Janssons, för den tiden, ovanliga relation med människor av båda kön när han talade 
om ett utmärkande drag hos Jansson. Herlenius beskriver hur Jansson omfamnade den han 
hade något viktigt att säga, oavsett om den personen var man eller kvinna.89  
 
Min bedömning är att, med tanke på Janssons mycket starka position som ledare, Janssons 
jämlika förhållningssätt gentemot sina anhängare bidrog till rörelsens syn på kvinnorna och 
deras status. Åberg talar om att det fanns en andlig jämlikhet i lägre sociala skikt vilket 
man också kan se hos erikjansarna. Könsgränserna kunde suddas ut med hjälp av omvän-
delsen. Kvinnornas status och roller fick en slags gudomlig legitimitet som möjliggjorde 
att de kunde agera utanför hemmet. Detta offentliga engagemang var inte möjligt för kvin-
nor vid denna tid, i mitten av 1800-talet, i andra offentliga sammanhang.90  
 
Samtidigt kan man konstatera att kvinnorna i erikjansarrörelsen visserligen hade viktiga 
positioner men detta var i uppbyggnadsskedet. När rörelsen etablerades försvann kvin-
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norna från offentligheten, tillbaka till hemmet. Detta med undantag av Janssons andra fru 
Maja Stina Larsdotter samt pigan Sofia Schön. Jansson var mycket tydlig med att kvinnors 
förkunnelse var en nödlösning när det inte fanns män tillgängliga.91 Det var alltså långt 
ifrån en total andlig jämlikhet som rådde i rörelsen. Kvinnors representation möjliggjordes 
ändå, även efter uppbyggnadsskedet, men enbart i de fall det saknades män. 
 
Min studie ger inga självklara svar på varför kvinnorna förlorade sin status och position när 
erikjansarrörelsen blev mer organiserad och etablerad. Det enda jag kan konstatera är att 
erikjansarna inte skiljer sig från mönstret. Både Sanders och Åberg menar att detta 
fenomen är gemensamt för väckelserörelserna och Åberg nämner också olika teorier om 
varför kvinnorna tappar sina relativt starka positioner när rörelserna institutionaliseras. För 
erikjansarnas del finns det inget i min studie som tydligt pekar mot Sanders teorier. Det jag 
däremot kan konstatera är att Erik Janssons hållning gentemot kvinnorna i rörelsen, inte 
möjliggjorde framträdande roller för deras del. Med undantag för Janssons fru och Sofia 
Schön. Jansson såg kvinnornas offentliga förkunnelse som ett nödvändigt ont när inga män 
fanns tillgängliga. 
 
 
8. Gunilla Gunner - tilltalande löfte om syndfrihet 
I Nelly Hall, uppburen och ifrågasatt analyseras predikanten Nelly Halls liv och arbete i 
slutet av 1800-talet. Gunner frågar i sin avhandling om det kan ha funnits något i helgelse-
förkunnelsen och läran om total syndfrihet som hade särskild dragningskraft på kvinnor. I 
skapelseberättelsen gjordes Eva ansvarig för syndafallet när hon lät sig förledas av ormen. 
Kvinnor har sedan Evas synd fått bära en kollektiv skuld som resulterat i att kvinnor inte 
skulle kunna ha ledande positioner i kyrka och samhälle. Gunner skriver: ”Denna förkla-
ring är inte den enda när det gäller att förstå på vilket sätt helgelseläran inspirerade kvinnor 
men den är utan tvekan en av de mest intressanta.”92 Med den heliga Andes hjälp kunde 
kvinnor bli befriade från detta ok av skuld som tyngt och begränsat kvinnor från tidens 
början.  
 
Gunner beskriver hur Nelly Hall var en tydlig förkunnare av syndfrihetsläran och hur hon 
kritiserades för att driva läran alltför hårt. Kritiken berodde antagligen på flera saker. En 
kan ha varit rädsla för vad som kan hända om en teologisk idé som begränsar och håller 
tillbaka kvinnor, försvinner. Syndfriheten omfattade naturligtvis också män, men det var 
ändå kvinnornas förutsättningar, mot bakgrund av Evas skuld och de konsekvenser den 
fick, som förändrades och förbättrades i högre grad än männens.93  
 
Gunner redogör för hur Nelly Hall vid ett möte på Torp 1890 talar om tre olika förhåll-
ningssätt till synden efter omvändelsen. Det första var att människan har inställningen att 
hon eller han är obotlig syndare. Denna kategori menade Nelly Hall lätt kan falla i synd 
eftersom frälsningen inte når på djupet. Andra ansåg att människan inte kunde bli helt 
syndfri i detta liv men att man ändå kunde hålla synden på avstånd. Den tredje kategorin 
hävdade att Gud tog bort all synd och att människan kunde leva uppfylld av kärlek. Nelly 
Hall var övertygad om den sistnämnda kategorin, men den innebar inte frihet från frestelser 
och lidande. Nelly Hall menade att det med Guds hjälp, böner och vittnesbörd var möjligt 
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att leva ett syndfritt liv. Hon menade däremot inte att detta innebar absolut fullkomlighet 
för människan. Endast Gud var fullkomlig.94

 
 
8.1 Jämförelse mellan Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetslära 
Enligt Nelly Hall var det möjligt att leva ett syndfritt liv efter omvändelsen men detta inne-
bar inte att en omvänd människas liv blev helt oproblematiskt. Hon menade att människan 
även fortsättningsvis blir utsatt för lidande och frestelse men att individen, med Guds hjälp, 
är rustad för att hantera livets vedermödor och motstå frestelser.95 Erik Janssons syndfri-
hetslära skiljer sig från Nelly Halls i det avseendet att den troende människan hade makt att 
bekämpa synden och leva ett helt syndfritt liv och därmed bli fullkomlig. Syndfriheten var 
en omedelbar effekt av omvändelsen, enligt Jansson. Han menade också att syndfriheten 
inte bara var möjlig, utan att den var ett krav för att kunna betraktas som troende.96 Wejryd 
skriver: ”Syndfrihetsläran var den dogmatiska grunden i Janssons lära som den presen-
terades i böckerna. Den som trodde på Jesu död och uppståndelse sades både kunna och 
vara tvungen att leva utan att begå synd.”97

 
Både Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetsläror kan betraktas som relativt extrema 
former av syndfrihetsteorier. Båda lärorna, Erik Janssons hävdade och Nelly Halls antydde, 
att det fanns en realiserbar möjlighet för människan att leva ett helt syndfritt liv. Det som 
på en avgörande punkt skiljer teorierna åt är den troende individens status. Enligt Jansson 
blev den syndfria människan fullkomlig, medan Nelly Hall menade att endast Gud är full-
komlig. 
 
 
9. Syndfrihetsläran och kopplingen till erikjansarrörelsens 
kvinnor 
Både Wejryd och Åberg talar om det stora antalet kvinnor i väckelserörelsen som inte 
enbart kan förklaras med hushållsmönstret, där det var mest kvinnor som var ekonomiskt 
bundna vid hushållet. Hushållsmönstret är en del av förklaringen till överrepresentationen 
av kvinnor men inte hela förklaringen.98 Åberg skriver: ”Vad var det i den teologiska dis-
kursen och dess konfliktbeskrivning som gjorde att kvinnor i högre grad än män följde 
väckelsens ledare?”99 Jag gör inte anspråk att ge ett entydigt svar på om det var något i 
Janssons budskap som tilltalade kvinnor mer än män, men jag vill ändå koppla Janssons 
lära om syndfrihet till det stora antalet kvinnor i rörelsen.  
 
Janssons syndfrihetslära var, som jag konstaterat tidigare, extrem till sin karaktär. Den 
innebar total syndfrihet för den omvända människan.100 Gunner har i sin forskning belyst 
predikanten Helly Hall och hennes syndfrihetslära. Gunner frågar sig om det kan ha funnits 
något i Nelly Halls helgeförkunnelse och läran om total syndfrihet som särskilt tilltalade 
kvinnor.101 I min jämförelse av Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetslära konstaterar 
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jag att bådas läror är extrema i den bemärkelsen att de anser att människan har en realiser-
bar möjlighet att leva ett helt syndfritt liv efter omvändelsen. Det som på en avgörande 
punkt skiljer de åt är den omvända individens status. Nelly Hall menade att människan 
aldrig kan bli fullkomlig, det är bara Gud som är fullkomlig. Jansson däremot hävdade den 
omvända människans fullkomlighet.102  I sin psalmbok skriver Jansson: 
 

Ljus och fullkomlighet jag har; 
Ty Guds fullkomlighet jag eger. 
Jag är fullkomlig som min Far, 
hvarav jag evig sanning säger. 
Med Jesus uppå Fadrens hand 

Jag råder över alla land. 
 

Fullkomlig är jag som Gud är. 
Hans faders liv jag i mig eger; 

Den kropp jag här förgänglig bär, 
Gör allt som hör till Christi seger, 

Till dess den stund han dödas skall, 
Då står jag fri från dödsens fall.103

 
Genom Janssons tolkning av läran får den omvända individen löfte om att bli felfri vilket 
innebar en slags andlig fullkomlighet. Denna status anser Nelly Hall endast tillkommer 
Gud.  
 
Gunner menar att kvinnor kan ha tilltalats av det faktum att syndfrihetsläran frigjorde kvin-
norna från arvssyden och den börda som begränsat kvinnor från tidens början. I skapelse-
berättelsen gjordes Eva ansvarig för syndafallet när hon lät sig förledas av ormen. Därefter 
har kvinnor fått bära en gemensam skuld för Evas handlande vilket resulterat i att kvinnor 
inte betraktas vara lämpliga för ledande positioner i kyrka och samhälle. Gunner talar om 
konsekvenserna av denna plötsliga befrielse från den kollektiva bördan. Hon menar att 
syndfrihetsläran fick mer långtgående konsekvenser för kvinnor än män, detta på grund av 
att kvinnorna hållits tillbaka på grund av Evas synd i skapelseberättelsen. Nu fick kvinnor 
möjlighet att bli befriade från denna skuldbörda genom syndfrihetsläran.104  
 
Jag anser att Janssons syndfrihetslära kan ha tilltalat och inspirerat kvinnor i större omfatt-
ning än män av samma anledning som Gunner påtalar. Wejryd beskriver Janssons 
syndfrihetslära: 
 

Jansson hävdar att det i människan finns kraft att välja det goda. 
Det bibliska stödet hämtar han i att människans häl trampar sönder 
ormens huvud. Enligt Jansson skadades människans fria vilja inte i 
fallet. Därför finns det enligt honom heller ingen arvsynd.105

 
Kvinnorna såg en möjlighet att slippa bära det ok av skuld som skapelseberättelsen ålade 
alla kvinnor och som resulterade i en begränsning för kvinnor. Syndfrihetsläran kan ha 
varit en tilltalande möjlighet för dessa kvinnor att befria sig från den arvsynd som tyngt 

                                                           
102 Gunner 2003, s 68. Wejryd 2002, s 173. 
103 Herlenius 1897, s 58. 
104 Gunner 2003, s 92. 
105 Wejryd 2002, s 173. 

 25



dem sedan tidens början. Jag hävdar inte att möjligheten till total syndfrihet är det enda 
svaret på överrepresentationen av kvinnor i erikjansarrörelsen, med den är intressant i 
sammanhanget och kan ha varit en delförklaring. 
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10. Sammanfattning 
 
I min jämförelse mellan forskarna Emil Herlenius och Cecilia Wejryd har jag undersökt i 
huvudsak tre delar, Erik Jansson som ledare, syndfrihetsläran samt Janssons relation med 
erikjansarna, och då i synnerhet med de kvinnliga anhängarna. Det som skiljer sig 
väsentligt mellan de två forskarna är deras syn på vilka anhängarna var. Wejryds 
hushållsdimension ger en helt ny insikt och förståelse för Janssons relationer, i huvudsak 
med de kvinnliga anhängarna. I Janssons budskap och förkunnelse och då i huvudsak 
syndfrihetsläran som jag studerat skiljer sig inte forskarna åt, åtminstone inte vad gäller 
innehållet i läran.  
 
Däremot ser forskarna olika på hur och när dessa idéer växte fram hos Jansson. Herlenius 
menar att Jansson i tidiga år ifrågasatte och tog avstånd ifrån uppbyggelselitteraturen och 
att hans egen kristendomstolkning med syndfrihetsläran var utvecklad redan före den första 
Hälsingeresan i januari 1843. Wejryd menar att det inte finns något källstöd för att så var 
fallet. Janssons kristendomstolkning grundade sig inte på syndfrihetsläran under 1830- och 
det tidiga 1840-talet, utan visade då drag av vanlig pietism. Wejryd menar att Janssons 
självständiga kristendomstolkning växte fram i ett växelspel när han konfronterades med 
omgivningens kritik. Först under andra halvåret 1843 radikaliserades budskapet och 
Jansson talade då om att erikjansarna genom tron på honom går från att vara syndare till att 
bli saliga.    
 
Kvinnorna i erikjansarrörelsen hade viktiga positioner i rörelsens uppbyggnad. De var 
hängivna följeslagare och viktiga vägvisare som introducerade Erik Jansson till läsare-
grupper i för honom okända trakter. I inledningsskedet hade kvinnorna viktiga roller, men 
när Janssons beroende av vägvisare upphörde försvann också kvinnornas offentliga 
engagemang. Detta med undantag av Janssons hustru och pigan Schön. Erik Janssons 
uppfattning var det var männens sak att förkunna. I de fall kvinnorna ändå förkunnade var 
det enbart i de situationer det inte fanns män att tillgå, således en nödlösning. Kvinnorna 
hade framstående positioner och viktiga roller i uppbyggnaden av rörelsen för att sedan 
försvinna från den offentliga scenen. Till en början suddades könsgränserna ut men när 
rörelsen blev etablerad gick kvinnorna tillbaka till hemmet och de mer traditionella 
rollerna.  
 
Kvinnorna var i stor majoritet i erikjansarrörelsen. Detta kan förklaras med hushålls-
mönstret eftersom det var mest kvinnor som var ekonomiskt beroende av hushållet. Men 
detta är inte hela förklaringen till det stora antalet kvinnor. Tidigare forskning om 
erikjansarna berör inte om det kan ha funnits en koppling mellan Janssons budskap om 
syndfrihet och överrepresentationen av kvinnor i rörelsen. Jag har med hjälp av Gunilla 
Gunners forskning om Nelly Halls syndfrihetslära och om den kan ha tilltalat kvinnor i 
väckelserörelsen, dragit paralleller till erikjansarrörelsen. Jag gör inte anspråk på att ge en 
heltäckande förklaring till varför en så stor andel erikjansare var kvinnor, men 
syndfrihetslöftet går heller inte att avfärda som en tänkbar förklaring eller delförklaring. 
Syndfrihetsläran och avsaknaden av arvsynd innebär för kvinnors del en befrielse från en 
kollektiv skuld. Denna synd har på olika sätt begränsat kvinnors möjligheter sedan Eva föll 
för ormens frestelse i skapelseberättelsen. Löftet om syndfrihet kan för kvinnorna i 
erikjansarrörelsen ha varit en bidragande orsak till medlemskap. 
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1. Inledning


När jag påbörjade detta uppsatsarbete funderade jag i ett antal olika banor utan att kunna bestämma mig för vad jag egentligen ville fördjupa mig i. Jag hade två tankar som grund-hållning och dessa var att jag gärna ville skriva om någon religiös företeelse med lokal anknytning till Hälsingland, eller i bästa fall, till min hemort Söderala, samt att ämnet skulle behandla något som jag kommer att ha glädje av och användning för i mitt blivande yrke som religionslärare på gymnasieskolan. 


Religiös omvändelse innebär ofta en fundamental förändring i en människas tillvaro. Inte bara rent praktiskt, utan den berör det allra innersta och omvärderar hela tillvaron för den omvända människan. För betraktaren är denna hängivenhet fascinerande, men kanske också skrämmande.    


Utifrån detta började jag läsa om väckelserörelser och deras historia i 1800-talets Sverige. Jag finkammade och frågade min omgivning, allt från sonens förskolepersonal till vänner och bekanta, om de kände till eller hade hört talas om någon intressant religiös företeelse eller person från orten. Trots att många visade intresse och hade idéer gav mina efter-forskningar inte särskilt mycket att bygga vidare på. Det var först när jag beklagade mig inför mina föräldrar och berättade om mina fruktlösa ansträngningar som min styvfar som kommer från Alfta sa: ”men skriv om de där tokarna från Alfta, erikjansarna”. 


Jag hittade med lätthet mycket material som behandlade just denna väckelserörelse erik-jansarna, och kunde snabbt konstatera att rörelsen hade en mycket stark koppling inte bara till Alfta, utan också till min hemort Söderala. Flera av rörelsens mest betydelsefulla och aktiva medlemmar var Söderalabor. Därmed hade mina förhoppningar på ämnesvalet infriats, över min förväntan till och med, och under processen hade min nyfikenhet och intresse för den märkliga rörelsen erikjansarna och deras ledare Erik Jansson väckts.


1.1  Syfte och frågeställning


När jag fördjupade mig i erikjansarna och deras självutnämnda profet Erik Jansson, väcktes mitt intresse för rörelsens dramatiska utveckling, dess budskap och anhängare. Framför allt intresserade mig frågor om Erik Jansson som ledare och predikant och vilket budskap han förkunnade. Att andelen kvinnor i rörelsen var betydande framkom klart i tidigare forskning liksom även syndfrihetsläran i Janssons förkunnelse. Kanske syndfri-hetsläran och tron på avsaknad av arvssynd var särskilt tilltalande för kvinnor eftersom majoriteten av erikjansarna var kvinnor. 


Syftet med denna uppsats är att studera Erik Jansson som predikant och ledare genom att koncentrera mig på frågor om hans ledarskap i förhållande till kvinnor och hans budskap om syndfrihet. Fanns det någon koppling mellan hans förkunnelse om syndfrihet och den relativt stora andel kvinnor som var medlemmar i rörelsen?


För att kunna bearbeta mitt syfte har jag valt att undersöka hur Jansson kommunicerade och interagerade med sina anhängare. Jag studerar vilket budskap som Jansson förmedlade, och jag har då koncentrerat mig på syndfrihetsläran som var en huvuddogm i hans förkun-nelse. Dessutom har jag undersökt vilka människor som var Janssons anhängare, med fokus på kvinnorna och deras roller. 


För att söka svar på mina frågor har jag bland annat studerat hur forskarna Emil Herlenius och Cecilia Wejryd framställer Erik Jansson och hans budskap samt hur de framställer relationen mellan Jansson och hans anhängare, erikjansarna och i synnerhet till kvinnorna i rörelsen. 


Vilken roll hade kvinnorna i rörelsens utveckling, samt vilka positioner och status hade de? För att komma vidare med mitt syfte om Erik Janssons förhållande till kvinnor och hans budskap om syndfrihet gör jag en genomgång av viss tidigare forskning för att söka svar på kopplingen mellan just syndfrihetslära och kvinnors medlemskap i en väckelserörelse som erikjansarna. Att studera denna koppling på ett mer utförligt sätt har inte gjorts av tidigare forskning. Min uppsats är därför ett försök att söka delvis nya svar på ”gamla” frågor om kvinnors stora delaktighet i 1800-talets väckelserörelser i Sverige.


1.2  Tidigare forskning


· Knut Kjellbergs Folkväckelse i Sverige under 1800-talet, ger en inblick i hur reli-giositeten såg ut i Hälsingland innan och samtidigt som Erik Jansson började sin väckelseverksamhet. Detta material har jag använt för att ge en kort bakgrund och bild av den miljö där rörelsen uppstod. 


· Olov Isakssons Historien om Bishop Hill har tillfört mitt arbete information om utvandringen till Nordamerika samt organisationen runt denna. Dessutom har jag använt uppgifter om invånarantal i Bishop Hill.


· Kjell Söderberg har studerat erikjansarna ur ett sociologiskt perspektiv i sin avhandling Den första massutvandringen från 1981. I avhandlingen studerar Söderberg bakgrunds-mekanismer som påverkade emigrationen från Alfta socken 1846-1895. Söderberg bidrar med sociala aspekter på vilka erikjansarna var.


· Ulla Eriksson och Lars-Ove Johansson har kartlagt de erikjansare som emigrerade till Bishop Hill från Söderala socken, samt visat på dessa människors släktskap i: Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855. 


· Emil Herlenius forskning om erikjansarna resulterade i Erik-Jansismen i Sverige från 1897 samt Erik-Jansismens historia som publicerades 1900. Herlenius bidrag till doku-menteringen och förståelsen av rörelsen räknas som oerhört värdefull ur två aspekter. Herlenius forskning är den första som kan betraktas som heltäckande i ämnet erikjan-sarna och är dessutom den forskning som ligger närmast i tiden då rörelsen levde och verkade. 


· Cecilia Wejryd är den senaste i raden av forskare som har studerat och analyserat erik-jansarna. Hennes avhandling Läsarna som brände böcker kom 2002. Wejryd har i sin avhandling bidragit med intressanta och nya slutsatser om rörelsen som inte tidigare framkommit.


· Ingrid Åbergs artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna undersöker bland annat varför kvinnorna, trots att de var i majoritet i väckelserörelserna under 1800-talet, osynliggjorts i den historiska forskningen. Åberg behandlar också orsakerna bakom det faktum att kvinnorna tappade sina positioner i takt med att rörelserna blev mer etablerade.


· Hanne Sanders Bondevaekkelse og sekularisering undersöker väckelserörelser i Danmark och Sverige 1820-1850. Sanders koncentrerar sig på väckelserörelser på Langeland och i Skara stift där hon bland annat studerat kvinnornas roll.


· I Gunilla Gunners avhandling Nelly Hall, uppburen och ifrågasatt studerar hon hel-gelserörelsen under slutet av 1800-talet i Sverige. Där behandlas bland annat teorin om människans syndfrihet och frågan om den särskilt tilltalade kvinnorna i väckelse-rörelsen. 


1.3  Metod och teoretiska utgångspunkter


För att besvara mina frågeställningar om kopplingen mellan Erik Jansson, hans lära och anhängare, jämför jag Herlenius och Wejryds forskning med koncentration på ledaren, förkunnelsen och anhängarna. Herlenius forskning från 1897 och 1900 är den första och äldsta i ämnet och Wejryds från 2002 är den senaste. Det skiljer ett sekel mellan dessa arbeten och det är intressant att jämföra hur de eventuellt skiljer sig åt i framställningen av Erik Jansson, hans budskap och anhängarna, då i synnerhet kvinnorna i rörelsen. 


Jag vill påpeka att jag i mitt arbete inte granskat originalkällorna, bland annat Erik Janssons skrifter samt erikjansarnas egen historieskrivning som Wejryd och Herlenius hänvisar till. Min uppgift är att analysera Jansson, hans budskap och anhängare, utifrån en jämförelse av Wejryds och Herlenius material. Ett material som på vissa punkter är samstämmigt och på andra skiljer sig åt.


I Erik Janssons lära fanns två huvuddogmer, han själv som enda vägen till frälsning samt syndfrihetsläran. För att besvara frågan om det kan ha funnits någon koppling mellan bud-skapet och det stora antalet kvinnor har jag valt att koncentrera mig på syndfrihetsläran. Detta är en avsiktlig avgränsning från min sida. Jämförelsen mellan hur Herlenius och Wejryd framställer erikjansarrörelsen är också ett försök från min sida att få en nyanserad bild av rörelsen.


Utifrån mitt samlade material om Erik Jansson, hans förkunnelse samt hans anhängare med fokus på kvinnorna, studerar jag erikjansarrörelsen i relation till andra, i sammanhanget,  relevanta väckelserörelser. Med hjälp av Hanne Sanders och Ingrid Åbergs forskning och teorier kan jag, genom att applicera dessa på erikjansarrörelsen, analysera kvinnorna i rörelsen. Jag studerar kvinnornas roll och status, samt bakomliggande mekanismer vilka legitimerade kvinnornas engagemang i väckelserörelserna. Dessutom vill jag undersöka orsakerna till kvinnornas överrepresentation i rörelserna. Jag gör inte anspråk på att full-borda en heltäckande studie av kvinnorna i erikjansarrörelsen. Min avsikt är att belysa de viktigaste dragen genom att uppmärksamma paralleller och gemensamma mönster för kvinnorna i erikjansarrörelsen och kvinnor i andra väckelserörelser.


I ministudien av erikjansarna som utvandrade från Söderala vill jag i huvudsak undersöka om kvinnorna också här var överrepresenterade, liksom i rörelsen i stort. Jag använder utflyttningslängden i Ulla Erikssons och Lars-Ove Johanssons material för att samman-ställa antalet kvinnor och män i olika åldersgrupper som utvandrade från Söderala socken åren 1845-1855. I en tabell med tillhörande text redovisar jag resultatet av sammanställ-ningen.


För att undersöka om den teologiska diskursen i väckelsen, syndfrihetsläran för Janssons del, kan ha appellerat särskilt till kvinnor, tar jag hjälp av Gunner och Sander. De talar om att i det teologiska budskapet kan ha funnits element som särskilt tilltalade just kvinnor. Jag använder också Wejryd i sammanhanget eftersom hon menar att det stora antalet kvinnor i erikjansarrörelsen inte enbart kan förklaras med hushållsmönstret.  


Jag studerar om människans frihet från arvsynd särskilt tilltalade kvinnor med hjälp av Gunilla Gunners forskning om Nelly Hall. Detta för att kunna göra en koppling mellan Janssons syndfrihetslära till kvinnorna i erikjansarrörelsen. Jag undersöker också om och hur Erik Janssons syndfrihetslära avviker från Nelly Halls syndfrihetslära. Detta i huvud-sak för att  undersöka likheter mellan de två lärorna. I min avsikt att applicera Gunners teori, om Nelly Halls syndfrihetslära tilltalade kvinnor, på erikjansarrörelsen, anser jag att det är av betydelse att undersöka om de två syndfrihetslärorna har samma innebörd. 


1.4  Begreppet syndfrihet


Erik Jansson menade att den omvända människan genom tron tappar viljan och lusten att synda. Detta skedde inte gradvis utan var ett omedelbart resultat av omvändelsen för den kristna människan. Syndfrihetsläran var en huvuddogm i Janssons lära.
 För att bli erikjansare måste personen i fråga bekänna sina synder inför en erikjansarpräst och församlingen och därefter lämna sitt gamla liv bakom sig. En förutsättning var att personen avlade en fullständig bekännelse annars kunde onda tankar återkomma och personen riskerade att uteslutas ur erikjansargruppen. Jansson ansåg att människan hade en fri vilja vilket innebar att en person kunde välja det onda men då menade Jansson att frestelsen inte kommer från den troende utan från världen utanför. Människan bar heller inte på någon arvsynd enligt Jansson. Andra tidiga väckelser i Sverige var lutherskt inspirerade medan Jansson bröt med Martin Luther och den lutherska ortodoxin. Luther ansåg att den kristna människan inte kunde bli befriad från synd i detta livet utan var beroende av bot och förlåtelse. Erikjansarna menade att de var syndfria och hade därför inget behov av att delta i nattvardens syndabekännelse. Detta ledde till konflikt med kyrkan och andra läsaregrupper eftersom syndabekännelsen framställs som en nödvändighet i Nya Testamentet.


1.5 Disposition

1. Efter innehållsförteckningen presenterar jag mitt arbete och talar om hur jag planerat och i vilka banor jag tänkt för att på ett strukturerat sätt besvara mina frågeställningar.


2. För att föra läsaren in i mitt arbete ger jag en översiktlig presentation av den miljö där Erik Jansson började sin förkunnelse. Därefter redogör jag för Erik Janssons liv och gärning. I denna historiska presentation ges en sammanfattning av Janssons bakgrund, förkunnelse och budskap, vilket också involverar hans anhängare, erikjansarna.  


3. För att ge en bild av anhängarna och rörelsen redovisar jag data och siffror som visar hur utvandringen såg ut generellt. Dessutom presenterar jag en ministudie av erikjan-sarna som utvandrade till Nordamerika från Söderala socken åren 1845-1855. I min sammanställning har jag valt att koncentrera mig på hur många erikjansare som läm-nade Söderala under dessa år, samt köns- och åldersfördelning bland utvandrarna. 


4. Undersökningen börjar med en framställning av Erik Jansson med hjälp av Herlenius och Wejryds forskning. Jag fokuserar på Janssons egenskaper som ledare i relation till anhängarna, samt hans förkunnelse. I budskapet koncentrerar jag mig på hur Jansson förkunnar och förklarar en av huvuddogmerna i sin lära, syndfriheten. Jag tittar också närmare på hur Janssons relation med hans kvinnliga anhängare såg ut. Trots att majo-riteten av erikjansarna var kvinnor omnämns de inte i större omfattning i Herlenius forskning. Wejryd däremot har analyserat kvinnorna och deras engagemang i erik-jansarrörelsen. 


5. Analysen består av en jämförelse mellan Herlenius och Wejryds forskning där jag koncentrerar mig på Erik Jansson och hans förkunnelse om syndfrihet samt erik-jansarna, med fokus på kvinnorna. Jag vill med denna jämförelse belysa eventuella skillnader mellan forskarna. 


6. Med hjälp av Hanne Sanders och Ingrid Åbergs forskning undersöker jag kvinnornas roll och position i väckelserörelserna. Dessutom avser jag studera forskarnas teorier om orsakerna bakom kvinnornas överrepresentation i rörelsen. 


7. I undersökningen av Herlenius och Wejryds forskning har jag bland annat belyst de kvinnliga anhängarna i rörelsen och deras roller. Utifrån detta material lyfter jag fram kvinnorna i Janssons omgivning och relaterar deras engagemang och status till forsk-ning och teorier om kvinnor i andra väckelserörelser som Sander och Åberg studerat. Jag knyter också sammanställningen av erikjansarna som utvandrade från Söderala 1845-1855 till studien.


8. Jag undersöker Gunilla Gunners teori om Nelly Halls syndfrihetslära och om avsak-naden av arvsynd särskilt tilltalade kvinnorna i väckelsen. Jag har också valt att göra en kort studie och jämförelse av Erik Janssons syndfrihetslära med Nelly Halls för att undersöka utmärkande drag i deras läror och vad som eventuellt skiljer dessa från varandra. 


9. För Jansson var en av huvuddogmerna i förkunnelsen syndfrihetsläran. I Gunners studie av Nelly Hall framkommer att också hon förespråkade syndfrihet. Gunner frågar i sitt arbete om syndfrihetsläran som Nelly Hall förkunnade, kan ha appellerat på kvinnor i högre grad än män. Jag kopplar det stora antalet kvinnor bland erik-jansarna, åtminstone till viss del med Janssons syndfrihetslära. 


10. Sammanfattningsvis diskuterar jag resultatet av mitt arbete och redogör mina slutsatser.


2. Erik Jansson och erikjansarna


2.1 Tidig väckelse


Herrnhutism och pietism var de tidiga väckelser som under 1700-talet fick fäste i Sverige. Särskilt herrnhutismen utvecklades och organiserades, både inom och utom Svenska kyrkans ramar. Dessa grupperingar utgjorde den första väckelsekristendomen, eller det så kallade läseriet. I Hälsinglands tidiga väckelsehistoria var prästen och teologie doktorn J. Ternström tongivande med sina målande och positiva skildringar av den tidiga väckelsen:


Ingen viss är lärare bland dem, utan de är varandra ömsom underdåniga. De älskar helst det otvungna, barnsliga, enfaldiga och anspråkslösa. Sjunger en vers, en psalm, en andlig visa ur vilken sångbok som helst, ny eller gammal, allenast den smakar av biblisk kristlig anda. Någon läser därefter ett stycke ur en anderik bok, mest bibeln. (…) Vid uppehåll under läsningen ges den ene och den andre tillfälle att yttra antingen vad han funnit i Guds ord eller även lärt genom erfarenheten, så utan myndighet eller anspråk.


Andra hade en annan syn på i vilken omfattning väckelsen var utbredd i landet, i synnerhet i de norra delarna. Prosten i Skara stift, L. Ch. Retzius beskrev läget i 1800-talets början i ett brev till läsarkretsar i England. Det fanns då väckta själar i Skara stift, Skåne, Öster-götland, Stockholm och Göteborg men det andliga tillståndet i övriga Sverige beskrevs som dött och i mörker. 


Herrnhutismen och pietismen som utvecklades under 1700-talet kom i konflikt med kyrka och stat vilket resulterade i tvångsåtgärder mot väckelseverksamheten. En av dessa tvångs-lagar var konventikelplakatet från 1726. Statens och kyrkans reglering av religiösa sammankomster kritiserades av väckelsens representanter som krävde plakatets avskaffande. Väckelsens motståndare menade tvärtom att det var ett effektfullt vapen mot det ”farliga” läseriet och nyevangelismen. Motståndarna menade att spridning av fanatism och irrlära kunde förhindras med hjälp av konventikelplakatet. Som ett gott exempel på att lagarna fungerade hänvisade man till hur man lyckats stoppa väckelserörelsen erikjansarna och deras farliga irrlära. Man syftade på erikjansarnas ledare Erik Jansson, som tillsammans med sina anhängare, lämnat Sverige och emigrerat till Nordamerika.


2.2 Erik Janssons omvändelse


Erik Jansson föddes 1808 i Biskopskulla socken. Hans föräldrar var bönder och hans barndom och uppväxt var förhållandevis normal, med mycket arbete på gården. Det som möjligen skilde honom från andra var att han istället för att roa sig med sina jämnåriga, föredrog att studera Bibeln. Vid ungefär tjugo års ålder upplevde Jansson ett gudomligt helande när han botades från en fysisk åkomma, något som han själv kallade gikt. Han föll ihop när han arbetade ute på åkern och bad till Gud om bot, vilket genast hörsammades och han befriades från sina krämpor. Händelsen på åkern resulterade i ännu flitigare studier av Bibeln och uppbyggelseböcker. Jansson själv menade att det var helandeupplevelsen på åkern som gav honom förmågan att förstå Bibeln på rätt sätt och att han därefter började förkunna sitt budskap.


Jansson läste Den sanna kristendomen av Johann Arndts tillsammans med skrifter av Luther och Murbäck och konstaterade genom skrifterna att varje individ ska hålla sig på sin gudagivna plats vilket för Janssons del innebar att en bonde ska bruka sin jord och inte predika. Resultatet blev att han till sitt stora förtret tvingades att sluta förkunna i offentliga sammanhang. I sin självbiografi skriver Erik Jansson om orsaken till att han slutade pre-dika:


Jag läste mycket uti Johan Arndts Sanna Kristendom, efter han hade namnet om sig af sanning och kristendom. Denna djefvulska bok bedrog mig grufveligen, så att jag ovetande föll uti denna synd att icke längre predika. Sannerligen, Arndt sade mig, att jag skulle blifva stilla vid mitt kall och icke fara efter att blifva lärare, ej heller skulle jag, som hade skött jorden, söka efter att predika (…).


Maria Christina Larsdotter var piga i familjen och Jansson hade ett förhållande med henne. När hon blev gravid gifte han sig med flickan trots föräldrarnas protester. De hade hoppats på ett bättre parti för sonen. Mindre än två månader efter vigseln föddes deras son. Jansson var en flitig och driftig bonde och lyckades köpa en gård i Österunda. Familjen flyttade 1838 till Sånkarby i Österunda.


Erik Janssons andra omvändelse inträffade 1840 efter ett besök på Uppsala marknad då han upprördes över det syndiga och vilda liv som han såg bland marknadsbesökarna. Efter besöket såg han sig kallad till att börja predika igen. Efter hand började han avvika alltmer från kyrkans lära i sin förkunnelse. Jansson talade om syndfrihet och menade att en omvänd människa inte har någon synd eftersom tron på Kristus borttagit all synd.
 


2.3 Erik Janssons resor


Det är svårt att exakt tidsbestämma Janssons frigörelse från kyrkans lära men en viktig markör är när Jansson började söka sig utanför Österunda och predika i Hälsingland. Resorna till Hälsingland och hans förkunnelse där visar på Janssons mer självständiga kristendomstolkning. Men under hans första resor var det ändå människornas syndiga leverne som Jansson kritiserade mest. Efter hand när han konfronterades, kritiserades och fördömdes av präster och andra läsare växte hans avståndstagande från kyrkan och dess representanter. 


I januari 1843 reste Jansson till Söderala, Hudiksvall och Gävle. Hans viktigaste möte under resan var mötet med Jonas Olsson från Ina by i Söderala samt hans bror Olof Olsson. Jonas Olsson var bonde, nämndeman och ledare för läsare i bygden och fick förtroende för Jansson och hans andliga kunskaper. Olsson med sitt kontaktnät och position i läsarkretsar, var en strategisk mycket viktig bekantskap för Jansson. Sammanlagt gjorde Jansson fyra resor till Hälsingland under året. Han var under sina första resor beroende av vägvisare för att nå läsaregrupper. Jonas Olsson blev Janssons vägvisare och den som sammanförde honom med läsare i södra Hälsingland. 


Genom vägvisaren Karin Ersdotter, kom Jansson i kontakt med läsare i Delsbo. Jansson predikade också i Forsa. Jansson mottogs inte alltid med öppna armar och för de som inte höll med honom höll han straffpredikningar. Han överbevisade sina kritiker med rappa bibelcitat och en auktoritär hållning.
 


Vid en samling i Bollnäs, under sin fjärde Hälsingeresa, kom Jansson i kontakt med tre kvinnor som bjöd honom till Alfta. I början åtföljdes Jansson mest av kvinnor på sina resor men senare tillkom även män. Alfta visade sig vara en gynnsam miljö för Jansson eftersom trakten tidigare besökts av metodistiska predikanter som redan introducerat syndfrihets-läran. I Ovanåker vann han dock inte samma framgång, utan blev avbruten i sin predikan och tvingades lämna mötet. Jansson återvände inte till en plats där han tidigare blivit avvisad. Han fick ändå många anhängare i norra Hälsingland och 1844 flyttade Jansson och hans familj till Forsa.
 


2.4 Konflikt, motstånd och uttåg


Jansson började titulera sig själv profet och förbjöd så småningom sina anhängare, erik-jansarna, att delta i den allmänna gudstjänsten, eftersom han inte kunde acceptera synda-bekännelsen. Gruppen av anhängare började efter etableringen i Hälsingland att anta en mer strukturerad och organiserad form av rörelse.
 Människorna som sökte sig till erikjansarna har i tidigare forskning betraktats på olika sätt. Ibland som politiska rebeller som protesterade mot både kyrka och samhälle, i andra fall som fattiga bönder.
 Senare forskning visar att den tydligaste gemensamma nämnaren för erikjansarna är att de rekryterades bland redan befintliga läsaregrupper. Människor som ingick i samma hushåll och samlades i hemmet och höll husandakt. I ett hushåll ingick inte bara personer med biologiska släktband utan också gårdens tjänstefolk, exempelvis drängar och pigor.


Erikjansarna kom i kollisionskurs med samhällets och kyrkans företrädare genom Janssons förfallsteori, vilken innebar syndfrihet för de som trodde på hans undervisning, samt hans roll som gudasänd profet och återupprättare av den sanna läran. Jansson och hans an-hängare anordnade ett antal bokbål där man bland annat brände Luthers postillor, psalmboken och Arndts Sanna Kristendom, skrifter som Jansson kallade avgudar: ”(…) Hela prästerskapet med biskopar och allt äro djäfvulens prästerskap. Alla böcker äro afgudar, hvilka skola brännas.”
 


Erik Jansson tryckte själv upp egna böcker, skrifter och egen sångbok. Sammanlagt publi-cerades sex skrifter, som främst fokuserade på de punkter där rörelsen stod i konflikt med Luthers och andra läsares lärosystem. Bokbrännandet fick rättsliga följder och Erik Jansson häktades för att hindras från skadligt inflytande på omgivningen. Han sinnesundersöktes och läkaren kom fram till att hans mentala tillstånd inte var helt stabilt och att det i värsta fall kunde leda till galenskap. Men läkaren konstaterade också att Jansson var kunnig i Nya Testamentet och hade stor dialektisk förmåga. Janssons två stora villfarelser var enligt läkaren syndfrihetsläran, samt hans anspråk på att tillhöra det andliga prästerskapet. Trots detta vidtogs inga rättsliga åtgärder mot Jansson eftersom han lovade att fortsättningsvis följa lagar och regler.


Därpå följde ett antal förhör och häktningar för både Jansson och hans anhängare. Janssons brännande av böcker och förkunnelse fortsatte. Bokbålen väckte stor uppmärksamhet över hela landet. Myndighetsingripanden med hjälp av uppretade folkhopar gick ofta brutalt till väga och det var inte ovanligt att erikjansarna blev misshandlade. Herlenius beskriver ett slagsmål i en folksamling i Österunda: ”Erik-Jansarne, såväl män som qvinnor blevo ge-nompryglade.”


Våldsamheterna och erikjansarnas konfliktsituation med företrädare i samhället och kyrkan ledde till att rörelsen fann det omöjligt att fortsätta sin verksamhet inom rikets gränser. Erikjansarna kunde inte förändra samhället de levde i och valde därför att lämna landet. För Jansson var det av mindre betydelse var han skulle upprätta Kristi rike, men det kunde inte bli i Sverige. År 1845 skickade han iväg några företrädare för erikjansarna till Nord-amerika för att undersöka förutsättningar för bosättning och förberedelse för anhängarnas emigration.
 


Omkring 1500 erikjansare lämnade Sverige mellan åren 1846 och 1854. Ledarna och organisatörerna för utvandringen, som skedde i form av gruppresor, var Jonas Olsson och Olov Jansson från Söderala, Olof Jonsson från Forsa samt Anders Berglund från Alfta.


Erikjansarna slog sig ner i Illinois och grundade kolonin Bishop Hill. Under båtresan till Amerika dog många anhängare, andra hoppade av rörelsen vid framkomsten. En orsak till avhoppen var att Jansson lovat att när de kom fram skulle de kunna förstå och tala det främmande språket. Att så inte blev fallet visade enligt avhopparna att Jansson var en falsk profet. Under Janssons ledning byggdes kolonin upp under kort tid. Alla hjälptes åt i det hårda arbetet och man tillverkade bland annat tegel som gav kolonin inkomster. Bishop Hill blev så småningom en imponerande stad med ståtliga byggnader. År1850 levde 250 kvinnor, 200 barn och 100 män i Bishop Hill. Som mest bodde 700-800 personer i kolo-nin.
 


Kolonisterna levde, arbetade och åt kollektivt i en kommunitet med egendomsgemenskap, enligt biblisk förebild. Jansson styrde sin koloni med järnhand och i början förbjöd han äktenskap. Äktenskapsförbudet tillkom troligen på grund av att kolonin behövde kvinnorna i arbetet med att bygga upp Bishop Hill.
 


Jansson mördades 1850 av John Root, en före detta anhängare, som efter att äktenskaps-förbudet upphävts, gift sig med Janssons kusin, Charlotta Lovisa Jansson. Root ville redan en månad efter giftermålet lämna Bishop Hill tillsammans med sin fru. Roots fru Charlotta och Erik Jansson motsatte sig att hon skulle lämna kolonin och Root fick ensam ge sig iväg. Det hela resulterade i rättssak när Root krävde att hans hustru och nyfödda barn skulle följa med honom. Jansson blev skjuten till döds av Root i tingssalen när Jansson samtalade med en advokat. Kolonin upplöstes 1860, tio år efter mordet på Erik Jansson.


3. Erikjansarnas utvandring


Av de utvandrande erikjansarna under åren 1845-1847 tillhörde 82,7 procent familje-grupper. Under de första årens utvandring var kvinnorna 33 procent fler än männen. Från Söderala socken var mer än 100 av 146 utvandrare till Nordamerika släkt med bröderna Jonas och Olof Olsson. Hemmet var det ställe dit man bjöd in grannar och släktingar och höll läsaremöten i de tidiga väckelserna, och på så sätt rekryterades medlemmar. Wejryd visar i sin forskning att flera av de personer som enligt husförhörsländer och passregister ser ut att ha utvandrat ensamma, i själva verket ingick i, eller hade ingått i erikjansar-hushåll. Många erikjansare som den tidigare forskningen betraktat som ensamutvandrare, var i själva verket knutna till hushållet, utan att ingå i kärnfamiljen. Dessa personer var ofta tjänstefolk eller utflyttade släktingar.


3.1 Utvandring från Söderala socken 1845-1855


Ulla Eriksson och Lars-Ove Johansson har gjort en sammanställning av erikjansare som utvandrade från Söderala socken till Nordamerika, där utvandrarnas släktskap framgår i släktkartor. I min undersökning finner jag det inte relevant att redovisa anhängarnas inbördes släktskap, däremot har jag använt materialet i syfte att sammanställa antal erikjansare som utvandrade, könsfördelning samt åldersgrupper i tabellform.
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Några intressanta siffror är att hela 51 personer, det vill säga 35 procent, av de 146 erikjansare som utvandrade från Söderala socken var barn under 16 år. Kvinnorna utgjorde 58 procent, det vill säga 84 av sammanlagt 146 utvandrare, och de var i majoritet i samtliga åldersgrupper utom gruppen 45-61 år. Ur Söderala utflyttningslängd framgår att 13 av de utvandrade var bönder och 13 var pigor.


4. Erik Jansson som ledare och förkunnare

4.1 Emil Herlenius forskning


4.1.1 Janssons tidiga år


Herlenius beskriver Janssons stora lust att predika, trots att han bestämt sig för att bliva stilla vid sitt kall, som att Jansson såg sig själv som en person som trodde sig kunna läsa Bibeln bättre än andra. Herlenius menar att självförtroendet kom av Janssons omfattande bibelstudier. Han beskriver Janssons egenskaper att övertyga sina åhörare och han nämner bland annat hans förmåga att tala i fyra till fem timmar i sträck. Jansson kunde Bibeln i stort sett utantill och använde bibelcitat i sina predikningar för att styrka sina åsikter. Något som också kan ha tilltalat åhörarna var Janssons framhållande av Bibeln som den enda källan. 


Under sin första resa till Hälsingland i början av 1843 menar Herlenius att Jansson var klok nog att inte gå till angrepp mot Luther, Arndt och Norborg utan han höll sig till att tala om Bibeln som den sanna källan till kunskap. Herlenius påpekar att Jansson inte lyckades övertyga alla åhörare med sitt budskap.
 Han skriver: ”Dock började en och annan med andlig hörsel- och omdömesförmåga begåfvad att ana, att mannen inkommit på vilsna vägar.”
 


Det som till en början skilde Jansson från andra väckelsepredikanter och Svenska kyrkan var syndfrihetsbegreppet och Janssons tolkning av detta. Janssons tolkning gick emot Luther, Arndt och andra författare vilket ledde till att han fick driva sin egen linje som åter-ställare av den rena och sanna läran. En omvänd person var enligt Jansson helt befriad från synd och han var övertygad om att det inte fanns någon skillnad mellan uppsåtliga synder och svaghetssynder:


(…) en kristen är utan synd, ty Jesu Kristi Guds Sons blod renar oss från alla synder. Hos en kristen finns ingen syndalusta, ty har Kristus borttagit våra synder, som Skriften säger, så har han ock borttagit och renat oss från all syndalusta, ty om någon sådan finnes qvar, så har du ju synden qvar, så har ju icke Kristus borttagit den, utan du är ju ännu en syndare och således av djefvulen, ty den som syndar är av djefvulen, säger Skriften (…).


Under sin första Hälsingeresa reste Jansson i egenskap av spannmålshandlare men den egentliga orsaken var att komma i kontakt med andliga rörelser, för att där kunna sprida sitt budskap, menar Herlenius. Under resan kom han i kontakt med Jonas Olsson och hans bror Olof Olsson i Söderala som Erik Jansson gjorde starkt intryck på och bröderna blev trogna anhängare till Jansson.


4.1.2 Janssons förkunnelse


Janssons lära är mycket svår att framställa eftersom han så godtyckligt tolkat skrifterna, och eftersom hans egen katekes är oredig och dunkel, enligt Herlenius. Herlenius konsta-terar dock att huvuddogmerna i läran var tron på den omvända människans totala syndfrihet, samt Jansson som gudasänd profet. Erik Jansson skrev i sin katekes: ”(…) och om Gud hade bundit Adam till sig, så hade Adam och Gud varit lika med Adam och Eva, när de voro båda skapade i ett kött; och hade följaktligen ingen förökelse af Adam kunnat uppfylla hela jorden”.



Herlenius förklarar skapelseberättelsen utifrån Janssons lära och menar att människan var skapad med fri vilja och därför hade Eva kunnat avvisa ormen, men hon lyssnade på ormen och föll då i synd. Efter syndafallet blev den fria viljan som tidigare och människan bär därefter inte på någon arvssynd. Jansson ansåg att människans arvssynd var prästernas eget påfund och att det inte fanns stöd i Bibeln för den.


4.1.3 Erikjansarna

Herlenius beskriver andligheten i Hälsingland som i ett mörker och att Jansson framstod som Frälsaren och lösningen på deras problem. När Herlenius beskriver läsaremiljön i Österunda skriver han: ”Det sjukliga och osunda tillstånd, som äfven här rådde hos läsarne, jämte den metodistiska andlighet, som bland dem vunnit förespråkare, gjorde att Erik Jansson med sin djärfhet och bibelkunnighet vann en snabb framgång.”
 Alkoholism och hembränning var ett utbrett problem och särskilt ungdomarna utmärkte sig med sitt vilda liv. Det var i denna miljö som Jansson rekryterade sina anhängare.
 


Herlenius menar att Janssons anhängare var övertygade om att han var en gudasänd Profet och att de därför var beredda att följa honom i döden. Under sina predikningar brukade Janssons tal övergå i skrik medan han höll ögonen stängda eller halvöppna så att bara ögonvitorna syntes. Dessutom grät han ofta och ymnigt under sina tal. Utseendemässigt utmålas inte Jansson i särskilt smickrande ord. Han beskrivs som medellång, tanig och blek med utmärkande långa och breda framtänder.
 


Efter Erik Janssons första bokbål blev han djärvare i sin attityd och började att likna sig vid frälsaren själv. Under ett besök i Söderala, drog han omkring från by till by med ett koppel av anhängare, elva män som motsvarade apostlarna och en mängd kvinnor. Jansson talade om hans lidande efter han blivit gripen vid bokbålet i Alfta. Han berättade också om hur han inför kungen förkunnat att den lutherska läran är falsk.
 Efter hand blev det svårare för erikjansarna att hålla sina möten och man höll sällan samlingar två gånger på samma ställe av rädsla för att bli anhållna av myndigheterna. Herlenius skriver om tretton erik-jansare, varav fem kvinnor, som blev inkallade till domkapitlet i Uppsala. Samtliga anhängare meddelade i en skrivelse att de återkallade sin villfarelse.
 


Herlenius nämner inte mycket om Erik Janssons hustru, Maria Christina och hennes engagemang i rörelsen men ett tillfälle han nämner, inom parentes, var när hon under en samling i Stenbo tvingades fly när länsmannen tog erikjansarna på bar gärning under morgonbönen. Jansson själv lyckades fly tumultet och slagsmålet som uppstod och sprang till skogen, medan Maria Christina flydde till fähuset. Under sin flykt fastnade hon i gödselluckan och blev hjälplöst hängande över gödselhögen medan några pojkar piskade henne med ris. Ryktet sade bland annat att Jansson själv förklädde sig i kvinnokläder och på detta sätt lyckades undkomma.
 


Om Jansson hade något viktigt att säga någon brukade han omfamna den personen, oavsett om det var en man eller kvinna, skriver Herlenius. Han talade också om Janssons oanstän-diga relationer med sina vägvisare och följeslagarinnor och hänvisar till ett förförelse-försök med Karin Ersdotter. Vad gäller detaljerna i historien ansåg Herlenius att de var så ruskiga att han inte ville redovisa dessa. I stället hänvisade han till berättelsen i Delsbo häradsrätts protokoll där Jansson i rätten hävdade att hans avsikt bara var att pröva hennes dygd, men Herlenius ansåg att det fanns bevis för att det var ett verkligt förförelseförsök. Herlenius skriver att trots dessa rykten som florerade runt Jansson, tvivlade aldrig hans anhängare på honom utan försvarade hans handlingar med orden: ”Om Erik Jansson gjort det eller det, var likväl hans hjärta rättfärdigt inför Gud, lika mycket vad kroppen gör”.
 En annan kvinnoaffär som Herlenius nämner i sammanhanget var när Jansson offentligt anklagades av bröderna Olssons syster i Söderala, för att ha haft ett förhållande med en gift kvinna från bygden.
 


Efter tinget i Delsbo 1845 förklarades Jansson skyldig till bland annat utspridning av irr-lära. Under resan med fångtransporten till häktet fritogs Jansson av sina anhängare och därefter höll han sig gömd i Dalarna. Han hann göra några resor till Hälsingland, förklädd till kvinna, innan han lämnade landet och for till Amerika. Under sina sista missionsresor uppmanade han sina anhängare att utvandra. Herlenius nämner dessutom en kort missions-resa till Norge som Jansson företog tillsammans med en hälsingedräng och en kvinna. Jansson skickade också en flicka från Forsa, jungfru Schön till Dalarna för att genom henne underrätta medlemmarna där och ge förhållningsorder.


4.2 Cecilia Wejryds forskning


4.2.1 Janssons tidiga år


Enligt Janssons självbiografi ska han tidigt ha läst de böcker han kom över översatta till svenska. Wejryd drar slutsatsen att Jansson med detta ville ha sagt att han redan på 1830-talet ifrågasatte den svenska kristendomstolkningen och sökte översatt utländskt material. Jansson läste under 1840-talets första år böcker av Luther men favoriten var ändå Arndts Den sanna kristendomen.


Wejryd skriver, angående tidpunkten när Jansson slutade läsa uppbyggelseböcker och blev helt självständig i sin lära, att det inte går att exakt tidsbestämma: ”Det finns alltså inget klart svar på frågan om när Erik Jansson börjat glida över till det normsystem som blev uppenbart år 1843”.
 Wejryd menar att den bild som målats upp av erikjansarna själva inte stämmer i beskrivning av Janssons kristendomstolkning under 1830-talet och i början av 1840-talet. Jansson talade enligt Wejryd inte vid denna tid om synfrihetsläran, utan hans tidiga tolkning visar drag av luthersk pietistisk läsarfromhet. Wejryd menar att det inte finns stöd för Janssons syndfrihetslära i källorna utan att detta är spekulationer grundade bland annat på erikjansarnas egen historieskrivning, som nedtecknades långt senare. Däre-mot finns det i källor närmare i tiden, grund för Jansson som pietistisk botpredikant under 1830-talet och det tidiga 1840-talet. Wejryds slutsats är alltså att syndfrihetsläran fanns i ett senare skede av Janssons förkunnelse. När den växte fram går alltså inte att exakt tidsbestämma.


4.2.2 Janssons förkunnelse


Wejryd anser att det som är utmärkande för Janssons trossystem är att det byggde på en reaktion mot den lära han konfronterades med genom predikningar och sin läsning av Luther och Arndt. Dessutom var Jansson en folklig predikant utan teologisk skolning. Luther ansåg att människan inte kan befrias från synd i detta livet, vilket är en huvuddogm inom den lutherska tron. Jansson hävdade motsatsen. Jansson och de som trodde på honom var helt syndfria och hade en unik förmåga eftersom Kristus fanns i deras hjärtan. Syndfrihetsläran var ingen unik företeelse som Jansson var ensam om, det var hans tolkning som var speciell. Syndfriheten diskuterades redan i fornkyrkan. De gnostiskt kristna såg sig själva som en andlig elit med full insikt, till skillnad från Janssons tolkning där vanliga enkla människor kunde nå fullständig syndfrihet enbart genom tron på honom. Syndfriheten var dock inte ett mål i sig, utan frälsning kom genom tro och tillbedjan. Den enskilde individen spelade en aktiv roll genom sina handlingar.


I Janssons väckelserörelse fanns både gammalt och nytt. Det gamla representerades bland annat av Bibeln som enda trosfundamentet. Wejryd skriver: ”Den fria viljan, arvsyndens frånvaro och syndfriheten som en realiserbar möjlighet var tre nygamla tankar”.
 Det nya i Janssons lära var den fullständiga syndfriheten och hans självförgudning. Wejryd menar att denna kombination av gammal och ny lära inte är unik och utmärkande för just erik-jansarna, utan följde ett gemensamt mönster för tidiga väckelserörelsers karaktär.


4.2.3 Erikjansarna 


De rykten som florerade runt Jansson och hans kvinnoaffärer menar Wejryd grundade sig på motsägelsefulla källor. En förklaring till att ryktena uppstod kan vara Janssons för den tiden ovanliga relation till kvinnor i hans närhet. Han delade bland annat rum med sina kvinnliga vägvisare. Wejryd kopplar ryktena till att Jansson inte höll någon skarp köns-gräns. Erikjansarna bildade en egen hushållsgemenskap där personer, med och utan blods-band, delade mat, husrum, tro och levde tillsammans utan sexuella relationer. Erik Jansson var överhuvud och husbonde och kvinnorna runt omkring honom fick roller i detta nya hushåll.
 Wejryd skriver: ”Ett traditionellt husmorsansvar i ett hushåll var en form av andligt ledarskap. I en hushållsväckelse har alltså kvinnans roll, även hennes ledarskap och relativa frihet, sin grund i hushållsmönstret”.
 


Wejryd förklarar rollerna i hushållet som att husmodern var underordnad husfadern men att hon tillsammans med mannen ansvarade för hushållets andliga liv. Vid husfaderns från-varo, temporärt eller permanent, hade husmodern ensam ansvaret. Väckelsen blev ett gemensamt projekt för både män och kvinnor där könsgränser kunde sättas ur spel. De flesta erikjansare var kvinnor. Under den tidigaste utvandringen lämnade 33 procent fler kvinnor än män landet. Majoriteten var så stor att siffran inte kan förklaras med landets mansbrist. Den stora andelen kvinnor som tillhörde rörelsen kan enligt Wejryd till viss del, men inte enbart, förklaras med att det var flest mödrar, systrar och pigor som var ekonomiskt bundna till ett hushåll.


Wejryd konstaterar att kvinnorna under den första tiden hade framträdande positioner som förkunnare i rörelsen. Jansson menade dock att detta var en nödlösning i de fall det inte fanns män närvarande som kunde predika. Janssons andra hustru Maja Stina Larsdotter hade rollen som andlig mor och agerade i Janssons ställe när han inte kunde själv. Pigan Sofia Schön hade stor pondus och reste ofta tillsammans med Janssons fru mellan olika grupper i rörelsen . I takt med att erikjansarna blev mer etablerade och institutionaliserade gick kvinnorna tillbaka till hushållets mer traditionella och underordnade roller.


5. Jämförelse mellan Herlenius och Wejryd


5.1 Ledare och förkunnelse


Båda forskarna anser att det centrala i Erik Janssons förkunnelse var syndfrihetsläran och Jansson som gudasänd Profet.
 De talar om den extrema form av total syndfrihet som Jansson utlovar till de som tror på honom. Janssons syndfrihetslära innebär att en omvänd kristen person är fullkomlig och inte kan synda. Wejryd skriver: ”Syndfriheten var enligt Jansson konstitutiv för erikjansargruppen och inte ett mål för en helgelseprocess.”
 Erik-jansarna behövde med andra ord inte aktivt göra sig förtjänta av syndfriheten, genom att leva rättfärdigt eller motstå frestelsen i att synda, eftersom de enligt Jansson, genom om-vändelsen blev befriade från syndlusta och därmed inte kunde synda.
 


Herlenius menar att det var efter hans första bokbål i Alfta 1844 som Jansson blev djärvare i sin attityd och fick konungens sigill att lära folket. Erik Jansson påstod att han stiftat bekantskap med kungen, Oscar I och förkunnat inför honom. Herlenius menar att mötet med kungen bidrog till att Jansson fick en djärvare framtoning och började likna sig vid Frälsaren.
 Enligt Wejryd har mötet med Oscar I inte gått att bekräfta, men att det är ett faktum att Jansson använde sig av sin påstådda bekantskap med kungen som en legitimerande symbol för sin egen verksamhet. Wejryd anser att Jansson gick för långt när han framställer sig själv som den enda vägen till frälsning och dessutom menade att bibelorden var riktade till honom, och hans antydan om att han till och med skulle överglänsa Kristus som frälsare.


Något som skiljer de båda forskarna åt vad gäller Janssons syndfrihetslära är hur den växte fram samt när han började förkunna denna. Enligt Herlenius är syndfriheten något centralt i Janssons lära redan från början av 1840-talet, medan Wejryd menar att den tillkom i ett senare skede. Herlenius menar att under 1842 började Janssons åsikter, om att en kristen skulle vara ren och fullkomlig framkomma mera tydligt. Det nya bestod i att han förnekade svaghetssynder.
 


Wejryd däremot menar att det är svårt att exakt tidsbestämma när Jansson blev mer själv-ständig i sin lära. Hon menar att det inte finns källstöd för när han börjat glida över till det normsystem som blev uppenbart först 1843, året för de första fyra resorna till Hälsingland. Innan 1843 finns inget som talar för att Jansson förkunnade något annat än vanlig pietism. Resorna markerade en förändring i Janssons normer och förhållningssätt. Wejryd konsta-terar dock att radikaliseringen i Janssons lära skedde någon gång under andra halvåret 1843 och våren 1844.
 


Herlenius skriver att Jansson under sin första resa till Hälsingland, i början av 1843, var klok nog att inte låta sin ovilja mot Luther, Arndt och Norborg framgå tydligt.
 Mot bakgrund av Wejryds forskning är det mer troligt att Jansson ännu inte frigjort sig från uppbyggelseböckerna. Herlenius antog att Jansson i försiktighet avstod från att kritisera uppbyggelseböckerna och deras författare, troligtvis för att undvika konfrontation med läsaregrupperna. Med stöd av Wejryds nya uppgifter om att Janssons totala självständighet inträdde i ett senare skede än Herlenius och andra forskare tidigare trott, drar jag slutsatsen att Jansson i början av 1843 ännu inte helt förkastat uppbyggelseböckerna och av den an-ledningen inte kritiserade Luther och de andra författarna i episoden som Herlenius talar om.
 


5.2 Erikjansarna


Herlenius framställer Janssons första resa till Hälsingland som att Jansson under förtäckt mantel som spannmålshandlare försökte att nästla sig in i läsaregrupper för att sprida sitt eget budskap med syndfrihetsläran som grund.
 Wejryds bild skiljer sig från Herlenius och hon menar att det i första hand var människornas syndiga leverne och brist på andligt liv som var det Jansson kritiserade till en början. Jansson sökte sig under sina första resor till läsare som liknade han själv, läsare som fanns inom de inomkyrkliga grupperna. Under den första resan hade, som konstaterats tidigare, ännu inte Jansson helt förkastat upp-byggelseböckerna. Däremot var han kritisk till samtidens kristendomstolkning, men kritiken riktades mot enskilda människors svaga andlighet. Janssons avståndstagande mot präster och läsaregrupper ökade successivt, i ett växelspel med de som kritiserade honom, enligt Wejryd.


Herlenius menar att Jansson rekryterade sin anhängare i Hälsingland ur en andefattig och gudlös miljö som präglades av alkohol och syndigt liv i allmänhet. Även de som ansågs fromma var enligt Herlenius bara ytligt troende. Till och med prästerna tog lättsinnigt på sitt kall och även de var i vissa fall alkoholiserade. Herlenius menar att i denna försupna och fördärvade miljö svepte Jansson in som en andlig orkan. Jansson framstod som rädda-ren i nöden för dessa andefattiga människor. Han satte fingret på det som människorna upplevde som roten till det onda med sin kritik av kyrkan och läseriet, och lösningen var att återgå till Bibeln som den sanna källan.
 


Wejryds bild av erikjansarna skiljer sig väsentligt från Herlenius. Wejryds studie visar inte som Herlenius framställer saken, att Jansson i första hand rekryterade försupna, förtappade och andefattiga själar. Wejryd har tillfört en helt ny dimension på erikjansarna och hur rek-ryteringen av medlemmar gick till. Det var i huvudsak inte på grund av allmogens vilda och syndiga liv som människor i andlig desperation blev erikjansare. Det framträdande mönstret är att genom släktband och hushållsgemenskap rekryterades medlemmarna, vilka redan fanns i befintliga inomkyrkliga läsaregrupper. Hushållstillhörighet var av avgörande betydelse för rekryteringen av medlemmar och utvecklingen av erikjansarrörelsen. Genom släktskapsanalyser och husförhörslängder av utvandrade erikjansare har det framkommit att släktskap mellan anhängare var mer regel än undantag. Utöver släktskapen är hushållet en avgörande faktor eftersom väckelsen spreds i släkten och i hushållet. Man höll samlingar i hemmet och höll andakt för släktingar och grannar. Tidigare har det sett ut som att många erikjansare varit ensamma utvandrare men i senare forskning framgår att dessa ensamutvandrare ingick i, eller hade tidigare ingått i, ett erikjansarhushåll.
 


Genom att lägga på hushållsdimensionen ser man att många personer, exempelvis tjänste-folk, ingick i en familjegemenskap utan att för den skull ha biologiska band till familjen de utvandrade med. Detta hushållsmönster bland erikjansarna är mycket tydligt och det blir uppenbart att i stort sett samtliga anhängare utvandrade tillsammans med familjen eller med hushållet. Ensamutvandrarna var endast ett fåtal. Med Wejryds hushållsdimension faller bitarna på plats vad gäller rekryteringen av erikjansarna.


En intressant aspekt på erikjansarna och deras till synes stora lojalitet mot Erik Jansson är att Wejryd menar att många av anhängarna faktiskt inte var medvetna om Janssons ext-rema budskap och hans egen upphöjda position förrän de var djupt involverade i rörelsen. Wejryd menar att det förutom tro på syndfrihet, krävdes tro på en dualistisk världsbild, Bibeln som den enda källan samt uppfattningen att Jansson var inspirerad av Anden, för att bli erikjansare. Wejryd hävdar att det inte finns källstöd för att erikjansarna under deras tid i Sverige skulle ha sett Erik Jansson som jämbördig eller förmer än Kristus. Hon grundar detta, bland annat, på att flera avhoppade medlemmar vittnade om att de inte skulle ha känt till hela läran förrän på resan till Nordamerika. En annan erikjansare däremot liknade Jansson med Gud och betraktades av omgivningen som en sinnessjuk erikjansare. Wejryd antar dock att det inte var uppenbart för den stora andelen erikjansare vad Janssons lära innehöll i sin helhet.
  


Herlenius däremot talar inte vid något tillfälle om att det skulle kunna vara på det sättet att anhängarna faktiskt inte delgavs vissa delar i Janssons förkunnelse, exempelvis självför-gudningen. Min tolkning av Herlenius är att, mot bakgrund av hans syn på erikjansarna, detta stämmer väl in i mönstret. Herlenius såg anhängarna som andligt törstiga och despe-rata människor i stort behov av en själslig ledare. Erik Jansson blev den som stillade deras andliga törst och denna, som Herlenius såg det, fattiga och obildade allmoge visste inte, men litade blint på det Erik Jansson sade, om det så ledde dem till döden. Herlenius skriver om erikjansarna: ”Hvad de trodde, visste de ej alltid så noga, utan förnämligast trodde de på honom (…).” Sedan fortsätter Herlenius: ”Så långt gick till sist deras hängifvenhet för sin mästare, att de lovade följa honom i fängelse eller i döden, ja, till och med i själfva helvetet, om han komme dit.”
 


Det går inte att utesluta att Herlenius har rätt i det avseendet att anhängarna var obildade och faktiskt inte själva hade möjlighet att själva kontrollera Janssons uppgifter. Utifrån mitt material framgår exempelvis inget om anhängarnas läskunnighet. Samtidigt kan man heller inte utesluta Wejryds antagande om att den stora massan erikjansare kanske inte kände till hela läran förrän de var djupt engagerade i rörelsen eller först när de kom till Nordamerika .
 Om de hade känt till hela hans lära inklusive de mest extrema delarna är det möjligt att Jansson hade förlorat det stora förtroendet och hängivenheten som an-hängarna visade prov på.

5.3 Kvinnorna i rörelsen


Herlenius beskrev Janssons relationer med sina kvinnliga vägvisare och följeslagare som oanständiga. Trots ryktena som uppkom runt Jansson och dessa kvinnor tvivlade aldrig erikjansarna på Janssons oskuld. Herlenius ansåg att Janssons anhängare var så förblindade av honom att de, trots att det var uppenbart, inte ville tro på det som sades om Jansson. Herlenius menade att förförelseförsöket på pigan Karin Ersdotter var ett verkligt för-förelseförsök men i rätten försvarade sig Jansson med att han bara prövat hennes dygd. Erikjansarna var enligt Herlenius så förvillade att de, trots uppenbara bevis, valde att försvara Jansson.
 


Angående Janssons relation till Karin Ersdotter menar Wejryd att just denna relation kan ha varit av sexuell karaktär. Wejryd anser dock att detta inte ändrar tolkningen av Janssons, för tiden, ovanliga relation med kvinnor generellt. Majoriteten av erikjansarna var kvinnor och många av dessa kom Erik Jansson nära och delade hans dagliga liv. Ur Herlenius per-spektiv är det inte märkligt att Jansson misstänktes ha ovanliga och till och med oanstän-diga relationer med kvinnorna i hans närhet. Han delade rum och sov under samma tak som sina följeslagerskor. Om man applicerar Wejryds hushållsdimension på erikjansarna och deras relationer blir bilden en annan. Wejryd menar att i ett hushåll lever människor utan släktband tillsammans under samma tak utan sexuella relationer. Dessutom höll inte Jansson någon skarp könsgräns.
 Detta påtalade också Herlenius när han beskrev Erik Janssons som person: ”Ett utmärkande drag var, att han, utan afseende på kön, tog den person i famn, hvilken han hade något viktigt att meddela.”
 


Med Wejryds hushållsaspekt framstår inte Janssons relationer med sina kvinnliga följe-slagare och vägvisare ”suspekt”. Åtminstone inte i det avseendet att dessa relationer nödvändigtvis var av sexuell karaktär, som Herlenius antydde. Herlenius omnämner kvinnorna i erikjansarrörelsen vid olika tillfällen. Exempelvis när han talar om Erik Janssons första apostlafärd: ”I början åtföljdes han endast af  kvinnor men snart äfven av män, (…).”
 I samband med bokbränningen i Alfta talar Herlenius om att Jansson var omgiven av elva män och en mängd kvinnor. Efter bokbränningen i Forsa redovisar Herlenius vilka femton erikjansare som bötfälldes i Forsa häradsrätt 1845. Av dessa femton personer var nio kvinnor. Vid ett annat tillfälle under 1845 när Jansson höll sig gömd i fem veckor under ett fähusgolv i Torstuna, skriver Herlenius att endast Janssons hustru och tjänstepigan, Anna Maria Stråle, försåg honom med föda och kände till göm-stället.
 


Att kvinnorna hade viktiga roller som vägvisare för att Jansson skulle nå ut till nya läsare-grupper, kan man också utläsa i Herlenius forskning. Jag har inte redovisat samtliga utan valt ut några händelser där Herlenius omnämner kvinnorna runt Erik Jansson. Exempelvis när Herlenius talar om Janssons relation med vägvisaren Karin Ersdotter som introdu-cerade Jansson till läsare i Delsbo. Herlenius beskriver också hur Jansson under sin fjärde Hälsingeresa i Bollnäs via Brodd-Marta, madam Lisett Wiberg och Fugda-Brita kom till Alfta och Ovanåker.
 Herlenius reflekterar inte i sitt material över kvinnorna och deras roller i erikjansarrörelsen. Min uppfattning är att de omnämns i förbigående när Herlenius berättar om händelser runt Erik Jansson.


Wejryd har analyserat kvinnornas roll i erikjansarrörelsen och konstaterar att under de första åren i Hälsinglad hade kvinnorna en avgörande betydelse som vägvisare för att i ett senare skede, när Jansson bekantat sig med området, stärka hans trovärdighet. Men Wejryd menar också att det var männens uppgift att implantera viktigare läror. Wejryd skriver att det var tros- och evighetsperspektivet på människans tillvaro som möjliggjorde den relativa jämlikheten mellan män och kvinnor, men denna rådde bara i inledningsskedet av rörelsens uppbyggnad.
 


Wejryd nämner några kvinnor som hade särskilt betydelsefulla roller i erikjansarrörelsen, exempelvis Janssons andra hustru Maja Stina Larsdotter och hur Jansson motiverade sin frus status med att hon inte kunde vara mindre än honom eftersom Gud sammanfogat dem. Också pigan Sofia Schön gjorde resor där hon uttalade sig ideologiskt. Det fanns med andra ord några kvinnliga representanter och förkunnare i rörelsen, men Jansson talade tydligt om att detta var en nödlösning.


6. Kvinnornas roll och position i väckelsen


6.1  Hanne Sanders - Väckelsen som gemensamt projekt 


I Bondevaekkelse og sekularisering undersöker Sanders den religiösa väckelsen och dess medlemmar i början av 1800-talet. Hon har i sin forskning kommit fram till att väckelsen byggde på hushållet och dess medlemmar. Sanders menar att både i Danmark och Sverige ser man på väckelsen som underklassens och de ungas angelägenhet. I internationell kvin-noforskning ser man väckelsen som kvinnornas uppror mot männen, ungefär som en fem-inistisk revolt. Sanders menar att hennes forskning inte bekräftar detta.


I rörelserna ingick visserligen många kvinnor och unga människor från de lägre samhälls-klasserna men dessa var i första hand del av en hushållsgemenskap. Bönderna var inte i majoritet i väckelserörelsen men Sanders menar att de hade en avgörande betydelse: ”Det viktige var bondens lokale status. Det er denne bondens dobbelte betydning for vaekkelsn som har fået mig til at kalde vaekkelsen en bondevaekkelse.”
 Det var bonden med sin centrala position i socknen, ekonomiskt och kulturellt, som gav väckelsen dess styrka och stabilitet.


Sanders forskning har också ställt tidigare forskning på ända vad gäller väckelsen som uttryck för borgerliga ideal, där kvinnan ansvarade för hemmet och moralen. Väckelsen står inte för borgerliga kvinnoideal enligt Sanders, eftersom hem och moral i lika stor ut-sträckning var mannens angelägenheter som kvinnans i bondesamhället under 1800-talets början. Anledningen till att kvinnan var en del av väckelsen berodde på att den var knuten till hemmet och hushållet, som var husfaderns och husmoderns gemensamma ansvar. Sanders konstaterar att svårigheterna för kvinnorna kom senare när väckelsen bytte social arena och flyttade ut från hemmet, till offentligheten.


6.2 Ingrid Åberg - Väckelsen som moraliskt projekt


I Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna undersöker Åberg om kvinnorna som faktiskt var i majoritet i rörelserna, fanns i ledarskikten eller om de hade en mer passiv roll. Åberg har bland annat studerat Orsaseparatismen i mitten av 1800-talet samt Evangeliska Fosterlandsstiftelsens utveckling. Åberg frågar sig varför kvinnorna har en så undanskymd, eller till och med osynlig plats när rörelsernas historia berättas. Beror detta på att historie-skrivarna ansåg att kvinnorna inte hade tillräckligt betydelsefulla positioner, eller att de inte fanns representerade i just de sammanhang som dokumenterades och därmed bildade rörelsens historia.
 


Väckelsen var ett gemensamt projekt för män och kvinnor där klass- och könsgränser kunde sättas ur spel genom omvändelse. Kvinnan kunde innanför hemmets väggar med-verka till familj, släkt och vänners frälsning. I den evangeliska väckelsen fick familjen en högre status och därmed också kvinnan, särskilt i moraliska frågor som var kvinnans ”område”. Denna moraliska mission omfattade inte bara de närmaste utan rörde samhället i stort vilket, med gudomlig legitimitet, också öppnade en dörr för kvinnor ut från hemmet till offentligheten. 


Åberg konstaterar att kvinnornas roll var stark i uppbyggnadsskedet men sedan försva-gades när rörelsen institutionaliserades och blev mer etablerad. Åberg har olika teorier om vad som kan ha bidragit till denna utveckling. Bland annat kan det ha varit en maktfråga då rörelsens medlemmars viljor styrde vilka som tillåtits dominera. Dessutom fanns en andlig jämlikhet i lägre sociala skikt, en jämlikhet som Åberg menar försvann när predikanterna blev mer professionella genom utbildning som kvinnor inte hade tillträde till. 


Åberg menar att det kan ha varit så att det fanns något i väckelsens teologiska innehåll som tilltalade kvinnor mer än män eftersom kvinnorna var i majoritet bland medlemmarna: ”Vad var det i den teologiska diskursen och dess konfliktbeskrivning som gjorde att kvin-nor i högre grad än män följde väckelsens ledare?”
 Väckelsen uppstod på grund av att det fanns en konflikt med samhället och kyrkan. Vissa delar av tron problematiserades av väckelserörelserna, exempelvis dopsynen, församlingssynen och för erikjansarnas del syndfrihetsfrågan. Dessa motsättningar ledde till en brytning med kyrkan och samhället.


7. Kvinnornas roll i erikjansarrörelsen 


Kvinnorna var i majoritet i erikjansarrörelsen. Sammanställningen från Söderala utflytt-ningslängd visar att 58 procent var kvinnor. Av sammanlagt 146 erikjansare var alltså 84 kvinnor.
 Sanders kallar väckelserörelsen för ”bondevaekkelse” och menar att det var bonden som utgjorde navet i väckelserörelserna med sin status. Trots att bönderna inte var i majoritet var de av avgörande betydelse menar Sanders.
 Wejryd konstaterar också i sin studie att mer än 100 av de 146 utflyttade erikjansarna i Söderala socken var släkt med bönderna och bröderna Jonas och Olof Olsson. Detta bekräftar att Sanders teori stämmer överens med erikjansarna och deras släktskap och koppling till bröderna Jonas och Olov Olsson i Söderala socken.
 


Tabellen tidigare i uppsatsen som visar utflyttade erikjansare från Söderala åren 1845-1855 bekräftar att kvinnorna var i majoritet i samtliga åldersgrupper utom bland de äldsta, 46-61 år. Den åldersgrupp där kvinnorna var starkt överrepresenterade i Söderala, var bland barn mellan 0-15 år. Man kan konstatera att det även i denna ministudie över erikjansare i Söderala socken går att urskilja hushållsmönstret. Jag har valt att inte redovisa medlem-marnas inbördes släktband i mitt arbete, men det stora antalet barn ger en fingervisning om att erikjansarnas utflyttning skedde i familjegrupper. 


Sanders menar att medlemmarna i väckelserörelsen var del av en hushållsgemenskap. Kvinnorna var en naturlig del av hushållet och därmed också av väckelsen. Enligt Sanders var hushållet, husbondens och husfruns, gemensamma ansvarsområde under 1800-talets början.
 Sanders skriver: 


Kvinder havde således större muglighed for at deltage i den nye politiske kultur, ikke fordi familien på borgerlig vis var hendes område, men fordi husstanden i et förborgerligt agrarsamfund var både mandens og kvindens virkefelt.


Åberg menar att kvinnornas roll i väckelsen berodde på att klass- och könsgränser kunde överskridas genom omvändelsen. Dessutom låg väckelsens moraliska frågor inom ramen för kvinnans ansvarsområde. Åberg talar också om kvinnornas moraliska mission vilken möjliggjorde att kvinnan kunde lämna hemmet och ge sig in offentligheten. Detta menar Åberg var möjligt på grund av omvändelsen då det blev gudomligt legitimerat för kvinnor att ta plats i offentliga sammanhang. Åberg skriver: ”Utträdet från den privata sfären blev då gudomligt legitimerat och kvinnan kunde värdesättas för sin andliga potential.”
 


Åberg ifrågasätter varför kvinnorna ofta hade starka positioner i uppbyggnadsskedet för att sedan försvagas eller försvinna. Hon menar att det i den tidiga väckelserörelsen fanns en andlig jämlikhet innan predikanterna blev professionella. Åberg anser att en del av förklaringen kan finnas i själva organiserandets och hierarkiserandets villkor. Hon ifråga-sätter också vad det var i väckelserörelsens teologiska diskurs som tilltalade kvinnor i högre utsträckning än män.


Mot bakgrund av det material som jag bearbetat i min studie av erikjansarna är det inte möjligt att definitivt avgöra vilken teori som stämmer överens med erikjansarna och deras utveckling. Det går att konstatera att kvinnorna i rörelsen var viktiga som vägvisare i upp-byggnadsskedet. När Jansson efter hand bekantade sig med landskapet försvann behovet av vägvisare och följeslagarnas nya uppgift blev att stärka hans trovärdighet.
 Wejryd skri-ver: ”Bland dessa förtroendeskapande personer fanns kvinnor men när några ’wiktigare läror skulle inplanteras’ var det männen som fick ’sitta i högsätet’(…).”


Att kvinnorna till en början fick sina positioner i erikjansarrörelsen på grund av att de ansvarade för de moraliska frågorna som Åberg talar om verkar inte troligt.
 Det är åtmin-stone inte hela förklaringen till att kvinnornas roller i erikjansarrörelsen enbart legitime-rades av moralisk mission. Kvinnornas uppgifter bestod, i uppbyggnadsskedet, bland annat av att visa vägen och följeslå Jansson till nya läsarekretsar. Rollerna som följeslagare och vägvisare hör inte hemma i det moraliska ansvarsområde som Åberg talar om. Min förklaring är att könsgränserna suddades ut i rörelsens uppbyggnadsskede. Hushållet var både mannens och kvinnans gemensamma projekt och ansvar, vilket resulterade i att hushållsväckelsen också blev bådas angelägenhet. Detta innebar en slags andlig jämställdhet. 


Dessutom anser jag att ledaren Erik Janssons förhållningssätt gentemot sina manliga och kvinnliga anhängare bidrog till att bekräfta kvinnornas status i rörelsen. Både Wejryd och Herlenius påtalar hur Jansson agerade och förhöll sig till omgivningen. Wejryd menar att Jansson inte höll någon skarp könsgräns och hänvisar bland annat till att han delade rum med sina kvinnliga vägvisare. Detta har sin grund i hushållsgemenskapen där människor utan släktband delade mat, husrum och tro utan sexuella relationer. Herlenius påtalade också Janssons, för den tiden, ovanliga relation med människor av båda kön när han talade om ett utmärkande drag hos Jansson. Herlenius beskriver hur Jansson omfamnade den han hade något viktigt att säga, oavsett om den personen var man eller kvinna.
 


Min bedömning är att, med tanke på Janssons mycket starka position som ledare, Janssons jämlika förhållningssätt gentemot sina anhängare bidrog till rörelsens syn på kvinnorna och deras status. Åberg talar om att det fanns en andlig jämlikhet i lägre sociala skikt vilket man också kan se hos erikjansarna. Könsgränserna kunde suddas ut med hjälp av omvän-delsen. Kvinnornas status och roller fick en slags gudomlig legitimitet som möjliggjorde att de kunde agera utanför hemmet. Detta offentliga engagemang var inte möjligt för kvin-nor vid denna tid, i mitten av 1800-talet, i andra offentliga sammanhang.
 


Samtidigt kan man konstatera att kvinnorna i erikjansarrörelsen visserligen hade viktiga positioner men detta var i uppbyggnadsskedet. När rörelsen etablerades försvann kvin-norna från offentligheten, tillbaka till hemmet. Detta med undantag av Janssons andra fru Maja Stina Larsdotter samt pigan Sofia Schön. Jansson var mycket tydlig med att kvinnors förkunnelse var en nödlösning när det inte fanns män tillgängliga.
 Det var alltså långt ifrån en total andlig jämlikhet som rådde i rörelsen. Kvinnors representation möjliggjordes ändå, även efter uppbyggnadsskedet, men enbart i de fall det saknades män.


Min studie ger inga självklara svar på varför kvinnorna förlorade sin status och position när erikjansarrörelsen blev mer organiserad och etablerad. Det enda jag kan konstatera är att erikjansarna inte skiljer sig från mönstret. Både Sanders och Åberg menar att detta fenomen är gemensamt för väckelserörelserna och Åberg nämner också olika teorier om varför kvinnorna tappar sina relativt starka positioner när rörelserna institutionaliseras. För erikjansarnas del finns det inget i min studie som tydligt pekar mot Sanders teorier. Det jag däremot kan konstatera är att Erik Janssons hållning gentemot kvinnorna i rörelsen, inte möjliggjorde framträdande roller för deras del. Med undantag för Janssons fru och Sofia Schön. Jansson såg kvinnornas offentliga förkunnelse som ett nödvändigt ont när inga män fanns tillgängliga.


8. Gunilla Gunner - tilltalande löfte om syndfrihet

I Nelly Hall, uppburen och ifrågasatt analyseras predikanten Nelly Halls liv och arbete i slutet av 1800-talet. Gunner frågar i sin avhandling om det kan ha funnits något i helgelse-förkunnelsen och läran om total syndfrihet som hade särskild dragningskraft på kvinnor. I skapelseberättelsen gjordes Eva ansvarig för syndafallet när hon lät sig förledas av ormen. Kvinnor har sedan Evas synd fått bära en kollektiv skuld som resulterat i att kvinnor inte skulle kunna ha ledande positioner i kyrka och samhälle. Gunner skriver: ”Denna förkla-ring är inte den enda när det gäller att förstå på vilket sätt helgelseläran inspirerade kvinnor men den är utan tvekan en av de mest intressanta.”
 Med den heliga Andes hjälp kunde kvinnor bli befriade från detta ok av skuld som tyngt och begränsat kvinnor från tidens början. 


Gunner beskriver hur Nelly Hall var en tydlig förkunnare av syndfrihetsläran och hur hon kritiserades för att driva läran alltför hårt. Kritiken berodde antagligen på flera saker. En kan ha varit rädsla för vad som kan hända om en teologisk idé som begränsar och håller tillbaka kvinnor, försvinner. Syndfriheten omfattade naturligtvis också män, men det var ändå kvinnornas förutsättningar, mot bakgrund av Evas skuld och de konsekvenser den fick, som förändrades och förbättrades i högre grad än männens.
 


Gunner redogör för hur Nelly Hall vid ett möte på Torp 1890 talar om tre olika förhåll-ningssätt till synden efter omvändelsen. Det första var att människan har inställningen att hon eller han är obotlig syndare. Denna kategori menade Nelly Hall lätt kan falla i synd eftersom frälsningen inte når på djupet. Andra ansåg att människan inte kunde bli helt syndfri i detta liv men att man ändå kunde hålla synden på avstånd. Den tredje kategorin hävdade att Gud tog bort all synd och att människan kunde leva uppfylld av kärlek. Nelly Hall var övertygad om den sistnämnda kategorin, men den innebar inte frihet från frestelser och lidande. Nelly Hall menade att det med Guds hjälp, böner och vittnesbörd var möjligt att leva ett syndfritt liv. Hon menade däremot inte att detta innebar absolut fullkomlighet för människan. Endast Gud var fullkomlig.


8.1 Jämförelse mellan Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetslära


Enligt Nelly Hall var det möjligt att leva ett syndfritt liv efter omvändelsen men detta inne-bar inte att en omvänd människas liv blev helt oproblematiskt. Hon menade att människan även fortsättningsvis blir utsatt för lidande och frestelse men att individen, med Guds hjälp, är rustad för att hantera livets vedermödor och motstå frestelser.
 Erik Janssons syndfri-hetslära skiljer sig från Nelly Halls i det avseendet att den troende människan hade makt att bekämpa synden och leva ett helt syndfritt liv och därmed bli fullkomlig. Syndfriheten var en omedelbar effekt av omvändelsen, enligt Jansson. Han menade också att syndfriheten inte bara var möjlig, utan att den var ett krav för att kunna betraktas som troende.
 Wejryd skriver: ”Syndfrihetsläran var den dogmatiska grunden i Janssons lära som den presen-terades i böckerna. Den som trodde på Jesu död och uppståndelse sades både kunna och vara tvungen att leva utan att begå synd.”


Både Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetsläror kan betraktas som relativt extrema former av syndfrihetsteorier. Båda lärorna, Erik Janssons hävdade och Nelly Halls antydde, att det fanns en realiserbar möjlighet för människan att leva ett helt syndfritt liv. Det som på en avgörande punkt skiljer teorierna åt är den troende individens status. Enligt Jansson blev den syndfria människan fullkomlig, medan Nelly Hall menade att endast Gud är full-komlig.


9. Syndfrihetsläran och kopplingen till erikjansarrörelsens kvinnor


Både Wejryd och Åberg talar om det stora antalet kvinnor i väckelserörelsen som inte enbart kan förklaras med hushållsmönstret, där det var mest kvinnor som var ekonomiskt bundna vid hushållet. Hushållsmönstret är en del av förklaringen till överrepresentationen av kvinnor men inte hela förklaringen.
 Åberg skriver: ”Vad var det i den teologiska dis-kursen och dess konfliktbeskrivning som gjorde att kvinnor i högre grad än män följde väckelsens ledare?”
 Jag gör inte anspråk att ge ett entydigt svar på om det var något i Janssons budskap som tilltalade kvinnor mer än män, men jag vill ändå koppla Janssons lära om syndfrihet till det stora antalet kvinnor i rörelsen. 


Janssons syndfrihetslära var, som jag konstaterat tidigare, extrem till sin karaktär. Den innebar total syndfrihet för den omvända människan.
 Gunner har i sin forskning belyst predikanten Helly Hall och hennes syndfrihetslära. Gunner frågar sig om det kan ha funnits något i Nelly Halls helgeförkunnelse och läran om total syndfrihet som särskilt tilltalade kvinnor.
 I min jämförelse av Nelly Halls och Erik Janssons syndfrihetslära konstaterar jag att bådas läror är extrema i den bemärkelsen att de anser att människan har en realiser-bar möjlighet att leva ett helt syndfritt liv efter omvändelsen. Det som på en avgörande punkt skiljer de åt är den omvända individens status. Nelly Hall menade att människan aldrig kan bli fullkomlig, det är bara Gud som är fullkomlig. Jansson däremot hävdade den omvända människans fullkomlighet.
  I sin psalmbok skriver Jansson:


Ljus och fullkomlighet jag har;


Ty Guds fullkomlighet jag eger.


Jag är fullkomlig som min Far,


hvarav jag evig sanning säger.


Med Jesus uppå Fadrens hand


Jag råder över alla land.


Fullkomlig är jag som Gud är.


Hans faders liv jag i mig eger;


Den kropp jag här förgänglig bär,


Gör allt som hör till Christi seger,


Till dess den stund han dödas skall,


Då står jag fri från dödsens fall.


Genom Janssons tolkning av läran får den omvända individen löfte om att bli felfri vilket innebar en slags andlig fullkomlighet. Denna status anser Nelly Hall endast tillkommer Gud. 


Gunner menar att kvinnor kan ha tilltalats av det faktum att syndfrihetsläran frigjorde kvin-norna från arvssyden och den börda som begränsat kvinnor från tidens början. I skapelse-berättelsen gjordes Eva ansvarig för syndafallet när hon lät sig förledas av ormen. Därefter har kvinnor fått bära en gemensam skuld för Evas handlande vilket resulterat i att kvinnor inte betraktas vara lämpliga för ledande positioner i kyrka och samhälle. Gunner talar om konsekvenserna av denna plötsliga befrielse från den kollektiva bördan. Hon menar att syndfrihetsläran fick mer långtgående konsekvenser för kvinnor än män, detta på grund av att kvinnorna hållits tillbaka på grund av Evas synd i skapelseberättelsen. Nu fick kvinnor möjlighet att bli befriade från denna skuldbörda genom syndfrihetsläran.
 


Jag anser att Janssons syndfrihetslära kan ha tilltalat och inspirerat kvinnor i större omfatt-ning än män av samma anledning som Gunner påtalar. Wejryd beskriver Janssons syndfrihetslära:


Jansson hävdar att det i människan finns kraft att välja det goda. Det bibliska stödet hämtar han i att människans häl trampar sönder ormens huvud. Enligt Jansson skadades människans fria vilja inte i fallet. Därför finns det enligt honom heller ingen arvsynd.


Kvinnorna såg en möjlighet att slippa bära det ok av skuld som skapelseberättelsen ålade alla kvinnor och som resulterade i en begränsning för kvinnor. Syndfrihetsläran kan ha varit en tilltalande möjlighet för dessa kvinnor att befria sig från den arvsynd som tyngt dem sedan tidens början. Jag hävdar inte att möjligheten till total syndfrihet är det enda svaret på överrepresentationen av kvinnor i erikjansarrörelsen, med den är intressant i sammanhanget och kan ha varit en delförklaring.


10. Sammanfattning


I min jämförelse mellan forskarna Emil Herlenius och Cecilia Wejryd har jag undersökt i huvudsak tre delar, Erik Jansson som ledare, syndfrihetsläran samt Janssons relation med erikjansarna, och då i synnerhet med de kvinnliga anhängarna. Det som skiljer sig väsentligt mellan de två forskarna är deras syn på vilka anhängarna var. Wejryds hushållsdimension ger en helt ny insikt och förståelse för Janssons relationer, i huvudsak med de kvinnliga anhängarna. I Janssons budskap och förkunnelse och då i huvudsak syndfrihetsläran som jag studerat skiljer sig inte forskarna åt, åtminstone inte vad gäller innehållet i läran. 


Däremot ser forskarna olika på hur och när dessa idéer växte fram hos Jansson. Herlenius menar att Jansson i tidiga år ifrågasatte och tog avstånd ifrån uppbyggelselitteraturen och att hans egen kristendomstolkning med syndfrihetsläran var utvecklad redan före den första Hälsingeresan i januari 1843. Wejryd menar att det inte finns något källstöd för att så var fallet. Janssons kristendomstolkning grundade sig inte på syndfrihetsläran under 1830- och det tidiga 1840-talet, utan visade då drag av vanlig pietism. Wejryd menar att Janssons självständiga kristendomstolkning växte fram i ett växelspel när han konfronterades med omgivningens kritik. Först under andra halvåret 1843 radikaliserades budskapet och Jansson talade då om att erikjansarna genom tron på honom går från att vara syndare till att bli saliga.   


Kvinnorna i erikjansarrörelsen hade viktiga positioner i rörelsens uppbyggnad. De var hängivna följeslagare och viktiga vägvisare som introducerade Erik Jansson till läsare-grupper i för honom okända trakter. I inledningsskedet hade kvinnorna viktiga roller, men när Janssons beroende av vägvisare upphörde försvann också kvinnornas offentliga engagemang. Detta med undantag av Janssons hustru och pigan Schön. Erik Janssons uppfattning var det var männens sak att förkunna. I de fall kvinnorna ändå förkunnade var det enbart i de situationer det inte fanns män att tillgå, således en nödlösning. Kvinnorna hade framstående positioner och viktiga roller i uppbyggnaden av rörelsen för att sedan försvinna från den offentliga scenen. Till en början suddades könsgränserna ut men när rörelsen blev etablerad gick kvinnorna tillbaka till hemmet och de mer traditionella rollerna. 


Kvinnorna var i stor majoritet i erikjansarrörelsen. Detta kan förklaras med hushålls-mönstret eftersom det var mest kvinnor som var ekonomiskt beroende av hushållet. Men detta är inte hela förklaringen till det stora antalet kvinnor. Tidigare forskning om erikjansarna berör inte om det kan ha funnits en koppling mellan Janssons budskap om syndfrihet och överrepresentationen av kvinnor i rörelsen. Jag har med hjälp av Gunilla Gunners forskning om Nelly Halls syndfrihetslära och om den kan ha tilltalat kvinnor i väckelserörelsen, dragit paralleller till erikjansarrörelsen. Jag gör inte anspråk på att ge en heltäckande förklaring till varför en så stor andel erikjansare var kvinnor, men syndfrihetslöftet går heller inte att avfärda som en tänkbar förklaring eller delförklaring. Syndfrihetsläran och avsaknaden av arvsynd innebär för kvinnors del en befrielse från en kollektiv skuld. Denna synd har på olika sätt begränsat kvinnors möjligheter sedan Eva föll för ormens frestelse i skapelseberättelsen. Löftet om syndfrihet kan för kvinnorna i erikjansarrörelsen ha varit en bidragande orsak till medlemskap.
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