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Sammanfattning (abstract) 
Ämnet för denna uppsats är reformationen och Gustav Vasas maktövertagande i Sverige, un-
der första delen av 1500-talet. Framförallt i Segersta och Hanebo socknar, i södra Hälsing-
land. 

Med hjälp av en historiografiskt komparativ metod försöker uppsatsen besvara hur tidi-
gare historiska verk förklarat det faktum att det inte, i södra Hälsingland, uppstod några oro-
ligheter till följd av de religiösa och samhälleliga förändringarna. 

Efter att ha redovisat den historiografiska bilden av hur historiesynen förändrats görs en 
studie av fyra historieberättande texter. Först två lokalhistoriska verk av äldre datum, där fo-
kuseringen ligger på just det område, Segersta och Hanebo, som undersökningen begränsar 
sig till. Därefter följer två nyare verk som, även om de fokuserar sig på landet som helhet, i 
alla fall presenterar nya teorier och metoder inom forskningen. 

Det visar sig att de äldre lokalhistoriska verken inte alls är amatörmässiga, men företrä-
der en omodern historiesyn. Efter att ha tagit del av de modernare verken blir det uppenbart 
att ny tolkning av gamla källor, tillsammans med nya källor, förändrat synen på reformatio-
nens verkningar på befolkningen, Gustav Vasas roll för reformationen, samt de befintliga oro-
ligheternas dignitet. Samtidigt klarnar bilden av sockenprästernas betydelse för såväl Gustav 
Vasa som reformatorernas kommunikation med befolkningen. 

Resultatet av undersökningen blir att det är hög tid för en ny kvalitativ studie av Segersta 
och Hanebo socknar och samtidigt väcks några nya frågeställningar som förhoppningsvis kan 
vara fruktbara för en sådan studie. 
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1. Inledning 

1.1 Förord 
Jag har intresserat mig för den svenska reformationen under första hälften av 1500-talet och 
dess verkningar på ett lokalt plan. Att själv gå i närkamp med de ursprungliga källorna skulle 
emellertid ha blivit ett arbete som, jag personligen, inte ansåg genomförbart inom ramen för 
en C-uppsats. Källorna är få, samt för ett otränat öga synnerligen svårtolkade. Dessutom finns 
de på arkiv belägna litet för långt ifrån min egen hemort, för att det skulle vara mödan värt att 
själv försöka tolka dem. 

I stället har jag gått till befintlig litteratur i ämnet för att på så sätt försöka bilda mig en 
egen uppfattning i ämnet. Eftersom reformationen i Hälsingland inte karaktäriserades av 
samma oroligheter som t ex Dalarna eller Småland finns det relativt lite nedskrivet om skeen-
det i den mera rikstäckande historiska litteraturen. Jag har därför fått vända mig till de lokal-
historiska verk som finns, för att finna material till min studie. Studien av dessa lokalhistoris-
ka verk har emellertid väckt ytterligare frågor och det är runt dessa frågor uppsatsen byggts 
upp. 

Rätt snart upptäckte jag att lokalhistorikerna förvisso lagt ner ett gediget arbete på sina 
källstudier medan jag däremot ställde mig tveksam till en del av slutsatserna de drog av käl-
lorna. För att komma till rätta med mina tvivel beslutade jag mig för att jämföra dem med mer 
professionella historieskrivares syn på perioden. 

I min undersökning har jag därför ställt två lokalhistoriska verk från två olika tidsepoker 
mot några nyare verk som, även om de inte direkt går in på den lokalhistoria jag själv stude-
rat, i alla fall behandlar samma problem fast på ett nationellt plan. Det kan också vara av in-
tresse att jämföra dem, som representanter för professionella historikers arbete, jämfört med 
den mer amatörmässiga lokalhistoriken. Jag har också behövt dem för skapandet av en jämn 
linje historiska verk fram till nutiden, för att på så sätt komplettera min historiografiska un-
dersökning och få en fullgod bas för mina egna slutsatser. 

Kanske kan man ifrågasätta vad en undersökning av allmänhistoriska verk (utom i ett av 
fallen) har för religionsvetenskapligt värde, men mitt ämne fokuserar sig på ett skeende i 
svensk historia som jag själv anser är av stort religionshistoriskt intresse. Vad gäller de histo-
riografiska förändringarna menar jag också att de idéhistoriska strömningar som påverkar de 
vetenskapliga resultaten inom en akademisk disciplin oftast även påverkar andra discipliner 
på liknande sätt. 

1.2 Ämnet 
Reformationen i Sverige sammanfaller med en annan intressant period i svensk historia, när 
Sverige under ledning av Gustav Vasa slutgiltigt bryter sig loss från den så kallade ”Kalmar-
unionen” med Danmark och Norge. Av tradition har Gustav Vasa ansetts som den store lands-
fadern och den som lade de första byggstenarna till vad vi i dag kallar för det moderna Sveri-
ge. Hur det egentligen var med landsfader och de första byggstenarna har debatterats, och 
görs ännu i vår tid, men vissa fakta förefaller alla historiker vara överens om. 

År 1520 ställer den danske unionskungen Kristian II till med Stockholms blodbad, där 
han låter avrätta ett stort antal oppositionella svenskar, företrädesvis adelsmän och bland an-
nat Gustav Vasas far. 1521 inleder Gustav Vasa ett framgångsrikt uppror mot den danska 
överheten och den 6 juni 1523, väljs han till kung. Därefter styr han det svenska riket under 
såväl med- som motgång fram till sin död, 1 juni 1560. 

Under samma period övergick Sverige från att vara en katolsk kyrkoprovins, underställd 
påven i Rom, till en luthersk-evangelisk statskyrka med Sveriges kung som högsta beslutsfat-
tare. Rent konkret innebar införandet av Martin Luthers nya lära en hel del. Först och främst 
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ville den nya läran avskaffa avlatshandeln som varit en viktig men tvivelaktig inkomstkälla 
för den katolska kyrkan. Predikan fick en viktig roll och all kyrklig verksamhet skulle grunda 
sig på bibelordet. Det som inte gjorde det, kunde tas bort. 

Detta fick stor inverkan på den kyrkliga vardagen. Antalet mässor och gudstjänster mins-
kade drastiskt, och även i själva utförandet förändrades gudstjänsterna. Kyrkliga skatter, som t 
ex konstföremål av silver och guld, vilka inte kunde motivera sitt varande med någon bibel-
text hamnade i till kronans skattkammare och samma gällde för de landegendomar som kyr-
kan lagt sig till med. Även kyrkans beskattning av folket minskades. Detta gav istället ett ökat 
utrymme för staten att öka sin beskattning av folket. Biskoparnas och klostrens makt minska-
de och för de enskilda sockenprästerna avskaffades kyskhetslöftet. Det blev med andra ord 
tillåtet för kyrkans män att gifta sig. 

Man ska dock komma ihåg att det vid denna tid även fanns starka krafter för förändringar 
inom ramen för den katolska kyrkan. Så kallade reformkatoliker ville också öka bibelordets 
betydelse, fast utan att för den skull bryta med de gamla traditionerna. De instämde även i 
kritiken mot de värsta avarterna i den katolska kyrkan, t ex avlatshandeln. 

Utan att göra våld på ovannämnda ”sanningar” kan man konstatera att riket genomgick 
stora förändringar, förändringar som rimligtvis borde ha satt sina spår även på det lokala pla-
net. Vilka förändringar, politiska eller religiösa, som satte de djupaste spåren för framtiden är 
en fråga jag vill låta bero, men för det dåtida folket ute i bygderna var säkert bådadera intimt 
sammanflätade med varandra. 

Det rike Gustav Vasa tog makten över hade inte riktigt samma geografiska utseende som 
dagens Sverige men Hanebo/Segersta pastorat, som min studie koncentrerar sig på, låg då 
som nu i Hälsingland. Låt gå för att Hälsingland på den tiden betecknade ett betydligt större 
område. Pastoratet består än i dag av moderförsamlingen Segersta och dess annex Hanebo 
församling. 

Segersta socken är belägen vid Ljusnans strand alldeles vid älvens inlopp till sjön Berg-
viken och ca: en mil söderut efter Bergvikens strand ligger Hanebo socken. Sjön Bergviken 
utgör i sig, någon mil av älven Ljusnan, som längre ner åter smalnar av för att slutligen rinna 
ut i havet. I sydväst gränsar Hanebo mot Gästrikland. 

Efter att i grova drag, ha presenterat tiden, platsen samt de största historiska händelserna, 
övergår jag till att specificera syftet med min undersökning, samt hur jag har gått tillväga. 

1.3 Syfte, frågeställning och metod 
Efter att ha studerat litteraturen kan jag konstatera att det inte finns belägg för några orolighe-
ter i Segersta eller Hanebo socknar, vare sig under reformationen eller under kung Gustavs 
grundande av det svenska riket. Oroligheter förekom emellertid på andra ställen i landet och 
min huvudsakliga frågeställning har därför varit varför oroligheterna uteblev här. För att 
komma till rätta med detta har jag gjort en historiografisk undersökning. 

Historiografi är forskning om historieämnets historia och kan ses som en del av såväl idé-
historien som vetenskapshistorien. Genom att ägna sig åt detta kan man bli medveten om sin 
egen identitet och den tradition man själv tillhör. En annan anledning kan vara att man, ge-
nom att studera tidigare forskningsförlopp, eventuellt ser hur äldre resultat kommer tillkorta 
och kanske kan man också finna sätt att komma vidare i forskningen. Med hjälp av en histori-
ografisk studie där jag med en komparativ metod jämfört olika historiska verk har jag byggt 
ut min huvudfråga till ett helt komplex av frågor. Vilka svar på frågan om varför oroligheter-
na uteblev finns i dessa verk? Är dessa svar på något sätt färgade av den historiska tradition 
historieskrivaren tillhör? Vilken kritik kan man föra fram mot deras argument? 

Som jag tidigare nämnt känner jag mig inte riktigt tillfredsställd med de svar den äldre 
forskningen kommit fram till, och uppsatsens huvudsyfte kan ses som ett försök att, om inte 
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komma med nya vetenskapliga rön, i alla fall skapa konstruktiv kritik av tidigare forsknings-
resultat. Förhoppningen är att denna kritik ska leda till en användbar arbetshypotes för vidare 
forskning, vilket eventuellt kan leda till ny förståelse av det historiska skeendet. 

1.4 Källor och litteratur 
Som källor har jag två lokalhistoriska verk från min hembyggd, det ena från andra hälften av 
1800-talet och det andra från 1930-talet. Dessa tänkte jag jämföra med lämpliga avsnitt ur 
Sveriges kyrkohistoria 3 - Reformationstid av Åke Andrén samt en nyutgiven bok om Gustav 
Vasa av Lars-Olov Larsson. 

Vad gäller hur historiesynen förändrats har jag främst använt mig av en bok av Knut 
Kjeldstadli, Det förflutna är inte längre vad det en gång var (framförallt ett avsnitt skrivet av 
Klas Åmark som koncentrerar sig på svensk historieskrivning), men jag har också haft nytta 
av ett flertal andra verk som jag redovisar i den litteraturlista som finns i slutet av uppsatsen. 

Det första av de lokalhistoriska verk jag använt mig av är P. H. Widmarks Beskrivning av 
provinsen Hälsingland. Första Upplagan av detta verk gavs ut redan 1860, året före författa-
rens egen död, men jag har använt mig av en andra upplaga utgiven 1945. I företalet till denna 
hävdas emellertid bestämt att det enda som skiljer den från den första upplagan är några tabel-
ler och skisser som inte fanns med i första upplagan, samt en modernare stavning till vissa ord 
och rättningar av direkta tryckfel. 

P. H. Widmark arbetade en tid som lantmätare i Hälsingland men hade uppenbarligen 
många strängar på sin lyra. Förutom sin roll som amatörhistoriker (med goda kontakter till 
såväl yrkeshistoriker, som arkivarier) avancerade han med tiden till en utnämning som lands-
hövding i Norrbotten.1 

Det andra verket är Två Hälsingesocknar med Nils C. Humble som redaktör. Han var, 
vid tiden för verkets inledande, komminister i Segersta och blev sedan kyrkoherde i 
Skog/Lingbo församlingar, vilka angränsar till Segersta/Hanebo. Den behandlar i första hand 
Segersta och Hanebo socknar, strax söder om Bollnäs, och utkom i sin första upplaga 1934. I 
den andra upplagan från 1983, som jag använt mig av, är originaltexten helt intakt och endast 
bildmaterialet skiljer från 1: a upplagan. Humble fungerar som ledare för en kommitté, vilken 
tillsatts på direkta önskemål från ärkebiskop Nathan Söderblom, för att skriva socknarnas hi-
storia. Det är även Humble som skrivit de delar av boken jag använt mig av. 

Sveriges kyrkohistoria 3 - Reformationstid av Åke Andrén, från 1999, är vad man kan 
kalla ett kristendomshistoriskt standardverk, som används på högskolor och universitet, och 
torde spegla den gängse synen på reformationen ganska väl. 

Min sista källa är det populärhistoriska verket Gustav Vasa – landsfader eller tyrann, av 
Lars-Olof Larsson. Denna biografi är nyutgiven, 2002, och författaren är professor i Historia 
samt specialiserad på just den tidsepok jag valt att studera. Problemen med att använda denna 
källa i min undersökning är flera; För det första är detta en biografi över Gustav Vasa och 
varken Hälsingland eller reformationen har någon huvudroll. Faktum är att reformationen 
träder i bakgrunden för de politiska förändringarna, såväl inrikes som utrikes. Detta är emel-
lertid intressant i sig, och det är så jag har studerat boken; Vilken roll spelade, enligt Larsson, 
reformationen och Hälsingland för Gustav Vasa? 
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2. Historiesynen förändras 
Det är inte självklart att ett samhälle har en uppfattning om historien. Under den äldre stenål-
dern (som omfattar 99 % av mänsklighetens era) var samhällets förändringar så små att de 
knappast kunde registreras. I dessa samhällen, som den franske social-antropologen Claude 
Lévi-Strauss kallat för ”kalla”, var reproduktionen och återskapandet av samhället enkelt och 
försiggick på släktnivå.2 Som ett nutida exempel kan man se vissa indianstammar i Amazonas 
(åtminstone tills helt nyligen). När dessa kalla samhällen formulerade sin syn på det förflutna 
saknade de ett allmänt begrepp om det förflutna. Historien sågs helt enkelt som platser där 
något inträffat. 

I motsats till dessa kalla samhällen finns följaktligen även ”varma samhällen”. Varma 
syftar då på samhällen som förändrar sig. Ett bra exempel på detta är den västerländska civili-
sationen vi själva är en del av. Om man tar ut svängarna lite, kan man säga att historiefram-
ställningen haft tre faser; 

 Historia som myt 
 Historia som krönika 
 Historia som vetenskap 

Historia och skrift är intimt sammanbundna med varandra och många av de första skrifterna 
som återfunnits från de äldsta civilisationerna har varit religiösa texter. De gamla skapelsemy-
terna kan ses som ansatser till historieskrivning och innehöll bland annat berättelser om hur 
världen blivit till samt legitimerade vissa samhällsförhållanden. Dagens indiska kastsystem, 
med ursprung i de gamla vediska texterna, är ett exempel på detta. 

Dessa skapelsemyter förvandlas ofta till så kallade genealogier, släkttavlor för att t ex, 
legitimera ett visst kungahus. Mytiska genealogier är enligt den amerikanske socialantropolo-
gen Jonathan Friedman, typiskt för vad han kallar ”ljumma samhällen”. Något mer samman-
satta samhällen med en hierarki utöver den egna familjen, där det finns ett behov av ideolo-
giska motiveringar för att befästa samhällsordningen.3 

I ytterligare sammansatta samhällen, de som Lévi-Strauss kallade varma, uppstår mer di-
stinkta historieuppfattningar, med tankar om historiens karaktär och eventuella inriktning 
samt någon slags föreställning om kronologi. 

Historieuppfattningarna skiljer sig beroende på vilken tidsuppfattning de representerar. 
Ett sätt är att uppfatta tiden som cyklisk, d v s att tiden upprepar sig och saknar riktning. En 
uppfattning som förmodligen föll sig naturlig i ett jordbrukssamhälle, med ständigt återkom-
mande årstider och en fast arbetsrytm. Den cykliska tidsuppfattningen fanns exempelvis, så-
väl under antiken som i hinduisk historieskrivning. 

I den västerländska historietraditionen har man vanligtvis uppfattat historien som raka 
motsatsen, d v s lineär, en rätlinjig utveckling från en punkt till en annan. Ofta har dessa lineä-
ra uppfattningar även varit teleologiska och menat att historien varit på väg mot ett specifikt 
mål som ofta inneburit framsteg. Enligt kyrkofadern Augustinus var målet domens dag och 
återuppståndelsen medan upplysningstidens historieskrivare överförde målet från Gudsrikets 
seger till det mänskliga samhällets fullkomning.4 

Den första fasen i den västerländska historieskrivningen var kröniketiden. Grovt räknat 
inleddes den med Herodotos och Thukydides på 400-talet f.v.t, och avslutades under upplys-
ningstiden i början av 1700-talet.5 Dessa framställningar var deskriptiva och inte förklarande. 

                                                 
2 Knut Kjeldstadli 1995 s. 45 
3 Knut Kjeldstadli 1995 s. 46 
4 Knut Kjeldstadli 1995 s. 47 

 7

5 Knut Kjeldstadli 1995 s. 49 



Mer historier än historia och ofta skrevs de med ett uttryckligt syfte. De var didaktiska med en 
undervisande, moraliserande eller legitimerande funktion.6 

Upplysningstidens främste historiker, Voltaire, förde in världsliga förklaringar i stället 
för som tidigare endast motivförklaringar. Han visade även stor skepsis inför källorna och 
lade märke till andra befolkningsgrupper än kungar och högadel. Att man trots detta betraktar 
honom som förvetenskaplig har att göra med upplysningstidens människosyn. De menade att 
människan i alla tider var den samma och utifrån sig själva drog de slutsatser om vad som var 
rätt eller fel. När människor i det förflutna inte gjorde som de måste det bero på att de var 
dumma. De såg sitt egna ”upplysta” tidevarv som en måttstock och bedömde inte äldre sam-
hällen efter dessas annorlunda förutsättningar.7 

Upplysningstidens historieskrivning avlöstes av den tyska historiska skolan, historismen. 
Historismen var påverkad av romantiken och inledde den i egentlig mening vetenskapliga 
historien, som ”den akademiska flygeln i romantikens fascination inför det förflutna.”8 Inom 
historismen försökte man bevisa en utvecklingstanke. Man menade att varje tid hade sin 
egenart som skiljde den från andra epoker och på romantiskt manér ansågs att varje folk och 
varje nation hade en egenart som tagit sin boning i dess speciella historia. Uppgiften var att 
finna dessa egenarter. 

Eftersom epokerna och nationerna var olika måste historikerna möta dem med ett öppet 
och förutsättningslöst sinne, utan att döma, och intuitivt försöka förstå den dominerande ten-
densen, folksjälen. Det man sökte var helheten i ett samhälle, med tonvikt på det andliga.9 
Denna vetenskapliga riktnings kanske största namn, Leopold Ranke, menade att det krävdes 
saklighet och objektiv vetenskaplig metod, för att kunna beskriva hur det verkligen hade varit. 
Detta ledde till ett ökat intresse för de ursprungliga källorna, till skillnad mot för tidigare då 
man nöjt sig med andrahandskällor, med en deskriptiv berättelse om skeendet, t ex krönikor. 
Som en följd av detta började man också tillämpa källkritik.10 I efterhand kan man konstatera 
att det ”objektiva och sakliga” ofta fick ge vika när en annan av tidens stora drivkrafter, natio-
nalismen, krävde historiska motiv för att skapa en tradition som kunde upprätthålla moralen 
hos den nuvarande nationen, samt imponera på andra nationer. Som alla andra fångades även 
historikerna av den folkliga nationalismen.11 

Som den svenska historieskrivningens fader brukar man lyfta fram Uppsalaprofessorn 
Erik Gustaf Geijer (1783 – 1847).12 Geijers historiska arbeten baserar sig på en konservativ 
historiesyn, där den svenska historien var en historia om relationerna mellan kungar och fol-
ket, i första hand om lagar, förordningar och det politiska skeendet i ett försök att skapa en 
syntes mellan detta och enskilda individers handlingar. 

Den konservativa skolan dominerade svensk historieskrivning långt in på 1930-talet och 
dess mest framstående gestalt var Harald Hjärne (1848 – 1922.).13 Hjärne stod nära den tyska 
konservativa skolan i Rankes efterföljd och såg kungarna samt den politiska historien som 
central. Han betraktade ofta de historiska aktörernas motiv som ideella och de svenska kung-
arna som förkämpar för den protestantiska läran i kamp mot katolicismen. 

 

                                                 
6 Knut Kjeldstadli 1995 s. 49 
7 Knut Kjeldstadli 1995 s. 50 
8 John Tosh 2000 s. 16 
9 Knut Kjeldstadli 1995 s. 51 
10 Lauritz Weibull 1948 s. 407 
11 John Tosh 2000 s. 22 
12 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 57 
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”Det var en urgammal grundsats i Sverige, att konungar innehade sin myndighet och sin rätt att 
kräfva hjälp av de särskilda landskapens allmoge för ett högre ändamål än för sin egen nytta.”14 
 

Hjärne förordade också en levande och tillgänglig framställning av historien. Eftersom resul-
tatet, enligt Hjärne, endast kunde vara relativt och beroende av iakttagaren och dennes förmå-
ga att iaktta verkligheten, kunde man avstå från tidigare historieskrivnings rabblande av årtal 
och i stället försöka framställa en lättillgänglig helhetsbild med orsakssammanhang. Detta 
fick sitt kanske tydligaste resultat i Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden, publice-
rad mellan 1913 och 1924, som under många år undervisade det svenska folket i dess historia. 
Enligt Grimberg hade historieundervisningen en fostrande och utvecklande uppgift och den 
fosterländska tanken samt den protestantiska kampen mot katolicismen lyfts fram.15 En av 
Hjärneskolans yngre representanter, Nils Ahnlund (1889 – 1957), har i efterhand setts som 
prototypen för en historiker som använder sig av narration (kronologiskt ordnad berättelse) 
för att avbilda historien på källmaterialets och aktörernas villkor.16 

Den konservativa historieskrivningen fick i början av 1900-talet konkurrens av ett empi-
ristiskt och positivistiskt program. Det var bröderna Lauritz och Curt Weibulls program där en 
metod med stenhård källkritik avförde en lång rad berättande källor.17 Historisk rekonstruk-
tion skulle endast vila på historiskt säkerställda fakta och Bröderna Weibull menade att den 
konservativa skolans teoretiserande var metafysiska spekulationer. De ratade den fosterländs-
ka historieskrivningen, vars politiska historia oftast grundade sig på berättande källor, till 
förmån för en politisktadministrativ historia baserad på ekonomiska och kamerala källor.18 
Det tidigare intresset för stora och ansvarstagande män med ideella motiv ersattes av analyser 
av maktkamp och ekonomiska intressen. 

Vid 1950-talets mitt var ”Weibullarna” den dominerande riktningen och en av 1900-
talets mest inflytelserika historiker, Erik Lönnroth, var typisk för denna riktning. 

 
”Att sammanhang bara råder när företeelsen C ovillkorligen kräver företeelsen B som förutsätt-

ning. 

[…] 

Kortslutningar efter önsketänkande är inte tillåtna.”19 

 
De stora män som Lönnroth skrev om var inte på samma sätt, som Hjärnes och Ahnlunds sto-
ra män, representanter för individuell påverkan av historien, utan representanter för ett större 
intresse med adeln och kronan som ett slags överindividuella abstraktioner.20 

Från 1950-talet och framåt ökade intresset för historieämnet, vilket resulterade i att såväl 
antalet akademiska studenter som antalet forskare ökade, samtidigt med att de ekonomiska 
anslagen för forskning i ämnet blev givmildare. Mer pengar samt modernare teknik möjlig-
gjorde större projekt och man började alltmer ta efter samhällsvetenskapens mer systematise-
rande och lagsökande forskning. I slutet av 1960-talet började man också tillämpa teorier i en 
mer modern mening.21 På 70-talet blev det helt normalt för historiker att använda sig av de 

                                                 
14 Harald Hjärne 1901 s. 20 
15 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 59f 
16 Knut Kjeldstadli 1995 s. 60 
17 Curt Weibull 1964 s. 57ff 

Lauritz Weibull 1948 s. 427 
18 Curt Weibull 1964 s. 65 
19 Erik Lönnroth 1998 s. 17f 
20 Erik Lönnroth 1969 s. 7-10 
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historiska perspektiven i samhällsvetenskapliga teorier skapade av t ex Karl Marx, Max We-
ber och Michel Foucault. 

1970- och 80-talets viktigaste teoretiska riktning var den historiematerialistiska, med röt-
ter hos Karl Marx. Det var dock inte enbart marxister som använde sig av den utan också 
forskare med hemvist i mer liberala läger.22 Nu började man intressera sig betydligt mer för 
andra samhällsklasser än de styrande och ett vanligt konflikttema var konflikten mellan olika 
samhällsklasser. Samtidigt tog historikerna intryck av mer kulturteoretiska riktningar som 
antropologiska och etnologiska. Även språkets betydelse analyserades och många influenser 
från språkvetenskapens strukturalism inhämtades. 

En av 1980- och 90-talets dynamiska forskningsriktningar var den kvinnohistoriska 
forskningen. När det tidigare helt och hållet, hade rört sig om en männens historia, kom de 
första kvinnliga docenterna i historieämnet på 1950-talet. Det dröjde emellertid ända till 
1980-talet, innan kvinnorna var tillräckligt starka i sina akademiska positioner för att vrida 
perspektivet till sig själva.23 Genusteorier kan dock, och har även, använts i omvänd riktning. 

På 1980-talet började också de postmodernistiska strömningarna, så sakteliga, märkas på 
den historiska arenan, med en allt större skepsis mot de stora samhällsvetenskapliga teorierna 
och de sammanfattade begrepp som skapats av dessa. ”I stället för den stora berättelsen, om t 
ex samhällsformationernas övergång i varandra, söker man sig nu till de många och små be-
rättelserna, gärna i form av detaljstudier på lokal nivå.”24 

En återvändande trend från äldre historieskrivning är kunskapsrelativismen, d v s ett ifrå-
gasättande av vår förmåga att sätta oss in i ett historiskt skede och förklara det förflutna. Det 
är framförallt tvivel mot möjligheten att rätt tolka de texter historieforskningen bygger på, 
som förs fram. Med begrepp lånade från språkforskningen, t ex dekonstruktion (textanalys där 
den ytliga meningen åsidosätts till förmån för den mindre uppenbara) och diskurs (ett kom-
plex av språkpraxis)25 är dagens relativism betydligt extremare än Harald Hjärnes relativism 
vid det förra sekelskiftet. Möjligen kan den också ligga till grund för att det bland dagens his-
toriker blir allt vanligare med en lättsinnig inställning till källmaterialet.26 

Många historiker förkastar emellertid det postmodernistiska påståendet där man förnekar 
att fakta skulle ha någon objektiv existens annat än som tankekonstruktion och att gränsen 
mellan dikt och tanke är otydlig. Enligt dessa historiker finns det vissa fakta som inte går att 
förneka. ”Antingen är Elvis Presley död eller också är han det inte.”27 

Man kan också se en tidstypisk tendens hos vår tids populärhistoriker. Om man t ex jäm-
för Peter Englunds i stora drag negativa syn, ”ett svunnet elände”28, av den svenska stor-
maktsperioden och dess verkningar, med Herman Lindqvists mer positiva bild av samma pe-
riod29 så har de det gemensamt, att de gärna slår ner på och kritiserar tidigare forskningsresul-
tat i ämnet. En ny motsättning i ämnet är den, mellan ett journalistiskt moraliserande, politise-
rande och skuldbeläggande perspektiv och ett mer akademiskt perspektiv, som vill hålla fast 
vid en värdeneutral framställning, sakliga argument och nyansering av påståendena.30 

Än i dag lever emellertid de stora teoriernas företrädare, samhällsvetenskapliga och ge-
nusorienterade, kvar och även den positivistiska skolan, i bröderna Weibulls och Erik Lönn-
roths anda, har sina förespråkare. Detta samtidigt som de post-modernistiska strömningarna 

                                                 
22 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 67 
23 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 68 
24 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 68 
25 John Tosh 2000 s. 158 
26 Klas Åmark i Knut Kjeldstadli 1995 s. 70 
27 Eric Hobsbawm 1999 s. 18 
28 Peter Englund 2000 s. 16 
29 Herman Lindqvist 1994 s. 9ff 
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definitivt fått fäste i ämnet och ungefär här, i denna fragmentariserade historiesyn står jag 
själv med ett försök att jämföra fyra olika epokers historiekonstruktioner av reformationen. 

 

3. Provinsen Hälsingland 
Den första tolkningen av reformationsperioden jag studerat är, P. H. Widmarks Beskrivning 
av provinsen Hälsingland, första gången utgiven 1860. Detta i många hänseenden impone-
rande verk är, som titeln antyder, en beskrivning av Hälsinglands historia från tidigaste urtid 
ända fram till 1800-talet. Ett pionjärverk som legat till grund för efterföljande bygdehistoriska 
ansatser. I förordet till den andra upplaga, från 1945, jag haft tillgång till, citeras Professor 
Nils Ahnlund, medlem i Svenska akademin; ”Verket är obestridligen ett av de solidaste i sitt 
slag i hela vår svenska litteratur.”31 Att döma av den tid Widmark verkat i, samt de lovord han 
får av den konservative historikern och Hjärnelärjungen Ahnlund, borde det gå att placera 
detta verk i den konservativa skolan. 

I verkets andra kapitel, som behandlar Hälsinglands urinnevånare och dess tidigaste hi-
storia, förstärks också denna misstanke. De antaganden Widmark här gör, baserar han på vad 
den kände hävdatecknaren Procopius säger. Denne Procopius, som levde på 500-talet e.Kr, 
var bördig från Palestina och ansågs tydligen av Widmark som väl insatt i Hälsinglands tidi-
gaste historia. Han hade nämligen följt med en viss Belisarius, som skrivare, under dennes 
fälttåg mot vandaler i Afrika och goter i Italien. Genom dessa kontakter med germanska folk-
stammar, han hade personligen frågat några av dessa goter och vandaler, om vilka förhållan-
den som rådde i det norra Europa de härstammade ifrån, kom uppenbarligen Procopius till 
häpnadsväckande insikter32, av vilka jag här ska ge ett axplock; 

 
”Det kan med full säkerhet antagas att lappar äro Hälsinglands […] urinnevånare […] De bland 

Skandinaviens alla innevånare voro de enda, som förde ett liv, icke olikt djuren, ty de varken bru-

kade kläder, eller täckte sina fötter med skor. 

[…] 

Vid sidan av den lappska folkstammen har tvivelsutan långt in i fornåldern ett annat folk sig i våra 

bygder nedsatt. (Här syftas på göterna.) 

[…] 

Denna teckning, grundad på de underrättelser, vilka Procopius av de nordiska folken själv inhäm-

tat, lämnar oss en åskådlig bild därav, huru i den tid, han beskrivit, den lappska befolkningen var 

med den götiska blandad. […] Det låter sig lätt förklara, huru de götiska folken kunnat taga landet 

i besittning, utan kända stridigheter med den lappska urstammen. Denna senare stam, till själs- och 

kroppskrafter vida underlägsen den förra. 

[…] 

Av den lappska folkstammen, […] återstår nu inom Hälsingland en inskränkt och fåtalig kvarleva i 

de så kallade sockenlapparna, vilka, ehuru deras nations missöden drivit dem från det gamla 

lappska levnadssättet, ändock bibehålla det grunddrag, böjelse för ett kringirrande liv och motvilja 

för allt ihärdigt arbete, som utmärker sig i denna människoras.”33 

 
Med bland annat dessa, i dag chockerande, uttalanden arbetar sig Widmark fram till en tes där 
han härleder Hälsinglands nutida befolkning till ett gotiskt ursprung. Vad det gäller hans ra-
sistiska påhopp på den samiska ursprungsbefolkningen måste man nog dessvärre försvara den 
gode Widmark. Han var inte ensam om dylika förklaringar och hans ohämmade användande 
av Procopius är heller inget unikt. Den har han hämtat från 1:a bandet av Strinnholms Svenska 
                                                 
31 P. H. Widmark 1945 (förordet) 
32 P. H. Widmark 1945 s. 38 
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folkets historia34 och denna brist på källkritik när det fordrades nationalistiska och rasideolo-
giska motiveringar, var tyvärr vanlig under 1800-talet.35 Som ett uttryck för sin samtid är det-
ta verk ganska normalt, även om man kan ifrågasätta huruvida det fortfarande bör stå kvar i 
folkbibliotekens hembygdshyllor. 

Efter att på detta sätt ha bekantat oss med Widmarks historiska perspektiv övergår vi till 
hans beskrivning av den tid som egentligen är av intresse för denna uppsats. 

Hur beskriver Widmark förhållandet mellan hälsingarna å den ena sidan och Gustav 
Wasa och kyrkan å den andra? Ger han något svar på frågan varför reformationen förefaller 
ha gått lugnt tillväga i Segersta och Hanebo socknar? 

Widmark menar att det i Hälsingland fanns ett grundmurat hat mot unionen och den ka-
tolska kyrkan redan under Sten Sture den äldres tid (slutet av 1400-talet). 

 

”Vi se nämligen i det följande, huru dalkarlar och hälsingar alltid enigt samverkat i strider för den 

inländska konungamaktens befästande. I dessa landskap, liksom i inom det övriga norrland, hade 

högadeln eller det aristokratiska partiet intet insteg, och det var således i dess landskap det demo-

kratiska elementet allmännast sig uttalade i hat mot det av högadeln understödda väldet.”36 

 

I detta citat finner man en hel del intressanta detaljer. För det första vill författaren koppla 
samman Hälsingland med Dalarna och för den delen hela norrland. Han menar att det var i 
dessa trakter som, tack vare bristen på aristokrati och högadel, Sveriges mest demokratiska 
krafter fanns. Uppenbarligen kopplar Widmark samman demokrati med ett styre i samklang 
mellan konung och allmoge (kanske inte riktigt dagens definition av ordet) och framförallt en 
modell där landet styrs av en inhemsk konung. 

Widmark tvivlar inte det minsta på att Kalmarunionen var av ondo för Sverige och Gus-
tav Vasa målas upp som en kraftfull regent som efter Stockholms blodbad räddar landet från 
den danska överhögheten. Dalkarlarna beskrivs som den fasta kraft som välvilligt ställer sig 
till Gustav Vasas förfogande och det är dessa dalkarlar som tillsammans med den blivande 
kungen brevledes ber allmogen i Hälsingland om hjälp att besegra den lede dansken. Samti-
digt skickar dock katolska kyrkans högste potentat i Sverige, ärkebiskop Trolle som av Wid-
mark beskrivs som den danske kungens ”ivriga medhållare”37, ett annat brev där han förma-
nar hälsingarna att inte vika från den lagligt krönte Kristians sida. 

a. 

                                                

När hälsingarna tvekar vilken röst de ska lyssna på reser Gustav Vasa själv, påsken 1521, 
till Norrala strax norr om Söderhamn, för att tala hälsingarna tillrätta. I sitt tal till Hälsing-
lands allmoge trycker han extra mycket på (eller är det kanske Widmark som trycker) ”huru-
ledes deras förfäder alltid sig förenat ned dalkarlarna, när fäderneslandet nöd och fara fordrat 
deras bistånd.”38 När därefter ärkebiskop Trolle reser till Hälsingland i samma ärenden tas 
han emot betydligt kallsinnigare och i stället för att lyssna på hans föreställningar om ”rättvi-
san och nödvändigheten av det stockholmska blodbadet”39 tar hälsingarna till vapen och slu-
ter upp jämte Gustav Vasa för att kasta ut de danska herrarn

I juni 1523 faller Stockholm, den sista av danskarnas kvarvarande fästningar, och Gustav 
Vasa väljs till kung, Gustav I, i Strängnäs. Befrielsekriget hinner emellertid knappt avslutas 
innan det uppstår nya oroligheter i landet. Eller som Widmark beskriver det; 

 

 
34 P. H. Widmark 1945 s.38 
35 Stig Jägersköld och Svante Nordin i Anders Björnsson (red) 1994 s. 39,47 
36 P. H. Widmark 1945 s. 116 
37 P. H. Widmark 1945 s. 120 
38 P. H. Widmark 1945 s. 121 
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”Det är allmänt känt i vilken utblottad ställning rikets inbyggare sig befunno i följd av unions-

kungarnas utpressningar samt de långvariga inre och yttre stridigheterna. All återstående rikedom 

innehades av ett mäktigt och fördärvat katolskt prästerskap, som icke lydde världslig överhet eller 

erkände annat välde än påvens och sitt eget anhangs. Att inskränka denna hierarkiens stora makt 

och att av dess samt kyrkors och klosters rikedomar anskaffa medel till betalning av rikets stora 

gäld och bestrida statens utgifter, var lika nödvändigt som att vinna rättelse i de vidskepliga inrätt-

ningar, vilka i kyrkligt hänseende voro rådande. Men ehuru konungen med klok varsamhet vidtog 

de härtill erforderliga anstalter, föranleddes dock därav över hela riket oro och buller, väckt av bis-

koparna och de katolska prästerna, vilka snart insågo, att deras stora makt lutade till undergång, 

och till förekommande därav mot konungen uppretade det vidskepliga och i påviskt mörker för-

sänkta folket.”40 

 
Här tydliggörs Widmarks linje. Den nye kungen förändrar med klok varsamhet de missförhål-
landen som beror på unionskungarna och katolicismen. Det motstånd han möter beror uteslu-
tande på det fördärvade katolska prästerskapets illvilliga propaganda bland det i påviskt mör-
ker försänkta folket. 

Vintern 1525-1526 förrättar ärkebiskopen Johannes Magnus en visitation i landets nord-
ligare delar och denna resa för honom även till Hälsingland. Visitationsresan beskrivs av Wid-
mark som ett katolskt agitationsarbete mot den lutherska läran.41 Tydligen retade denna resa 
upp kungen ordentligt, vilket fick till följd att ärkebiskopen fick en rejäl uppsträckning, samt 
handlingar ”vilka genast vidtogos för att till utförande bringa konungens reformationspla-
ner.”42 En av dessa handlingar var att kungen skickade ett brev till Hälsinglands allmoge där 
han ”bestrider det lögnaktiga tal och de rykten gällande den nya tron och Luthers lärdom som 
blivit utspridda i Hälsingland.”43 

Widmark gör en sammanfattning av vad detta brev innehåller, och min egen tolkning av 
det är att kungen tonar ned förändringarnas storlek och beskriver sina handlingar som upp-
rättande av den gamla tron vilken blivit fördärvad av prästerskapet. ”Säga de strax att vi vilja 
företaga en ny tro och Luthers lärdom, där dock icke annat är, än att vi icke tillstädja att de 
mot lagen bedriva deras girighet.”44 Widmark drar dock slutsatsen, som tidigare angivits, att 
kungen är helt inriktad på att genomföra en reformation. 

Samma år, 1526, påbjuder kungen en ny skatt för att betala av rikets lån för vapen och 
krigsfolk. Denna skatt vägrar hälsingarna att betala vilket får kungen att känna behov av ytter-
ligare en resa till landskapet. Först gjorde han dock ett stopp i det än mer upproriska Dalarna 
för att kväsa missnöjet där. Detta skedde med hårdast tänkbara medel och det var ett blodbe-
sudlat konungafölje som i Delsbo stämde till möte med representanter för allmogen i Hälsing-
land, Medelpad och Ångermanland. 

Nu blir Widmarks berättelse intressant eftersom han helt plötsligt börjar ägna sig åt käll-
kritik. Efter att helt okritiskt ha skildrat krönikor och sägner vill han nu klargöra att den berät-
telse han skildrar har sitt ursprung i en ren sägen och därmed inte kan anses helt tillförlitlig. 
Berättelsen ifråga går i korthet ut på att Kungen med vapenmakt och hot om ond bråd död 
lyckas skrämma upp hälsingarnas representanter ordentligt, som krypande lovar bot och bätt-
ring samt total lydnad. 

Om man nu ser Widmark som representant för den konservativa historieskolan är den 
plötsliga källkritiken kanske heller inte alltför förvånande. Hans tes om Hälsingarna som ett 

                                                 
40 P. H. Widmark 1945 s. 122 
41 P. H. Widmark 1945 s. 123 
42 P. H. Widmark 1945 s. 124 
43 P. H. Widmark 1945 s. 124 
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hårt släkte, med starka frihetskänslor och intellektuell förståelse för vad kungen försökte 
genomföra, mår naturligtvis inte bra av denna historia. Samma sak kan göras gällande vad det 
gäller hans syn på Gustav Vasa, vilken ”med klok varsamhet vidtog de härtill erforderliga 
anstalterna.” Hur som helst började hälsingarna betala skatt. 

Nästa gång det uppstod buller och oroligheter i Hälsingland var våren 1529, då Hälsing-
arna uppviglades av Göran Thuresson, domprosten i Uppsala. Det hela började med att adeln i 
Västergötland under ledning av Ture Jönsson Roos gjorde uppror mot kungen eftersom de 
ansåg att han brutit mot sitt löfte att skydda biskoparnas, kyrkans och de världsliga stormän-
nens rättigheter.45 Västgötaadelns motiv talar emellertid Widmark tyst om (kallar dem upp-
viglade av den stolte och orolige Ture Jönsson)46 och framför i stället domprosten Görans 
(som för övrigt var son till Ture Jönsson Roos) katolska propaganda, samt hälsingarnas miss-
nöje med höjda skatter och inskränkt handelsfrihet (de båda sistnämnda, följder av hälsingar-
nas vrenskande 1526). 

Göran Thureson drog under sin uppviglarresa till Hälsingland och i Bollnäs lät denne, 
tillsammans med den lokale kyrkoherden Herr Joen, fängsla kungens fogde. En kungatrogen 
prästman från Norrala tog emellertid itu med saken och tågade med ett följe bönder till Boll-
näs, befriade fogden och fängslade i stället den upproriske domprosten. I brev till kungen bad 
såväl Norralabönderna som Bollnäsallmogen om ursäkt.47 Till detta stycke har Widmark även 
bifogat ett avsnitt ur Per Brahes krönika (vars källvärde även senare i denna uppsats kommer 
att tas upp) som mycket målande beskriver själva tillfångatagandet av den illvillige dompros-
ten Göran. Här tvekar minsann inte Widmark att okritiskt använda sig av en krönika. 

I och med detta verkar Widmark se oroligheterna i Hälsingland som överståndna. Nästa 
gång det blir oroligt i landet, i samband med klockupproret i Dalarna 1531 (när konungen 
krävde in en kyrkklocka från alla församlingar), låter sig hälsingarna, med Widmarks ord, 
”sig icke förledas utan lämnade med få undantag sina klockor.”48 Widmark tar i förbigående 
(en not)49 upp de berättelser som talar om hur några församlingar sänkt sina kyrkklockor i 
sjöar, för att dessa inte skulle komma kungen tillgodo, men avfärdar snabbt dessa berättelser 
som sägner av tvivelaktigt källvärde. 

De följande åren byter kungen ut de hälsingepräster han inte anser sig kunna lita på, och 
när Laurentius Petri (en av kyrkans främsta reformatorer) valts till ärkebiskop, kan han släppa 
ifrån sig det mesta av ansvaret för reformationsverket.50 Efter Västerås riksdag 1544, där det 
sista av ”munkarnas vidskepelser och vissa bilder ur kyrkorna, varav enfaldigt folk gjort av-
guderi”51 förbjudits, anser Widmark att reformationen är överstökad i såväl Hälsingland, som 
landet i övrigt. Följande oroligheter i landet, t ex Dackefejden, tillskriver Widmark helt andra 
orsaker än det katolska prästerskapets lömska agitation. Nu förs skattepålagor och förändring-
ar i handels- och näringsfriheter fram som orsaker till allmogens missnöje. I Hälsingland upp-
står heller inga nya oroligheter vilket Widmark, bland annat vid Dackefejden, tillskriver 
kungens milda behandling av just Hälsingland, ”så att konungen där kunde hava en trogen 
allmoge.”52 

Resten av den del av Widmarks verk som behandlar Gustav Vasas regering är ett helt de-
skriptivt stycke där antalet utskrivna knektar till kronans tjänst, samt kreatursräkningar utan 
jämförande värde och liknande saker beskrivs. 

                                                 
45 Åke Andrén 1999 s. 66 
46 P. H. Widmark 1945 s. 128f 
47 P. H. Widmark 1945 s. 128-131 
48 P. H. Widmark 1945 s. 137 
49 P. H. Widmark 1945 s. 137 
50 P. H. Widmark 1945 s. 144 
51 P. H. Widmark 1945 s. 144 
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Vilka slutsatser kan man då dra av Widmarks text? För det första nämns vare sig Segers-
ta eller Hanebo socknar särskilt mycket och endast i vissa tabeller, där man främst kan dra 
slutsatser om socknarnas storlek i förhållande till andra hälsingesocknar. För att överhuvudta-
get få några svar på mina egna frågor måste man placera Segersta- och Haneboborna under 
vad Widmark kallar för hälsingar. Enligt honom är ju också dessa ättlingar till den götiska 
folkstam han menar är Hälsinglands urbefolkning. Det enda undantaget är ett fåtal ”socken-
lappar”, samt vissa innevånare i kustbandet som han menar är ättlingar till under årens lopp 
invandrande Svear.53 Hos dessa hälsingar fanns, precis som hos dalmasarna och övriga norr-
länningar, en stark nedärvd känsla för ett statsstyre där en inhemsk kung styr sitt rike i sam-
klang med allmogen. Det är alltså inte konstigt att denna hälsingeallmoge fann sig väl tillrätta 
med konungens hårda tag mot de misshälligheter, som enligt Widmark helt och hållet kan 
tillskrivas det danska styret och den fördärvade katolska kyrkan. 

I de fall oroligheter uppstod berodde de i samtliga fall på en vidskeplig allmoge, duperad 
av enskilda katolska präster. Uppenbarligen var inte allmogen i Segersta och Hanebo tillräck-
ligt vidskepliga eller också fanns det inte någon illasinnad katolsk agitator tillgänglig. Wid-
mark nämner i förbigående en tänkbar anledning till att inte det gamla prästerskapet i Hälsing-
land tog så allvarligt på förändringarna. Under medeltiden hade bönderna i södra och mellers-
ta Sverige hamnat i klorna på adeln och aristokratin medan det kargare landskapet i Hälsing-
land och övriga norrland inte lockat dessa stormän. Inte heller kyrkan hade i sin landhunger 
riktat blicken mot detta förhållandevis svårodlade område varför det under den senare kyrko-
reduktionen inte var mer än sammanlagt tre gårdar i hela landskapet, som drogs in till kro-
nan.54 Med en kort sammanfattning kan man påstå att Widmarks tes angående reformationen 
är att den var en självklar nödvändighet som hälsingarna hade en intellektuell förståelse för. 

Hos Widmark finns en god portion romantik kvar men som ett tidigt verk i den konserva-
tiva skolans historieskrivning gör sig nog Provinsen Hälsingland rätt bra. Man kan heller inte 
kritisera hans verk för att vara amatörmässigt, enligt Widmarks eget tidevarv, vilket t ex de 
lovord hans verk fått av den konservativa historieskolans absoluta profession bekräftar. Dess-
utom förtjänar han en eloge för sitt gedigna arbete med att leta reda på källor. Att man sedan 
pendlar mellan skratt och gråt när han släpper loss sina mest rasistiska och nationalistiska 
sidor måste man kanske ta. Är man bara förberedd på en annan källkritik och en ny källtolk-
ning inser man snart att man kan finna mycket material i detta verk. 

Personligen menar jag att man måste ha en strängare källkritik och framförallt vara upp-
märksam på dessa källors tendens. Dessutom kan man lämna alla diskussioner om speciellt 
hälsingska egenskaper därhän. Däremot tror jag nog att Widmark har en poäng i sitt konstate-
rande av bristen på adel och aristokrati i landskapet. I landets södra och mellersta delar var en 
större del av befolkningen satta i dagsverken eller rent tjänstearbete på de stora godsen. Där 
låg markerna ofta i anslutning till kyrkorna och det kyrkliga livet kan antas ha inverkat mer på 
befolkningen än i landets norra delar där de flesta hade lång väg till kyrkorna och säkert inte 
berördes på samma sätt av det kyrkliga livet. 

Ett exempel på detta kan klockringningarna till de många katolska mässorna vara. Att 
dessa inföll på bestämda klockslag innebar att klockringningarna signalerade och rutade in 
dygnet för dem som arbetade på fälten. Att klockringningarna i och med reformationen mins-
kade försvårade dygnsrytmen vilket direkt inverkade på befolkningens vardag. Om dessutom 
Widmarks tes om att det danska styret understöddes av högadeln och aristokratin håller, är det 
heller inte konstigt att Hälsingland var lätt att övertyga för Gustav Vasas sak. Att Gustav Vasa 
skulle ha varit folkets beskyddare mot aristokratin ifrågasätts emellertid av modernare forsk-
ning, vilket jag ska återkomma till senare i min uppsats. 
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4. Två hälsingesocknar 
Nästa källa jag tittat närmare på är det hembygdshistoriska verket Två Hälsingesocknar, med 
Nils Humble som redaktör. Eftersom första upplagan av detta verk utgavs 1934 misstänker 
man den konservativa historieskolans inflytande även här, kanske med ett visst inflytande från 
bröderna Weibulls positivistiska historiesyn. Misstanken om den konservativa skolans infly-
tande förstärks av att Humble i sitt förord tackar professor Nils Ahnlund för rådgivning under 
arbetet. Denne ständigt återkommande Ahnlund som tidigare även uttryckt sin beundran för 
Widmarks arbete. 

För övrigt är verket i stora drag uppbyggt genom narration, d v s genom deskriptivt skild-
rande av olika källmaterial. I jämförelse med Widmarks text märker man att detta verk i be-
tydligt mindre utsträckning vilar på sagor och sägner. I stället förs ett stort antal arkeologiska 
fynd fram, som tillsammans med ortnamn- och gårdsnamnsforskning får ligga till grund för 
det svävande skisserandet av Hälsinglands fornhistoria.55 De direkt rasistiska påhoppen på de 
stackars ”lapparna” är också mindre, om än inte helt borta. 

 
”De sista representanter för de lappar, som fordom i rätt stort antal drogo omkring i våra bygder, 

voro sockenlapparna, vilka erhållit tillåtelse att bosätta sig i socknen och där åtnjöt vissa förmåner 

mot att de i gengäld åt sockenborna utförde sådana arbeten, som de själva ej ansågos böra befatta 

sig med, såsom hästslakt, dödande av hundar och katter o. dyl.”56 

 
Med ”i våra bygder” antyds att det inte längre finns behov att motivera hälsingarnas rätt till 
landskapet, och de lappar (otvivelaktigt av ett uslare släkte än hälsingarna) som ansåg sig 
tvungna, kunde väl få finnas där mot en viss ersättning. Kanske anses det att Widmark klarat 
ut dessa begrepp redan 70 år tidigare. Widmarks Provinsen Hälsingland, finns nämligen med 
bland de tryckta källorna i Humbles källförteckning. 

När han senare försöker klargöra Hälsinglands kristnande tar han för säkerhets skull till 
såväl sagor som sägner, t ex Sverres saga57, för att få till ett så tidigt datum som möjligt. Kan-
ske har detta att göra med att detta verk framställt mer eller mindre på direkta order från ärke-
biskop Söderblom själv, varför socknens företrädare nog gärna ville bevisa vilken lång kristen 
tradition man ägde. Vid behov kunde Humble med andra ord släppa lite på källkritiken. Det 
utökade användandet av ursprungliga källor, i jämförelse med Widmark, var också önskvärt 
även i den konservativa historieskolan och jag tror nog inte att det går att tillskriva detta ett 
inflytande från mer positivistisk historieskrivning. Förmodligen fanns det inte tillgång till ett 
lika stort källmaterial när Widmark gjorde sina efterforskningar 70 år tidigare. 

Så till skildringen av Gustav Vasas tid och reformationen. Även Humble konstaterar att 
det veterligen inte funnits några ”herremän” i socknarna under medeltiden utan att befolk-
ningen utgjorts av ”allmoge, d v s bönder, torpare, hantverkare och legohjon.”58 Att detta verk 
tillkommit i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet, som var en av hembygdsromanti-
kens verkliga guldåldrar, klargörs i nedanstående stycke; 

 
”Dagarna tillbringades utomhus med allehanda arbete. Endast under måltiderna samlades man i 

stugan. De långa vinterkvällarna, då arbetet ute var avslutat för dagen förnöttes i stugan kring den 

muntert sprakande brasan på härden. […] Redskap och husgeråd, kläder och vapen växte fram ur 

flitiga och konstförfarna händer. […] Torftigt och enkelt var livet i vardagslag. Men när gästabud 

hölls eller när julen firades tog man skadan igen. Då fejades och pyntades hus och husgeråd. […] 
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Det fladdrande ljusskenet spelade kraftigt över den gedigna inredningen och över de starka härdiga 

gestalterna, som vederkvickte sig med mat och dryck till varjehanda skämtan, och bildade en 

egendomlig kontrast till de bolmande rökmolnen under takåsen, där de småningom sökte sin väg 

ut i det fria.”59 

 
Under sen medeltid hade de genomsnittliga Segersta- och Haneboborna, enligt Humble, såväl 
starka och härdiga kroppar, som flitiga och konstförfarna händer, där de i herrans tukt och 
förmaning, med små enkla nöjen, levde sina liv i skenet från en hemtrevlig brasa. Förmodli-
gen en lutheransk prästs idealbild av en församling. 

När sedan reformationsperioden inleds följer Humble i stora drag det som står att läsa i 
Widmarks Provinsen Hälsingland, Det är faktiskt så likt, att man undrar om det inte är just 
Widmarks bok som varit källa i detta avsnitt. Men när man kommer fram till kungens besök i 
Delsbo och hans krav, att hälsingarna måste betala skatt finns en tydlig nyansskillnad. Humb-
le drar sig inte för att lägga in berättelsen, om hur Gustav Vasa hotade allmogens representan-
ter med vapenmakt och ond bråd död, som en någorlunda säker källa. Man kan också konsta-
tera att Humble undvikit att huvudsakligen tillskriva de oroligheter som uppstått i landet, det 
katolska prästerskapets illvilliga propaganda. Så långt håller sig Humble, i motsats till vad 
Widmark gjorde, till att ge en deskriptiv framställning av vad källorna egentligen säger och 
undviker att ge en egen tolkning till händelsernas gång. Samtidigt är det tydligt att han inte 
känner samma behov av att skydda, varken hälsingarnas eller kungens ära. 

Sedan följer ett avsnitt med de av kungen framdrivna förändringarna som lagfästs vid Väs-
terås riksdag 1527. Det handlar huvudsakligen om graden av beskattning av allmogen men det 
finns också en anmärkning som blir av visst intresse för min fortsatta diskussion. 

 
”Slutligen ogillade konungen den osed att förordna, att arv efter präst, om han icke före sin död 

gjort testamente, skulle tillfalla biskopen, och förordnade, att sådant arv borde skiftas såsom Sve-

riges lag föreskrev.”60 

 
Efter konungens besök i Delsbo menar Humble att oroligheter i Hälsingland blir undantag och 
när det sker, i samband med västgötaadelns uppror och Uppsalas domprost Göran Turessons 
agitation, så förleds allmogen av sina kyrkoherdar (här syftas på Alftas och Bollnäs kyrkoher-
dar) 

 
”I Segersta och Hanebo genomfördes det nya kyrkoskicket utan buller, vilket nog till stor del be-

rodde därpå, att kyrkoherden i pastoratet, Ericus Andrae, icke följde sin morbroders, gamle herr 

Peder Olavi i Alfta föredöme, utan avsvor den katolska tron och förblev konungen trogen.”61 

 

Det är en intressant tanke Humble här för fram. Att den lokale prästen skulle vara betydelse-
full även för en fredlig reformation. Widmark var inne på att de enskilda prästernas katolska 
propaganda var av ondo för freden. I övrigt förefaller han se såväl allmoge, som reforma-
tionsvänliga präster, som en tyst massa som välvilligt accepterade förändringarna. Humble 
däremot, går ett steg längre och antyder möjligheten av positiv reformationspropaganda från 
enskilda präster. Han fortsätter lite senare i sin framställning; 

 
”Att det inte förekom något buller i Hanebo efter de olika riksdagarnas och mötenas beslut i religi-

onsfrågor och därtill sammanhängande förhållande berodde säkerligen på det förtroende och den 
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auktoritet som kyrkoherden Ericus Andrae tillvunnit sig under de år han varit pastoratets själasör-

jare före reformationsriksdagen 1527 i Västerås. Denne var den siste katolske kyrkoherden, men i 

likhet med de flesta av sina samtida ämbetsbröder i Hälsingland synes han ha förstått, att det nya, 

som var på färde, icke var i egentlig mening nytt utan den gamla tron, renad från villfarelse, varför 

han är och den förste evangeliske kyrkoherden i detta pastorat, vars andliga liv han ledde i 47 år, 

till sin död 1561.”62 

 
Humble förklarar här att Ericus Andraes ställningstagande var synnerligen betydelsefullt för 
allmogens lugn och att hans välvilliga bemötande av de religiösa förändringarna måste bero 
på att han insåg att det inte var fråga om en ny tro utan ett renande av den gamla tron. Med 
tanke på Humbles egen position, som komminister i Svenska kyrkan och att verket kommit 
till på order av ärkebiskopen, antar jag att hans syn på reformationen speglar den dåvarande 
Svenska kyrkans syn på densamma. Ett bevis för hur Svenska kyrkans syn på katolicismen 
mildrats, under de år som gått sedan Widmark skrev sitt verk. 

Men åter till Ericus Andrae. Kan man verkligen stillatigande finna sig i, att hans välvilli-
ga inställning till reformationen enbart berodde på personlig fromhet och förståelse för för-
ändringarnas nödvändighet? Personligen blir jag lite intresserad av denne kyrkoherde och de 
personliga fakta om honom som träder fram i Humbles verk. 

Ericus Andrae var kyrkoherde i Segersta och Hanebo en avsevärd tid, mellan 1514 och 
1561. Vad, förutom religiositet, kan ha lockat honom? Först och främst visar det sig att han 
var gift och dessutom hade en son.63 Detta var olagligt för präster enligt den katolska kyrkan, 
men tilläts i och med reformationens genomförande. Det finns inga data redovisade för när 
han gifte sig eller när hans son blev född och kanske gifte han sig och fick barn efter att det 
blivit en laglig möjlighet. Det kan emellertid också vara så, att han redan före reformationen 
hade ett förhållande i lönndom (detta aktualiseras ytterligare i en senare av mina källor). I det 
senare fallet kan det kanske vara hans egna personliga omsorg om sin familj som drev honom 
att stödja kungen. 

Nästa sak som slår mig är det som blev lagfäst i och med Västerås riksdag 1527. Den del 
där det sägs att arv efter präst inte längre skall tillfalla biskopen utan som för alla andra följa 
svensk lag, d v s tillfalla närmaste ättling. Plötsligt blir ett privat ägande av intresse för det 
svenska prästerskapet, något som den gode Ericus Andrae tog väl vara på. Här följer något 
om hans ekonomiska handlanden; 

 
”Bytte 1533 bort sitt afflingegodz, liggiandes i Tyerp, benemptt Haralsboda mot Bastnäs och Kall-

bäck i Skogs socken. 1551 bytte han bort sitt hustrugods i Kalfmyre i Bollnäs mot jord i Byn. Ge-

nom kungl. Brev, daterat Stockholm 9/6 1545, tillerkändes han hemmanet Hessie i Alfta socken 

som ett arv efter sin morbror, Gamble her Peder Olaui.”64 

 
”Gamble her Peder Olaui”, var en av orosandarna vid oroligheterna i Bollnäs 1529, och han 
avsattes senare från sin tjänst på direkt order av Gustav Vasa. Om man tillskriver Ericus And-
rae ett visst mått av ekonomiskt kalkylerande, samt en skopa girighet vore det väl inte allt för 
konstigt om han lugnade ner sin egen församling för att senare kunna inhösta ytterligare land-
områden. Att han skulle vara girig går naturligtvis inte att bevisa, men något som skulle kun-
na tyda på detta är en anteckning i ett häradsrättsprotokoll där Ericus Andrae nämns som en 
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av parterna i marktvist.65 Dessutom visar också Humble (fast i ett annat syfte) hur kyrkoher-
den lagt sig till med nästan hela ”Byn” i Segersta.66 

Även om vi lämnar de kanske förhastade slutsatserna om kyrkoherdens eventuella girig-
het, hade han tydligen ett speciellt förhållande till kungen. Humbles text är full av bevis på 
alla de personliga föremål som Ericus Andrae utan protest lämnade ifrån sig till kungens 
skattkammare. Den 8/3 1547, åkte han dessutom själv ner till Gripsholm och överlämnade, i 
kungens egna händer, pastoratets rikedomar,67 en inte oansenlig resa på den tiden. Han fort-
satte också senare ha ett gott öga till de kungliga och vid sin död testamenterade han ett sil-
verstop om 28 lod till Erik XIV, vilken kvitterade ut detsamma den 10 februari 1561.68 

Det nämns inget i övrigt om denne Ericus Andrae, och kanske finns heller inga ytterliga-
re fakta att tillgå, men det vore otvivelaktigt av intresse att få reda på mer om honom. Finns 
han i några källor nämnd som en av kungens förtrogna, eller ansedd som pålitlig? Fick han 
möjligtvis några särskilda förmåner? När föddes egentligen hans son? Eller drevs han trots 
allt av religiös fromhet inför den evangeliska läran? Var han nära bekant med någon av de 
främsta reformatorerna? Var hade han fått sin utbildning, kanske till och med i Wittenberg, av 
Martin Luther personligen? Frågorna är många och om inte annat skulle han kanske med hjälp 
av ytterligare uppgifter kunna svära sitt minne fritt från mina materialistiskt beräknande an-
grepp. 

Om man lämnar pastoratets kyrkoherde därhän och i stället återvänder till Humbles be-
skrivning, så ger han en noggrann redogörelse för alla de skatter bygdens folk blev ålagda av 
konungen. ”Med vilka bördor våra förfäder fingo bära och tålmodigt buro.”69 Humble verkar 
tycka att det var ett hårt skattetryck (framförallt på kyrkan – kyrkoplundringen)70, men samti-
digt konstaterar han att hans hembygds stolta och kraftfulla anfäder burit detta med jämnmod. 
Som en kontrast till dessa umbäranden hittar han dock en intressant poäng i kyrkböckerna. 

 
”Trots den för snart sagt varje år av Gustaf Wasas regering ökade skattebördan och utskrivningar i 

krigen, synes likväl icke välståndet ha sjunkit. Böndernas antal som i Segersta var 64 och i Hanebo 

58 st år 1535, har år 1559 stigit till 78 i Segersta och 84 i Hanebo.”71 

 
Huruvida detta tyder på högkonjunktur i landet, eller rätt och slätt på bra väder och goda 
skördar (vilket skattesiffrorna som baserades på årsskörd tyder på)72, spekulerar inte Humble 
vidare i men en ny infallsvinkel öppnar sig. Kanske var det så att de tunga skatterna före 
1559, inte var så betungande ändå, i alla fall inte i Segersta och Hanebo? Om inkomsterna är 
höga brukar heller inte ett högt skattetryck spela allt för stor roll. Framförallt borde det vara så 
i ett jordbrukssamhälle som baserar sig på självhushållning, vilket var fallet vid medeltidens 
slut. 

För att kort sammanfatta mina intryck av Humbles bok börjar jag med att beteckna ho-
nom som en sen representant för den konservativa skolan. Här finns såväl Ahnlunds narration, 
som Grimbergs fostrande syfte (se så starka och tåliga våra förfäder var). Vad det gäller käll-
kritiken verkar Humble något mognare än Widmark, men han har ganska långt kvar till de 
krav bröderna Weibull satte upp. 
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Kungen är fortfarande viktig men inte fullt lika helig som han var för Widmark. Humble 
ser i kungen den som ligger bakom allt. Han verkar inte tveka inför att alla förändringar 
egentligen var en nödvändig utveckling, men ibland spårar man antydningar om att kungen 
ibland gick lite väl hårt fram. Även i synen på reformationen och dess genomförande skiljer 
sig Humble från Widmark. Det är fortfarande kungens beslut som förverkligar åtgärderna 
men det verkar mer vara en av ingredienserna i en större utveckling. Det är inte längre den 
förnuftige kungen som räddar sitt folk från hemskheter. Det senare leder vidare till synen på 
själva reformationen. Humbles ståndpunkt är att det inte rör sig om några större förändringar 
medan Widmark betraktade katolicismen som illvillig vidskepelse. Båda spårar utbrotten av 
oroligheter i det katolska prästerskapet men för Widmark är dessa representanter för den för-
därvade katolska kyrkan medan Humble ser dem som personer, vilka i egenskaper av präster, 
råkade ha den nödvändiga pondusen för att överhuvudtaget kunna skapa oroligheter. 

Det är en hel del förändringar i sättet att framställa historien när man jämför Humble med 
Widmark och det kommer också fram en del nya aspekter på min egen huvudfråga. Det är ett 
intressant drag att föra fram den lokala prästmannen som oerhört viktig för hur socknens all-
moge skulle bete sig. Det var antagligen endast ett fåtal läskunniga, kanske bara prästen, i 
varje församling och påbuden från kung och stat måste alltså tolkas av prästerna innan de för-
des vidare till församlingsborna. Det ter sig onekligen betydelsefullt hur dessa tolkare valde 
att lägga ut texten samt hur de rådde sina åhörare att förhålla sig till den. Däremot tycker jag 
att Humble låter den gode Ericus Andrae komma lite väl enkelt undan när han, kort och gott, 
tror att det rörde sig om en förnuftig karl som insåg nödvändigheten av förändringar (Humble 
ifrågasätter aldrig själv det nödvändiga i reformationen). 

Slutligen kommer Humble med ytterligare en intressant aspekt. Han påtalar att antalet 
bönder i de båda socknarna faktiskt ökade mellan 1535 och 1559, samt att skördarna, av skat-
ternas storlek att döma, varit goda. Lägger man ett relativt välstånd till det faktum att hela 
Hälsingland verkar ha legat utanför de trakter som mer direkt härjades av oroligheter kan man 
ana att Hälsingland egentligen inte kände mycket av de förändringar som skedde. Adel och 
kyrka var inga starka ekonomiska krafter i Hälsingland och de flesta bodde långt från kyrkor-
na och berördes inte i särskilt stor grad av förändringarna i det kyrkliga livet. 

 

5. Sveriges Kyrkohistoria 
Efter att ha studerat dessa lokala källor kan det vara intressant att se vad professionen och ett 
modernare perspektiv har för förklaringar. Först konstaterar jag att min nästa källa Reforma-
tionstid, är det tredje bandet i en serie som heter Sveriges kyrkohistoria. Den är utgiven 1999 i 
samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd och kanske (men inte nödvändigtvis) kan man 
här finna ett visst beroendeförhållande. Med tanke på att verket trots allt används på t ex hög-
skolekurser lämnar jag i denna uppsats den möjligheten därhän. 

Hur som helst skildras reformationen som ett resultat av den turbulenta utvecklingspro-
cess 1500-talets Europa genomgick. En utveckling där de religiösa förändringarna flätades 
nära samman med de nya självständiga staterna.73 Visst klargör Andréen vilka teorier som 
ligger bakom hans perspektiv men i hans framställning, som är i huvudsak kronologiskt berät-
tande och nedtyngd av ett myller av personnamn, måste man vara alert för att upptäcka dessa 
teorier. 

Enligt Andrén var Gustav Vasas uppror, i anslutning till Stockholms blodbad, helt och 
hållet politiskt och en kamp mot den danske kungen Kristian II.74 Sannolikt fanns det alltså 
inga slagord mot den katolska kyrkan i Gustav Vasas vokabulär när han försökte att övertala 
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folket att sluta upp bakom honom, i frihetskriget mot Danmark. Däremot hade möjligen ärke-
biskop Trolle, som unionsvän, bedrivit propaganda mot Gustav Vasa, för att från kyrkans sida 
misstänkliggöra upprorsmakaren. Inte ens när Gustav Vasa valdes till kung, 1523, ifrågasatte 
han den katolska kyrkan.75 

Det råder emellertid inga tvivel om att Gustav Vasa kom på kant med den katolska kyr-
kans ledande män i Sverige, ärkebiskop Trolle och Linköpingsbiskopen Hans Brask, men då i 
deras egenskap av unionsvänner och allierade med den danske kungen. Trolles ställningsta-
gande för unionen hade varit så starkt att han drevs i landsflykt, medan Brask efter Gustav 
Vasas maktövertagande drev en lugnare politik vilket ledde till att han tillsvidare kunde stan-
na i landet. 

Det var först sedan Vasa tagit makten, och som bäst höll på att konsolidera den samma, 
som reformationen gjorde sina första trevande besök i Sverige.76 Enligt Andrén var det avgö-
rande för reformationens genomförande, de i Tyskland utbildade studenterna, som efter sin 
utbildning återvände hem med de nya idéerna. Det för Sveriges del mest betydelsefulla i det 
hänseendet var när Olavus Petri återvände till Sverige med lutherska influenser i bagaget. Han 
fick tjänst i Strängnäs där han framförallt påverkade ärkedjäknen Laurentius Andreae. 

Biskop Brask försökte bekämpa ”den lutherska surdegen” men eftersom det inte längre 
fanns någon ärkebiskop som självklar ledare tvingades han försöka påverka kungen. Efter 
påtryckningar från konungen valdes Johannes Magnus till ärkebiskop1523, fast då den förre 
ärkebiskopen Trolle fortfarande var i livet (men i landsflykt) erkändes aldrig valet av påven i 
Rom. Johannes Magnus verkar i övrigt inte ha varit stark nog att utmana kungen eller refor-
matorerna i hans närhet, men var trots detta en from katolik. När han väl insett det omöjliga i 
att få påvens välsignelse, och inte kunde tänka sig att fungera som ärkebiskop utan denna väl-
signelse, lämnade även Johannes Magnus landet.77 

Kyrkan hade problem. Då flera biskopar tagit ställning för unionen, och som en följd av 
detta tvingats i landsflykt, saknades det personal på flera betydande tjänster. Såväl kungen 
som biskop Brask ville tillsätta dessa tjänster snarast möjligt, men Brasks önskan om trogna 
katoliker, gick inte alltid överens med kungens sökande efter personer trogna Sveriges 
konung. 

Deras åsikter gick alltmer isär och kungen letade efter andra kyrkliga rådgivare. En som 
förföll honom pålitlig var ärkedjäknen i Strängnäs, Laurentius Andreae, som var den som för-
rättat kungavalet. Denne placerades som sekreterare och ledamot av riksrådet. Därmed fick en 
av reformationens främsta förespråkare en central ställning med möjlighet att påverka kung-
en.78 1524 flyttades även Olavus Petri till Stockholm och även tre andra reformatoriskt sinna-
de fick plats i kungens närhet.79 Andrén tycks ganska klar över att den svenska reformationen, 
åtminstone i ett inledningsskede, drevs av influenser från Tyskland, i egenskap av vissa över-
tygade prästmän med inflytande över kungen. 

Gustav Vasa har inte själv klarlagt sin personligt teologiska hemvist och i det bevarade 
materialet märks hans teologiska ställningstagande nästan enbart i förbindelse med politiska 
frågor. Det vore dock orätt, enligt Andréen, att frånkänna honom en bibliskt förankrad lek-
mannafromhet. Påverkad av reformatorernas starka betonande av Bibeln som enda säkra 
grund var han beredd att bryta med kyrkans tradition, om den hindrade hans politiska planer, 
men var samtidigt beredd att ta stora politiska risker för att försvara bibelordet.80 I slutänden 
var han otvivelaktigt en representant för de nya självständiga staterna, vilka också växte fram 
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i en större europeisk rörelse. Uppenbarligen är Andrén, i sin historiesyn, en kvarvarande före-
trädare för de stora samhällsvetenskapliga teorierna och en systematiserande och lagsökande 
forskning. 

När Widmark i kungen personligen, ser räddningen för det i påviskt mörker försänkta 
folket, ser Humble en stark kung som ligger bakom det mesta men som i inledningsskedet 
skyller allt på danskarna och tonar ner den katolska kyrkans roll. Andréen slår med sitt per-
spektiv hål på Widmarks perspektiv och i förhållande till Humble tonar Andréen ner kungens 
personliga roll. Nu handlar det helt om de stora rörelsernas inverkan på människorna. 

Andréen förändrar perspektiven men man kan fråga sig hur hans källkritik egentligen går 
till. Även om hans verk i stora drag undviker att redovisa sina källor nämner han åtminstone i 
några fall att han förlitar sig på Peder Svarts Krönika.81 Han ger denna berättande källa unge-
fär samma dignitet som Widmark tidigare gett Per Brahes krönika, mer om detta i nästa kapi-
tel. 

Hur ställer sig då Andréen till de händelser som direkt påverkade Hälsingland, t ex kung-
ens resa till Delsbo och de händelser som utspelade sig i samband med västgötaadelns uppror. 
Först till de oroligheter som ledde till kungens resa till Delsbo. Enligt Widmark beror denna 
resa på att hälsingarna vägrat betala en skatt, en vägran som mer eller mindre tillskrivs ärke-
biskop Johannes Magnus katolska propaganda tidigare under sin visitationsresa. Han nämner 
även att kungen tidigare på vägen stannat till i Dalarna för att kväsa missnöjet där. Humble 
tonar ner sambandet med ärkebiskopens propaganda medan han däremot tillfogar resultaten 
av Västerås riksdag, strax före kungens avresa. Här är han mycket noga med att redogöra för 
de kyrkliga förändringar som kommer tillstånd. Andréen å sin sida, nämner knappt biskopens 
visitationsresa, absolut inget om någon katolsk propaganda och heller inget om kungens kvä-
sanden av upprorsstämningarna, vare sig i Dalarna eller i Hälsingland. 

När han i förbigående nämner upproret i Dalarna som en av anledningarna till riksdagens 
sammankallande,82 betecknar han det som helt och hållet politiskt och ett försök att tillsätta en 
ny regent. I förhållande till Humbles beskrivning av riksdagens beslut medger han att de för 
kyrkan betydelsefulla besluten verkligen togs men betonar att kungen själv inte ville ta på sig 
ansvaret för de kyrkliga förändringarna. Med andra ord ser kungen (i Andréens version) de 
kyrkliga förändringarna som något kyrkan ska skötas själva. Däremot erkänner Andréen re-
formatorernas inflytande över kungen och det faktum att kungen såg fördelar i att lyssna på 
dem. Han behövde beskatta kyrkan för att betala av utlandslån och han tyckte inte om ”de tu 
herrskap”83 som hittills delat på makten. Inte heller här beskrivs oroligheterna som religiösa. 

Religiösa var däremot de händelser som följde på västgötaadelns uppror. Men när upp-
rorsmakarna skyllde kungen för att ha frångått sitt löfte att inte medverka till kyrkliga föränd-
ringar, trädde helt plötsligt höga reformkatolska präster in till kungens försvar och menade att 
förändringarna skulle tillskrivas Olavus Petri och Laurentius Andreae. När dessutom kungen 
tog intryck av detta och, för att inte biverka till oroligheter i landet, avsatte Petri och Andreae 
från deras poster och istället ersatte dem med reformkatoliker, distanserade han sig från re-
formationen.84 Enligt Andréens syn på dessa oroligheter samt att reformkatolikernas ställning 
förstärktes mellan år 1532 och 1535, kan man misstänka att resultatet lugnade ner en i grun-
den katolsk allmoge. 

Efter dessa händelser tiger mina äldre källor om oroligheter i landet. Förmodligen på 
grund av att dessa i fortsättningen inte påverkar Hälsingland. Mina två äldre källor nämner 
aldrig ens existensen av någon reformkatolsk rörelse och ingenting om att dessas ställning 
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stärktes efter västgötaadelns uppror. Enligt Andréen var oroligheterna i landet av två slag, 
politiska eller religiösa. Vad det gäller de politiska, kan man misstänka att de aldrig blev ak-
tuella i Hälsingland efter frihetskriget. Hälsingland låg helt enkelt på för långt avstånd från 
många av oroshärdarna och i förhållande till Dalarna saknades de bergsmän, som ofta var 
ledande figurer i dalaupproren. 

När det gäller de religiösa oroligheterna betonar Andréen det faktum att församlingarna 
själva, alltså församlingsprästerna, själva kunde välja vilken tro man skulle predika i kyrkan. 
Först 1536, vid Uppsala kyrkomöte, bestäms att alla mässor i Sverige måste förrättas på 
svenska.85 I samband med detta uppstod oroligheter på många håll och i t ex Asby, i Östergöt-
land, försökte bönderna t o m slå ihjäl sin kyrkoherde när han införde den.86 Dessa oroligheter 
bland folket tycks emellertid främst ha riktats mot församlingsprästerna och kan mycket väl 
ha andra orsaker, personlig agg och brist på respekt, än något direkt motstånd mot förändring-
arna. Förmodligen kan man i de fall som oroligheterna uteblev, misstänka att församlingen 
hade förtroende för sin präst. 

I slutet av 1530-talet stärkte kungen sin makt över kyrkan. Enligt Andréen var han på-
verkad av sin tyske kansler som förmedlade de kontinentala idealen om furstens absoluta 
makt över samhälle och kyrka.87 I och med detta framträdde också kungen, enligt Andréen, 
för första gången som reformationens store kämpe. 

I samband med dessa absolutistiska fasoner där kungen, förutom att avlägsna alla re-
formkatoliker från betydelsefulla poster, också gjorde sig av med de som Andréen ger den 
största äran för reformationen, Olavus Petri och Laurentius Andreae, läggs grogrunden till det 
som skulle bli det värsta upproret under Gustav Vasas regim, Dackefejden. Denna inleddes i 
Småland 1542 och spred sig över hela östra Småland och nådde ända upp till Östergötland där 
Vasa tvangs ingå stillestånd på ett år med Nils Dacke, upprorets ledare. 

Orsakerna till upproret var enligt Andréen, förutom de tidigare redovisade, såväl ekono-
miska som religiösa. Ekonomiska bördor från kronan och frälset, gränshandelsförbudet samt 
visitationen i Småland 1542-42, där stora mängder silver beslagtogs från kyrkorna, tände upp-
rorets lunta. Under upprorets gång infördes också romersk-katolsk gudstjänst i de av Dacke 
kontrollerade områdena igen och prästerna i området slöt upp bakom Dacke. Även detta här-
leder emellertid Andréen till internationella vindar. Internationellt skedde detta samtidigt som 
Kejsar Karl V förberedde ett rekatoliceringsförsök på kontinenten? De svenska upprorsma-
karna fick av dennes allierade löften om stöd, vilket aldrig infriades och Gustav Vasa slog ner 
upproret med våld 1543.88 

Enligt Andréen tycks dock de religiösa utspelen i samband med detta uppror endast ha 
begränsat sig till att katolska präster, missnöjda med händelsernas utveckling, såg en chans att 
ta tillbaka det de ansåg sig ha förlorat. De religiösa skälen var aldrig huvudorsak till upproret. 
Att aldrig upproret märktes av i Hälsingland skulle sålunda kunna förklaras med att avståndet 
var för stort för att propagandan skulle nå fram, gränshandelsfrågan och den företagna kyrko-
visitationen var för Småland lokala fenomen, samt att de ekonomiska bördorna i Hälsingland 
endast kom från kronan, eftersom inget frälse existerade i Hälsingland, och förmodligen inte 
var lika kännbara. 

Vid Västerås riksdag, 1544, beslutar riksdagen att riket ska vara evangeliskt, d v s bryta 
helt med den katolska kyrkan och härefter handlar eventuella dispyter mer om vilken reforma-
tors lära (t ex Luther, Calvin eller Swingli) Sverige borde följa (förutom ett mindre katolskt 

                                                 
85 Åke Andréen 1999 s. 85 
86 Åke Andréen 1999 s. 87 
87 Åke Andréen 1999 s. 92 

 23

88 Åke Andréen 1999 s. 108f 



hot under Johan den III:s regering). Här är såväl Widmark, Humble som Andréen överens. Nu 
var reformationen överstökad. 

Till sist ska jag nämna lite om hur Andréen ställer sig till mina tidigare teorier om de lo-
kala prästernas betydelse för reformationen. Han nämner egentligen inget direkt stöd för min 
teori att de skulle vara betydelsefulla, men indirekt antyder han en hel del. För det första har 
han ett hierarkiskt perspektiv på förloppet. Först kommer de kontinentala strömningarna. Se-
dan kommer kungen, katolska kyrkans främsta företrädare och reformatorerna som represen-
tanter för dessa strömningar. Dessas handlingar och ställningstaganden får betydelse för hur 
de lokala prästerna ställer sig och dessa i sin tur, påverkar folket. Påverkan av folket nämns i 
och för sig aldrig, utan dessa verkar närmast vara en tung massa, helt styrda av samhälleliga 
strömningar, och om man logiskt följer Andréens linje var dessa i sina lokala prästers våld 
(om nu dessa präster hade folkets förtroende). Men hur påverkades dessa präster egentligen av 
reformationen? 

Helt klart skedde en teologisk förändring som kan ha gjort det endera lättare eller svårare 
för dem att fortsätta verka som präster, men det skedde även mer sinnliga förändringar. Rent 
ekonomiskt torde det inte ha blivit några större förändringar. Pengarna gick till kungen i stäl-
let för till biskoparna vilket ju inte spelade någon ekonomisk roll för församlingsprästerna. 
Något som däremot var betydelsefullt var när Olavus Petri gifte sig år 1525.89 Kungen lät 
detta bero och för prästerna som, enligt Andréen, ganska ofta levde i synd med hushållerskor 
(vilket de löste genom att betala särskilda bötesbelopp till biskoparna), innebar detta en lös-
ning på problemet. 

Vid Uppsala kyrkomöte 1536, bestämdes det att det medeltida celibattvånget för präster 
togs bort. Detta genom att allt otuktigt leverne med älskarinnor skulle innebära uteslutning ur 
kyrkans gemenskap. Alltså måste de präster som ville ha kvar sin tjänst ingå äktenskap.90 Här 
finns alltså en tydlig anledning, för de präster som levde i vad katolska kyrkan betraktade som 
synd, att välja den reformatoriska läran. När man sedan konstaterar att Segersta/Hanebo för-
samlingspräst såväl gifte sig som skaffade barn, förefaller det mycket möjligt att han valde att 
leda sin församling mot den evangeliska läran på grund av personliga skäl. Sist men inte 
minst måste det också nämnas att de präster som efter 1544 vägrade överge sin katolska tro 
blev avsatta och i värsta fall även riskerade fängelse. 

Slutsatserna blir alltså att de hypoteser jag nämnt, i samband med föregående källa, inte 
faller ihop utan snarare förstärks av Andréens text. 

 

6. Gustav Vasa 
Den sista källan i min undersökning är Lars-Olof Larssons biografi, Gustav Vasa, landsfader 
eller tyrann? Boken kom ut sent 2002, och är den senaste skildringen av händelseförloppet. 
Enligt honom själv är: 

 
”bokens uppläggning biografisk och speglar uppfattningen om enskilda människors möjligheter att 

påverka och även forma historiska förlopp, låt vara att det alltid rör sig om en kontinuerlig interak-

tion, ett samspel mellan individen och tidens strukturella bas.”91 

 
Han fortsätter med att tala om de starka motsättningar som sedan 60-talet rått mellan ”huma-
nister” och ”strukturalister” och hur uppfattningen om strukturernas och massornas primat, 
fick en närmast dogmatisk karaktär. Hur biografin, framförallt i Sverige, närmast dödförkla-
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rats, men att tidvattnet återigen vänt och att man framförallt i förhållande till Gustav Vasa 
måste reflektera över personlighetens roll i historien.92 

Larsson gör klart att han vill spegla individens möjligheter att styra och forma utveck-
lingen men personligen tycker jag att detta verkar lite motsägelsefullt. Gång på gång skildrar 
han hur Gustav Vasa tar äran av situationer där han endast är ett offer för omständigheterna. 
Är inte detta ett sätt att spegla kungen som en representant för större sociala rörelser? Eller 
när Larsson, apropå Dackefejden, i Nils Dacke ser den förste som stiger fram ur den svenska 
allmogens anonyma djup och hur han därmed gestaltar den ena kraften i tidens strukturella 
motsättningar.93 Vad blir det av Larssons prat om individens möjligheter att styra skeendet, 
när Gustav Vasa ”gestaltar” den andra kraften i tidens strukturella motsättningar? Det är ju 
inte så lätt att lära gamla hundar sitta, och förmodligen har Larsson själv har utbildats och 
gjort karriär i den strukturalistiska skolan. 

Han verkar emellertid föga postmodernistisk i sin framställning och det mest tidstypiska 
med honom är snarare spänningen mellan journalistiskt moraliserande och en akademiskt 
värdeneutral framställning, samt hans önskan att revidera tidigare forskning. 

Hur som helst ger Larssons ganska svarta, men förnyande bild av kungen ett delvis nytt 
perspektiv på Gustav Vasa som inverkar på min studie. För det första påtalar han att kungen 
sedan länge tillskrivits en central och på många sätt avgörande roll i skeendet, något jag kan 
hålla med om efter att ha studerat mina andra källor. Även forskare på, den i övrigt kungafi-
entliga, vänsterkanten har accepterat Gustav Vasa eftersom de tagit till sig den bild som ska-
pats under 1800-talet, med en konung framburen på folkets starka armar. En befriare och för-
nyare, i renässansens positiva anda. Fast Larsson ifrågasätter bilden av frihetshjälten, riksbyg-
garen, rikshushållaren och landsfadern.94 

Bilden av den gode konungen som drog försorg om sitt folk, visserligen aningen hård-
hänt men med kärleksfull omsorg, kommer från Peder Svarts krönika.95 Larsson för en intres-
sant diskussion kring denna källa (Peder Svarts krönika) och hävdar att det är Gustav Vasas 
egen stämma som här gör sig hörd.96 Han menar att den bild som under årens lopp målats upp 
av kungen till största delen härstammar från denna krönika och Per Brahes krönika. Det ska 
inte förnekas att dessa källor har sitt värde, men man måste komma ihåg att det är kungens 
personliga propaganda läsaren utsätter sig för i Peder Svarts krönika, samt att Per Brahes 
krönika är skriven av en nära släkting och hantlangare till kungen. Att tidigare historieskrivare 
ändå svalt dessa källors berättelse med hull och hår, beror enligt Larsson på deras litterära 
kvaliteter.97 Man har godtagit en god berättelse på grund av att den har hängt ihop och, förut-
om sina dramatiska inslag, gett en användbar bild av kungen. 

En betydligt bättre källa, menar Larsson, är den mycket gedigna samlingen av Gustav 
Vasas personliga brev.98 Tillsammans med denna källa, krönikorna (med en reviderad tolk-
ning), samt diverse andra källor, målar Larsson upp en ny bild av Gustav Vasa. En bild som 
stämmer förträffligt väl överens med den idealbild av en absolutistisk furste, skapad av den 
italienske politikern och författaren Machiavelli. Redan tidigt i boken tas detta upp,99 för att 
sedan gå som en röd tråd genom hela verket. Boken avslutas också med en sammanfattande 
bild av vad Larssons forskning lett till och konstaterar här att Gustav Vasa, som sällan brukat 
jämföras med det machiavelliska fursteidealet hade mycket mer gemensamt med detta ideal, 
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än vad t ex hans son och tronföljare Erik XIV hade (Erik XIV har ofta benämnts som en ma-
chiavellisk furste).100 

Så till bilden av frihetskriget mot unionen. Larsson fråntar detta krig alla religiösa för-
tecken och avdramatiserar också betydelsen av Gustav Vasas samspel med den svenska all-
mogen. Som den främsta anledningen till krigets, för Gustav Vasa, lyckliga utgång ser han i 
stället den ekonomiska hjälp Gustav Vasa fick från hansestaten Lübeck.101 Med hjälp av 
pengar från Lübeck kunde Gustav Vasa köpa vapen och utrusta tillräckligt många legoknektar 
för att besegra Kristian II och hans anhängare. Folkets resning mot den danska överheten 
skulle alltså, enligt Larsson, ha spelat en sekundär roll. När jag tänker efter är det också så att 
mina tidigare källor, såväl Widmark som Humble, erkänner att deras källmaterial inte säger 
mycket om hälsingarnas bravader i frihetskriget, men de ”antar” att hälsingarnas betydelse 
ändå varit avsevärd. En övertro på hälsingarnas stridsförmåga som ett utslag av självhävdel-
se? 

Men det finns också ett annat sätt att se på saken. Larsson går nämligen till botten med 
folktraditionerna kring den blivande kungens äventyr i Dalarna.102 I syfte att finna en slags 
svenskhetens vagga, har 1800- och det tidiga 1900-talets forskare gärna tagit till sig sägner 
och rena skrönor, för att måla upp Dalarna som svenskhetens starkaste fäste. Självklart var det 
här den blivande kungen sökte hjälp och sympati. Men det verkar ändå inte som om mina käl-
lor (Widmark och Humble) försöker sammankoppla sig med Dalarna (vilket de gör) av någon 
slags mindervärdighetskomplex. Också Larsson kopplar nämligen samman Hälsingland med 
Dalarna103, och tar t ex för givet att kungen, efter att ha ställt till med räfst och rättarting i 
Dalarna, också måste ta i tu med hälsingarna (kungens besök i Delsbo, vilket jag tidigare har 
behandlat). Även Andréen gjorde vissa sammankopplingar mellan Dalarna och Hälsingland 
så det finns tydligen något som talar för detta. Ingen av mina källor motiverar emellertid nå-
got sådant genom ytterligare källhänvisningar så dessvärre måste jag nog låta frågan bero. 

En annan intressant detalj i Larssons tolkning är hans syn på den svenska adeln. Wid-
mark menade att bristen på adel (även Larsson ser ett dominerande inslag av självägande 
bönder)104 var en av förutsättningarna för att hälsingarna så lätt kunde foga sig i det nya, men 
Larsson hävdar bestämt att den nye kungen hade sitt absolut största stöd i just adeln, och då 
främst i högadliga kretsar.105 

Vad det gäller Larssons syn på religionen har jag redan tidigare konstaterat att han låter 
dessa händelser tränga i bakgrunden. En av anledningarna till detta är han inte ser de religiösa 
förändringarna som särskilt stora, men framförallt tonar han ned Gustav Vasas betydelse för 
reformationen. 

I stället betonar han Laurentius Andreaes betydelse för utvecklingen och vikten av att 
Olaus Petri påverkade honom.106 Han framhåller noga hur kungens politiska pragmatism styrt 
kungens ställningstaganden i reformationens inledningsskede.107 Västerås riksdag, 1527, var 
enligt Larsson inte alls någon reformationsriksdag108 och han menar att de religiösa föränd-
ringarna i sig var revolutionerande, men att de påbjöds med betydligt större försiktighet än 
vad man vanligen föreställt sig. Dessutom menar han att mycket av förändringarna bestod av 
svårsmält mentalt stoft och han betvivlar att massornas mentala värld förändrats ens när Vasa 
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själv gick ur tiden. Reformerat i en djupare mening, menar han att Sverige inte blev förrän på 
1600-talet, med den lutherska ortodoxin.109 

Det är alltså en intressant utveckling av synen på reformationen som tecknas med hjälp 
av mina källor. Från Widmark, som mer eller mindre menade att reformationen var genom-
förd så snart Gustav Vasa lyckats mobilisera allmogen för frihetskriget (resten var bara reak-
tionära dödsryckningar), vidare över Humble och Andréen som nämner riksdagsbesluten 
1544, som en tänkbar punkt för skeendet, för att sluta med Larssons tes, att det först var långt 
in på 1600-talet som Sverige kan anses reformerat. Detta är något tillspetsat men speglar i 
grova drag den tolkning jag gör av källorna. 

Vilken är då Larssons syn på de uppror och väpnade resningar som skedde efter det så 
kallade frihetskriget? Först något om de återkommande oroligheterna i Dalarna. 

Larsson gör en skillnad i dalaupprorens geografiska hemvist. I det första frihetskriget 
menar han att det var bondeallmogen i norra Dalarna som, tillsammans med bland annat Häl-
singlands bondeallmoge, gjorde gemensam sak med Gustav Vasa. Detta efter att Gustav Vasa 
skapat bilden av sig själv som arvtagare till sturepartiets politiska mål. Sturepartiet var an-
hängarna till Sten Sture d.ä. och d. y. och hade som politiska opportunister rest bondeallmo-
gen mot unionen. Dessa hade i stor utsträckning gått döden tillmötes i Stockholms blodbad. I 
de senare oroligheterna i Dalarna var det emellertid i huvudsak i söder, bland bergsmännen, 
som missnöjet visade sig, t ex vid ”klockupproret”.110 Vid dessa tillfällen påpekar Larsson, 
utan att riktigt motivera varför, snärjdes hälsingarna med förespeglingar om sänkt skatt och 
förmåner. Detta är väl egentligen en lösning, så god som någon, till varför inte hälsingarna 
gjorde uppror. 

Framförallt menar Larsson att såväl dalaupproren som Västgötaadelns uppror, inte var 
några allvarligare incidenter.111 Att Västgötaadelns uppror aldrig blev något större hot menar 
han berodde på att aktörsgrupperna hade skilda mål för ögonen och premisserna för upprorets 
genomförande visade sig vara oriktiga.112 Att eftervärlden haft en tendens att se på dessa upp-
ror som värre än vad de i själva verket var, tillskriver Larsson Peder Svarts krönika. Han me-
nar att kungen själv velat överdriva de svarigheter han kämpat mot.113 

När Larsson kommer fram till skildringen av Dackefejden blir det däremot annat ljud i 
skällan. Här, menar han, handlade det om ett reellt hot mot konungen.114 Som anledning till 
fejden (eller det regelrätta inbördeskrig det handlade om) framför Larsson det skärpta skatte-
uttaget och utmanandet av gammal rätt och sedvänja i mer jordnära ting för den enskilde bon-
den,115 genom den alltmer maktfullkomliga politik som fördes av kungen och framförallt hans 
fogdar.116 

Upproret var en samlad reaktion mot denna maktfullkomlighet och dess inledande fog-
demord hade klara drag av blodshämnd.117 De ofta påtalade inskränkningarna i gränshandeln 
ser Larsson som betydelselösa och ältandet av dessa tillskriver han återigen Peder Svarts krö-
nika.118 Likaledes var de religiösa skälen till upproret i det närmaste obefintliga och att den 
katolska mässan infördes på sina håll av präster lierade med Nils Dacke, bortförklarar Larsson 
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med att det endast var mycket få präster som stödde Dacke.119 Att Dackefejden fick det om-
fång och den dignitet som Larsson tillskriver den berodde främst på att kungen, till skillnad 
mot för tidigare, slappnade av i sin vaksamhet och därför underskattade farorna i Dackefej-
dens inledningsfas.120 Att den inte spred längre än den gjorde, tillskriver han som vanligt 
kungens propaganda och löften om eftergifter i övriga delar av landet. 

Till sist något om de sockenpräster, vilka närmast varit mina käpphästar i denna studie. 
Larsson håller med om prästernas situation före reformationen, t ex vad det gäller celibat-
tvånget och hur många präster bröt mot detta.121 Som en lösning på denna situation påtalar 
han hur Martin Luther och andra kyrkliga reformatorer, förutom att betraktas som kyrkliga 
reformatorer, kan ses som profilerade företrädare för individens rättigheter och möjligheter.122 
I detta fall primärt den enskilda människans gudsrelation, men givetvis med ytterligare följ-
der. Prästerna kunde själva avgöra vad som var synd och strunta i celibattvånget för att i stäl-
let gifta sig och skaffa barn. Det finns också ekonomiska och maktmässiga perspektiv på det-
ta. Sockenprästerna drabbades ju inte personligen ekonomiskt av kungens beskattning av kyr-
kan, eftersom de behöll sin andel av tionde, och när individen rättigheter stärktes uppenbara-
des dessutom möjligheten att utöka sina tillgångar ytterligare. 

Vad det gäller maktperspektivet, kan man bara konstatera att makt i alla tider attraherat 
människor och i och med att biskoparnas makt minskade fick sockenprästerna mer att säga till 
om i sina egna församlingar. Enligt Larsson var också kungen väl medveten om dessas vikt 
för hans kommunikation med allmogen och hans mål var att göra sockenprästerna till ”hans” 
folk. Med tiden tillsatte han dem också själv. Sockenprästernas ökade betydelse och makt 
manifesterades slutligen i och med Västerås riksdag 1544, där för första gången ett stort antal 
sockenpräster uppträdde som särskilda representanter.123 

Larsson menar alltså att reformationen inte alls innebar de stora förändringar man tidiga-
re trott. Detta visar sig också genom att det enda riktigt svåra hotet mot hans regim (inrikes) 
var Dackefejden som inte alls hade religiösa förtecken. Vad det gäller alla oroligheter sände 
kungen dessutom förespeglingar (falska eller sanna) till hälsingarna om skattelättnader och 
förmåner, vilket logiskt sett borde ha lugnat ett eventuellt gryende missnöje. Dessutom ger 
han mina tidigare antaganden angående sockenprästernas betydelse ökat stöd. 
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7. Slutsatser 
Efter att ha studerat dessa fyra källor tycker jag mig ha fått tillräckligt mycket kött på benen 
för att bilda mig en egen uppfattning om skeendet. Mitt historiografiska perspektiv visar ock-
så att alla fyra källorna är färjade av sin egen samtids historiesyn. Det går inte att påstå att 
någon av de fyra har fel i sina slutsatser, utan de speglar ganska bra vad man då trodde var 
rätt. Förmodligen kommer det också nyare forskning där även den sista källan, Lars-Olov 
Larssons bok, som representerar dagens forskningsläge ganska bra (i alla fall vad det gäller 
mina frågeställningar), kommer till korta. 

Vad det gäller de lokalhistoriska verken i min undersökning vill jag inte påstå att de på 
något sätt skulle vara oseriösa. De använder sig av såväl källor som givna historiska auktorite-
ter för att komma fram till resultat som, i de fall de visar vad vi i dag kallar skrämmande re-
sultat, redovisar fullständigt acceptabla slutsatser för deras samtid. Ska man dra några slutsat-
ser av de lokalhistoriska verken är det egentligen bara, att det är synd att det inte gjorts något 
nytt försök sedan det tidiga 1930-talet. Då det inte finns någon definitiv sanning i historiska 
verk, vore det bättre med nya verk i stället för nya upplagor av gamla. Om inte annat så för att 
uppdatera sig med sin egen samtid. 

Med hjälp av mitt historiografiska perspektiv har jag kommit fram till vissa slutsatser för 
hur historiesynen förändrats i frågor av betydelse för mina egna frågeställningar. Det visar sig 
att synen på Gustav Vasa som den store reformatorn förändrats till bilden av konungen med 
en rent politisk funktion. Den svarta bilden av katolicismen, som framkom i Widmarks text, 
har ljusnat betydligt i senare framställningar. Även synen på själva reformationen har föränd-
rats. Det förefaller inte längre som om den innebar de stora förändringar för befolkningen som 
tidigare ansetts. I vart fall tycks förändringarna ha mildrats genom att de införts under en be-
tydligt längre tidsperiod än vad som tidigare förmodats. 

Synen på oroligheter och upprorsstämningar har också förändrats. Framförallt har de av-
dramatiserats, men det har också satts en mer politisk prägel på skälen till dessa oroligheter. 
Till sist har det också växt fram en bild av sockenprästernas betydelse för hur kungen och 
hans reformatorer kunde genomföra alla politiska och religiösa förändringar utan att stöta på 
mer motstånd än de faktiskt gjorde. Den största anledningen till att nya forskningsrön kunnat 
presenteras är inte enbart ett ökat källmaterial, utan också en omvärdering av redan använt 
källmaterial, t ex Peder Svarts krönika. 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta de svar jag fått på mina frågeställningar. Helt klart är 
såväl Widmarks som Humbles verk alltför gamla, och representerar en historisk tradition som 
inte håller i dagens läge. Därför finns det all anledning att revidera deras förklaringar till var-
för det inte uppstod några oroligheter i Segersta eller Hanebo socknar. Samtidigt ger mina 
nyare källor ingen specifik bild av just dessa socknar varför det enligt min mening behövs en 
kvalitativ studie av Segersta och Hanebo, för att därigenom pröva om senare forsknings teori-
er står sig även i dessa specifika fall. Det finns flera intressanta detaljer att titta lite närmare 
på. T ex jämföra befolkningsökningen i pastoratet med andra delar av landet, försöka ta reda 
på varför Hälsingland har en tendens att sammankopplas med Dalarna, samt att titta lite när-
mare på Gustav Vasas påstådda propaganda (de löften han kan tänkas ha givit hälsingarna i 
gengäld för deras passivitet vid oroligheter runt om i landet). Framförallt har bilden av Se-
gersta/Hanebo pastorats dåtida kyrkoherdes betydelse för de båda socknarnas ställningstagan-
de trängt fram. Utan tvekan skulle det vara av intresse att forska lite mer i Ericus Andrae och 
hans förehavanden. Var hans ställningstaganden grundade på religiösa eller ekonomiska fak-
torer, kanske hade han också andra anledningar till sina ställningstaganden. 

Det är mycket möjligt att det inte finns så mycket mer källor att använda sig av, än de 
som redan använts, men jag tror faktiskt att en omtolkning av redan använda källor, med en 
modernare historiesyn, kan bidra till en ny bild av reformationen i södra Hälsingland. 
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Sammanfattning (abstract)

Ämnet för denna uppsats är reformationen och Gustav Vasas maktövertagande i Sverige, under första delen av 1500-talet. Framförallt i Segersta och Hanebo socknar, i södra Hälsingland.


Med hjälp av en historiografiskt komparativ metod försöker uppsatsen besvara hur tidigare historiska verk förklarat det faktum att det inte, i södra Hälsingland, uppstod några oroligheter till följd av de religiösa och samhälleliga förändringarna.


Efter att ha redovisat den historiografiska bilden av hur historiesynen förändrats görs en studie av fyra historieberättande texter. Först två lokalhistoriska verk av äldre datum, där fokuseringen ligger på just det område, Segersta och Hanebo, som undersökningen begränsar sig till. Därefter följer två nyare verk som, även om de fokuserar sig på landet som helhet, i alla fall presenterar nya teorier och metoder inom forskningen.


Det visar sig att de äldre lokalhistoriska verken inte alls är amatörmässiga, men företräder en omodern historiesyn. Efter att ha tagit del av de modernare verken blir det uppenbart att ny tolkning av gamla källor, tillsammans med nya källor, förändrat synen på reformationens verkningar på befolkningen, Gustav Vasas roll för reformationen, samt de befintliga oroligheternas dignitet. Samtidigt klarnar bilden av sockenprästernas betydelse för såväl Gustav Vasa som reformatorernas kommunikation med befolkningen.


Resultatet av undersökningen blir att det är hög tid för en ny kvalitativ studie av Segersta och Hanebo socknar och samtidigt väcks några nya frågeställningar som förhoppningsvis kan vara fruktbara för en sådan studie.
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1. Inledning


1.1 Förord


Jag har intresserat mig för den svenska reformationen under första hälften av 1500-talet och dess verkningar på ett lokalt plan. Att själv gå i närkamp med de ursprungliga källorna skulle emellertid ha blivit ett arbete som, jag personligen, inte ansåg genomförbart inom ramen för en C-uppsats. Källorna är få, samt för ett otränat öga synnerligen svårtolkade. Dessutom finns de på arkiv belägna litet för långt ifrån min egen hemort, för att det skulle vara mödan värt att själv försöka tolka dem.

I stället har jag gått till befintlig litteratur i ämnet för att på så sätt försöka bilda mig en egen uppfattning i ämnet. Eftersom reformationen i Hälsingland inte karaktäriserades av samma oroligheter som t ex Dalarna eller Småland finns det relativt lite nedskrivet om skeendet i den mera rikstäckande historiska litteraturen. Jag har därför fått vända mig till de lokalhistoriska verk som finns, för att finna material till min studie. Studien av dessa lokalhistoriska verk har emellertid väckt ytterligare frågor och det är runt dessa frågor uppsatsen byggts upp.


Rätt snart upptäckte jag att lokalhistorikerna förvisso lagt ner ett gediget arbete på sina källstudier medan jag däremot ställde mig tveksam till en del av slutsatserna de drog av källorna. För att komma till rätta med mina tvivel beslutade jag mig för att jämföra dem med mer professionella historieskrivares syn på perioden.

I min undersökning har jag därför ställt två lokalhistoriska verk från två olika tidsepoker mot några nyare verk som, även om de inte direkt går in på den lokalhistoria jag själv studerat, i alla fall behandlar samma problem fast på ett nationellt plan. Det kan också vara av intresse att jämföra dem, som representanter för professionella historikers arbete, jämfört med den mer amatörmässiga lokalhistoriken. Jag har också behövt dem för skapandet av en jämn linje historiska verk fram till nutiden, för att på så sätt komplettera min historiografiska undersökning och få en fullgod bas för mina egna slutsatser.

Kanske kan man ifrågasätta vad en undersökning av allmänhistoriska verk (utom i ett av fallen) har för religionsvetenskapligt värde, men mitt ämne fokuserar sig på ett skeende i svensk historia som jag själv anser är av stort religionshistoriskt intresse. Vad gäller de historiografiska förändringarna menar jag också att de idéhistoriska strömningar som påverkar de vetenskapliga resultaten inom en akademisk disciplin oftast även påverkar andra discipliner på liknande sätt.

1.2 Ämnet


Reformationen i Sverige sammanfaller med en annan intressant period i svensk historia, när Sverige under ledning av Gustav Vasa slutgiltigt bryter sig loss från den så kallade ”Kalmarunionen” med Danmark och Norge. Av tradition har Gustav Vasa ansetts som den store landsfadern och den som lade de första byggstenarna till vad vi i dag kallar för det moderna Sverige. Hur det egentligen var med landsfader och de första byggstenarna har debatterats, och görs ännu i vår tid, men vissa fakta förefaller alla historiker vara överens om.

År 1520 ställer den danske unionskungen Kristian II till med Stockholms blodbad, där han låter avrätta ett stort antal oppositionella svenskar, företrädesvis adelsmän och bland annat Gustav Vasas far. 1521 inleder Gustav Vasa ett framgångsrikt uppror mot den danska överheten och den 6 juni 1523, väljs han till kung. Därefter styr han det svenska riket under såväl med- som motgång fram till sin död, 1 juni 1560.

Under samma period övergick Sverige från att vara en katolsk kyrkoprovins, underställd påven i Rom, till en luthersk-evangelisk statskyrka med Sveriges kung som högsta beslutsfattare. Rent konkret innebar införandet av Martin Luthers nya lära en hel del. Först och främst ville den nya läran avskaffa avlatshandeln som varit en viktig men tvivelaktig inkomstkälla för den katolska kyrkan. Predikan fick en viktig roll och all kyrklig verksamhet skulle grunda sig på bibelordet. Det som inte gjorde det, kunde tas bort.


Detta fick stor inverkan på den kyrkliga vardagen. Antalet mässor och gudstjänster minskade drastiskt, och även i själva utförandet förändrades gudstjänsterna. Kyrkliga skatter, som t ex konstföremål av silver och guld, vilka inte kunde motivera sitt varande med någon bibeltext hamnade i till kronans skattkammare och samma gällde för de landegendomar som kyrkan lagt sig till med. Även kyrkans beskattning av folket minskades. Detta gav istället ett ökat utrymme för staten att öka sin beskattning av folket. Biskoparnas och klostrens makt minskade och för de enskilda sockenprästerna avskaffades kyskhetslöftet. Det blev med andra ord tillåtet för kyrkans män att gifta sig.


Man ska dock komma ihåg att det vid denna tid även fanns starka krafter för förändringar inom ramen för den katolska kyrkan. Så kallade reformkatoliker ville också öka bibelordets betydelse, fast utan att för den skull bryta med de gamla traditionerna. De instämde även i kritiken mot de värsta avarterna i den katolska kyrkan, t ex avlatshandeln.

Utan att göra våld på ovannämnda ”sanningar” kan man konstatera att riket genomgick stora förändringar, förändringar som rimligtvis borde ha satt sina spår även på det lokala planet. Vilka förändringar, politiska eller religiösa, som satte de djupaste spåren för framtiden är en fråga jag vill låta bero, men för det dåtida folket ute i bygderna var säkert bådadera intimt sammanflätade med varandra.

Det rike Gustav Vasa tog makten över hade inte riktigt samma geografiska utseende som dagens Sverige men Hanebo/Segersta pastorat, som min studie koncentrerar sig på, låg då som nu i Hälsingland. Låt gå för att Hälsingland på den tiden betecknade ett betydligt större område. Pastoratet består än i dag av moderförsamlingen Segersta och dess annex Hanebo församling.


Segersta socken är belägen vid Ljusnans strand alldeles vid älvens inlopp till sjön Bergviken och ca: en mil söderut efter Bergvikens strand ligger Hanebo socken. Sjön Bergviken utgör i sig, någon mil av älven Ljusnan, som längre ner åter smalnar av för att slutligen rinna ut i havet. I sydväst gränsar Hanebo mot Gästrikland.

Efter att i grova drag, ha presenterat tiden, platsen samt de största historiska händelserna, övergår jag till att specificera syftet med min undersökning, samt hur jag har gått tillväga.


1.3 Syfte, frågeställning och metod


Efter att ha studerat litteraturen kan jag konstatera att det inte finns belägg för några oroligheter i Segersta eller Hanebo socknar, vare sig under reformationen eller under kung Gustavs grundande av det svenska riket. Oroligheter förekom emellertid på andra ställen i landet och min huvudsakliga frågeställning har därför varit varför oroligheterna uteblev här. För att komma till rätta med detta har jag gjort en historiografisk undersökning.


Historiografi är forskning om historieämnets historia och kan ses som en del av såväl idéhistorien som vetenskapshistorien. Genom att ägna sig åt detta kan man bli medveten om sin egen identitet och den tradition man själv tillhör. En annan anledning kan vara att man, genom att studera tidigare forskningsförlopp, eventuellt ser hur äldre resultat kommer tillkorta och kanske kan man också finna sätt att komma vidare i forskningen. Med hjälp av en historiografisk studie där jag med en komparativ metod jämfört olika historiska verk har jag byggt ut min huvudfråga till ett helt komplex av frågor. Vilka svar på frågan om varför oroligheterna uteblev finns i dessa verk? Är dessa svar på något sätt färgade av den historiska tradition historieskrivaren tillhör? Vilken kritik kan man föra fram mot deras argument?


Som jag tidigare nämnt känner jag mig inte riktigt tillfredsställd med de svar den äldre forskningen kommit fram till, och uppsatsens huvudsyfte kan ses som ett försök att, om inte komma med nya vetenskapliga rön, i alla fall skapa konstruktiv kritik av tidigare forskningsresultat. Förhoppningen är att denna kritik ska leda till en användbar arbetshypotes för vidare forskning, vilket eventuellt kan leda till ny förståelse av det historiska skeendet.

1.4 Källor och litteratur


Som källor har jag två lokalhistoriska verk från min hembyggd, det ena från andra hälften av 1800-talet och det andra från 1930-talet. Dessa tänkte jag jämföra med lämpliga avsnitt ur Sveriges kyrkohistoria 3 - Reformationstid av Åke Andrén samt en nyutgiven bok om Gustav Vasa av Lars-Olov Larsson.


Vad gäller hur historiesynen förändrats har jag främst använt mig av en bok av Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte längre vad det en gång var (framförallt ett avsnitt skrivet av Klas Åmark som koncentrerar sig på svensk historieskrivning), men jag har också haft nytta av ett flertal andra verk som jag redovisar i den litteraturlista som finns i slutet av uppsatsen.


Det första av de lokalhistoriska verk jag använt mig av är P. H. Widmarks Beskrivning av provinsen Hälsingland. Första Upplagan av detta verk gavs ut redan 1860, året före författarens egen död, men jag har använt mig av en andra upplaga utgiven 1945. I företalet till denna hävdas emellertid bestämt att det enda som skiljer den från den första upplagan är några tabeller och skisser som inte fanns med i första upplagan, samt en modernare stavning till vissa ord och rättningar av direkta tryckfel.

P. H. Widmark arbetade en tid som lantmätare i Hälsingland men hade uppenbarligen många strängar på sin lyra. Förutom sin roll som amatörhistoriker (med goda kontakter till såväl yrkeshistoriker, som arkivarier) avancerade han med tiden till en utnämning som landshövding i Norrbotten.


Det andra verket är Två Hälsingesocknar med Nils C. Humble som redaktör. Han var, vid tiden för verkets inledande, komminister i Segersta och blev sedan kyrkoherde i Skog/Lingbo församlingar, vilka angränsar till Segersta/Hanebo. Den behandlar i första hand Segersta och Hanebo socknar, strax söder om Bollnäs, och utkom i sin första upplaga 1934. I den andra upplagan från 1983, som jag använt mig av, är originaltexten helt intakt och endast bildmaterialet skiljer från 1: a upplagan. Humble fungerar som ledare för en kommitté, vilken tillsatts på direkta önskemål från ärkebiskop Nathan Söderblom, för att skriva socknarnas historia. Det är även Humble som skrivit de delar av boken jag använt mig av.

Sveriges kyrkohistoria 3 - Reformationstid av Åke Andrén, från 1999, är vad man kan kalla ett kristendomshistoriskt standardverk, som används på högskolor och universitet, och torde spegla den gängse synen på reformationen ganska väl.


Min sista källa är det populärhistoriska verket Gustav Vasa – landsfader eller tyrann, av Lars-Olof Larsson. Denna biografi är nyutgiven, 2002, och författaren är professor i Historia samt specialiserad på just den tidsepok jag valt att studera. Problemen med att använda denna källa i min undersökning är flera; För det första är detta en biografi över Gustav Vasa och varken Hälsingland eller reformationen har någon huvudroll. Faktum är att reformationen träder i bakgrunden för de politiska förändringarna, såväl inrikes som utrikes. Detta är emellertid intressant i sig, och det är så jag har studerat boken; Vilken roll spelade, enligt Larsson, reformationen och Hälsingland för Gustav Vasa?

2. Historiesynen förändras

Det är inte självklart att ett samhälle har en uppfattning om historien. Under den äldre stenåldern (som omfattar 99 % av mänsklighetens era) var samhällets förändringar så små att de knappast kunde registreras. I dessa samhällen, som den franske social-antropologen Claude Lévi-Strauss kallat för ”kalla”, var reproduktionen och återskapandet av samhället enkelt och försiggick på släktnivå.
 Som ett nutida exempel kan man se vissa indianstammar i Amazonas (åtminstone tills helt nyligen). När dessa kalla samhällen formulerade sin syn på det förflutna saknade de ett allmänt begrepp om det förflutna. Historien sågs helt enkelt som platser där något inträffat.


I motsats till dessa kalla samhällen finns följaktligen även ”varma samhällen”. Varma syftar då på samhällen som förändrar sig. Ett bra exempel på detta är den västerländska civilisationen vi själva är en del av. Om man tar ut svängarna lite, kan man säga att historieframställningen haft tre faser;


· Historia som myt

· Historia som krönika

· Historia som vetenskap

Historia och skrift är intimt sammanbundna med varandra och många av de första skrifterna som återfunnits från de äldsta civilisationerna har varit religiösa texter. De gamla skapelsemyterna kan ses som ansatser till historieskrivning och innehöll bland annat berättelser om hur världen blivit till samt legitimerade vissa samhällsförhållanden. Dagens indiska kastsystem, med ursprung i de gamla vediska texterna, är ett exempel på detta.

Dessa skapelsemyter förvandlas ofta till så kallade genealogier, släkttavlor för att t ex, legitimera ett visst kungahus. Mytiska genealogier är enligt den amerikanske socialantropologen Jonathan Friedman, typiskt för vad han kallar ”ljumma samhällen”. Något mer sammansatta samhällen med en hierarki utöver den egna familjen, där det finns ett behov av ideologiska motiveringar för att befästa samhällsordningen.


I ytterligare sammansatta samhällen, de som Lévi-Strauss kallade varma, uppstår mer distinkta historieuppfattningar, med tankar om historiens karaktär och eventuella inriktning samt någon slags föreställning om kronologi.

Historieuppfattningarna skiljer sig beroende på vilken tidsuppfattning de representerar. Ett sätt är att uppfatta tiden som cyklisk, d v s att tiden upprepar sig och saknar riktning. En uppfattning som förmodligen föll sig naturlig i ett jordbrukssamhälle, med ständigt återkommande årstider och en fast arbetsrytm. Den cykliska tidsuppfattningen fanns exempelvis, såväl under antiken som i hinduisk historieskrivning.


I den västerländska historietraditionen har man vanligtvis uppfattat historien som raka motsatsen, d v s lineär, en rätlinjig utveckling från en punkt till en annan. Ofta har dessa lineära uppfattningar även varit teleologiska och menat att historien varit på väg mot ett specifikt mål som ofta inneburit framsteg. Enligt kyrkofadern Augustinus var målet domens dag och återuppståndelsen medan upplysningstidens historieskrivare överförde målet från Gudsrikets seger till det mänskliga samhällets fullkomning.


Den första fasen i den västerländska historieskrivningen var kröniketiden. Grovt räknat inleddes den med Herodotos och Thukydides på 400-talet f.v.t, och avslutades under upplysningstiden i början av 1700-talet.
 Dessa framställningar var deskriptiva och inte förklarande. Mer historier än historia och ofta skrevs de med ett uttryckligt syfte. De var didaktiska med en undervisande, moraliserande eller legitimerande funktion.


Upplysningstidens främste historiker, Voltaire, förde in världsliga förklaringar i stället för som tidigare endast motivförklaringar. Han visade även stor skepsis inför källorna och lade märke till andra befolkningsgrupper än kungar och högadel. Att man trots detta betraktar honom som förvetenskaplig har att göra med upplysningstidens människosyn. De menade att människan i alla tider var den samma och utifrån sig själva drog de slutsatser om vad som var rätt eller fel. När människor i det förflutna inte gjorde som de måste det bero på att de var dumma. De såg sitt egna ”upplysta” tidevarv som en måttstock och bedömde inte äldre samhällen efter dessas annorlunda förutsättningar.


Upplysningstidens historieskrivning avlöstes av den tyska historiska skolan, historismen. Historismen var påverkad av romantiken och inledde den i egentlig mening vetenskapliga historien, som ”den akademiska flygeln i romantikens fascination inför det förflutna.”
 Inom historismen försökte man bevisa en utvecklingstanke. Man menade att varje tid hade sin egenart som skiljde den från andra epoker och på romantiskt manér ansågs att varje folk och varje nation hade en egenart som tagit sin boning i dess speciella historia. Uppgiften var att finna dessa egenarter.

Eftersom epokerna och nationerna var olika måste historikerna möta dem med ett öppet och förutsättningslöst sinne, utan att döma, och intuitivt försöka förstå den dominerande tendensen, folksjälen. Det man sökte var helheten i ett samhälle, med tonvikt på det andliga.
 Denna vetenskapliga riktnings kanske största namn, Leopold Ranke, menade att det krävdes saklighet och objektiv vetenskaplig metod, för att kunna beskriva hur det verkligen hade varit. Detta ledde till ett ökat intresse för de ursprungliga källorna, till skillnad mot för tidigare då man nöjt sig med andrahandskällor, med en deskriptiv berättelse om skeendet, t ex krönikor. Som en följd av detta började man också tillämpa källkritik.
 I efterhand kan man konstatera att det ”objektiva och sakliga” ofta fick ge vika när en annan av tidens stora drivkrafter, nationalismen, krävde historiska motiv för att skapa en tradition som kunde upprätthålla moralen hos den nuvarande nationen, samt imponera på andra nationer. Som alla andra fångades även historikerna av den folkliga nationalismen.


Som den svenska historieskrivningens fader brukar man lyfta fram Uppsalaprofessorn Erik Gustaf Geijer (1783 – 1847).
 Geijers historiska arbeten baserar sig på en konservativ historiesyn, där den svenska historien var en historia om relationerna mellan kungar och folket, i första hand om lagar, förordningar och det politiska skeendet i ett försök att skapa en syntes mellan detta och enskilda individers handlingar.


Den konservativa skolan dominerade svensk historieskrivning långt in på 1930-talet och dess mest framstående gestalt var Harald Hjärne (1848 – 1922.).
 Hjärne stod nära den tyska konservativa skolan i Rankes efterföljd och såg kungarna samt den politiska historien som central. Han betraktade ofta de historiska aktörernas motiv som ideella och de svenska kungarna som förkämpar för den protestantiska läran i kamp mot katolicismen.

”Det var en urgammal grundsats i Sverige, att konungar innehade sin myndighet och sin rätt att kräfva hjälp av de särskilda landskapens allmoge för ett högre ändamål än för sin egen nytta.”


Hjärne förordade också en levande och tillgänglig framställning av historien. Eftersom resultatet, enligt Hjärne, endast kunde vara relativt och beroende av iakttagaren och dennes förmåga att iaktta verkligheten, kunde man avstå från tidigare historieskrivnings rabblande av årtal och i stället försöka framställa en lättillgänglig helhetsbild med orsakssammanhang. Detta fick sitt kanske tydligaste resultat i Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden, publicerad mellan 1913 och 1924, som under många år undervisade det svenska folket i dess historia. Enligt Grimberg hade historieundervisningen en fostrande och utvecklande uppgift och den fosterländska tanken samt den protestantiska kampen mot katolicismen lyfts fram.
 En av Hjärneskolans yngre representanter, Nils Ahnlund (1889 – 1957), har i efterhand setts som prototypen för en historiker som använder sig av narration (kronologiskt ordnad berättelse) för att avbilda historien på källmaterialets och aktörernas villkor.


Den konservativa historieskrivningen fick i början av 1900-talet konkurrens av ett empiristiskt och positivistiskt program. Det var bröderna Lauritz och Curt Weibulls program där en metod med stenhård källkritik avförde en lång rad berättande källor.
 Historisk rekonstruktion skulle endast vila på historiskt säkerställda fakta och Bröderna Weibull menade att den konservativa skolans teoretiserande var metafysiska spekulationer. De ratade den fosterländska historieskrivningen, vars politiska historia oftast grundade sig på berättande källor, till förmån för en politisktadministrativ historia baserad på ekonomiska och kamerala källor.
 Det tidigare intresset för stora och ansvarstagande män med ideella motiv ersattes av analyser av maktkamp och ekonomiska intressen.

Vid 1950-talets mitt var ”Weibullarna” den dominerande riktningen och en av 1900-talets mest inflytelserika historiker, Erik Lönnroth, var typisk för denna riktning.

”Att sammanhang bara råder när företeelsen C ovillkorligen kräver företeelsen B som förutsättning.

[…]

Kortslutningar efter önsketänkande är inte tillåtna.”


De stora män som Lönnroth skrev om var inte på samma sätt, som Hjärnes och Ahnlunds stora män, representanter för individuell påverkan av historien, utan representanter för ett större intresse med adeln och kronan som ett slags överindividuella abstraktioner.


Från 1950-talet och framåt ökade intresset för historieämnet, vilket resulterade i att såväl antalet akademiska studenter som antalet forskare ökade, samtidigt med att de ekonomiska anslagen för forskning i ämnet blev givmildare. Mer pengar samt modernare teknik möjliggjorde större projekt och man började alltmer ta efter samhällsvetenskapens mer systematiserande och lagsökande forskning. I slutet av 1960-talet började man också tillämpa teorier i en mer modern mening.
 På 70-talet blev det helt normalt för historiker att använda sig av de historiska perspektiven i samhällsvetenskapliga teorier skapade av t ex Karl Marx, Max Weber och Michel Foucault.


1970- och 80-talets viktigaste teoretiska riktning var den historiematerialistiska, med rötter hos Karl Marx. Det var dock inte enbart marxister som använde sig av den utan också forskare med hemvist i mer liberala läger.
 Nu började man intressera sig betydligt mer för andra samhällsklasser än de styrande och ett vanligt konflikttema var konflikten mellan olika samhällsklasser. Samtidigt tog historikerna intryck av mer kulturteoretiska riktningar som antropologiska och etnologiska. Även språkets betydelse analyserades och många influenser från språkvetenskapens strukturalism inhämtades.

En av 1980- och 90-talets dynamiska forskningsriktningar var den kvinnohistoriska forskningen. När det tidigare helt och hållet, hade rört sig om en männens historia, kom de första kvinnliga docenterna i historieämnet på 1950-talet. Det dröjde emellertid ända till 1980-talet, innan kvinnorna var tillräckligt starka i sina akademiska positioner för att vrida perspektivet till sig själva.
 Genusteorier kan dock, och har även, använts i omvänd riktning.

På 1980-talet började också de postmodernistiska strömningarna, så sakteliga, märkas på den historiska arenan, med en allt större skepsis mot de stora samhällsvetenskapliga teorierna och de sammanfattade begrepp som skapats av dessa. ”I stället för den stora berättelsen, om t ex samhällsformationernas övergång i varandra, söker man sig nu till de många och små berättelserna, gärna i form av detaljstudier på lokal nivå.”


En återvändande trend från äldre historieskrivning är kunskapsrelativismen, d v s ett ifrågasättande av vår förmåga att sätta oss in i ett historiskt skede och förklara det förflutna. Det är framförallt tvivel mot möjligheten att rätt tolka de texter historieforskningen bygger på, som förs fram. Med begrepp lånade från språkforskningen, t ex dekonstruktion (textanalys där den ytliga meningen åsidosätts till förmån för den mindre uppenbara) och diskurs (ett komplex av språkpraxis)
 är dagens relativism betydligt extremare än Harald Hjärnes relativism vid det förra sekelskiftet. Möjligen kan den också ligga till grund för att det bland dagens historiker blir allt vanligare med en lättsinnig inställning till källmaterialet.


Många historiker förkastar emellertid det postmodernistiska påståendet där man förnekar att fakta skulle ha någon objektiv existens annat än som tankekonstruktion och att gränsen mellan dikt och tanke är otydlig. Enligt dessa historiker finns det vissa fakta som inte går att förneka. ”Antingen är Elvis Presley död eller också är han det inte.”


Man kan också se en tidstypisk tendens hos vår tids populärhistoriker. Om man t ex jämför Peter Englunds i stora drag negativa syn, ”ett svunnet elände”
, av den svenska stormaktsperioden och dess verkningar, med Herman Lindqvists mer positiva bild av samma period
 så har de det gemensamt, att de gärna slår ner på och kritiserar tidigare forskningsresultat i ämnet. En ny motsättning i ämnet är den, mellan ett journalistiskt moraliserande, politiserande och skuldbeläggande perspektiv och ett mer akademiskt perspektiv, som vill hålla fast vid en värdeneutral framställning, sakliga argument och nyansering av påståendena.


Än i dag lever emellertid de stora teoriernas företrädare, samhällsvetenskapliga och genusorienterade, kvar och även den positivistiska skolan, i bröderna Weibulls och Erik Lönnroths anda, har sina förespråkare. Detta samtidigt som de post-modernistiska strömningarna definitivt fått fäste i ämnet och ungefär här, i denna fragmentariserade historiesyn står jag själv med ett försök att jämföra fyra olika epokers historiekonstruktioner av reformationen.

3. Provinsen Hälsingland

Den första tolkningen av reformationsperioden jag studerat är, P. H. Widmarks Beskrivning av provinsen Hälsingland, första gången utgiven 1860. Detta i många hänseenden imponerande verk är, som titeln antyder, en beskrivning av Hälsinglands historia från tidigaste urtid ända fram till 1800-talet. Ett pionjärverk som legat till grund för efterföljande bygdehistoriska ansatser. I förordet till den andra upplaga, från 1945, jag haft tillgång till, citeras Professor Nils Ahnlund, medlem i Svenska akademin; ”Verket är obestridligen ett av de solidaste i sitt slag i hela vår svenska litteratur.”
 Att döma av den tid Widmark verkat i, samt de lovord han får av den konservative historikern och Hjärnelärjungen Ahnlund, borde det gå att placera detta verk i den konservativa skolan.


I verkets andra kapitel, som behandlar Hälsinglands urinnevånare och dess tidigaste historia, förstärks också denna misstanke. De antaganden Widmark här gör, baserar han på vad den kände hävdatecknaren Procopius säger. Denne Procopius, som levde på 500-talet e.Kr, var bördig från Palestina och ansågs tydligen av Widmark som väl insatt i Hälsinglands tidigaste historia. Han hade nämligen följt med en viss Belisarius, som skrivare, under dennes fälttåg mot vandaler i Afrika och goter i Italien. Genom dessa kontakter med germanska folkstammar, han hade personligen frågat några av dessa goter och vandaler, om vilka förhållanden som rådde i det norra Europa de härstammade ifrån, kom uppenbarligen Procopius till häpnadsväckande insikter
, av vilka jag här ska ge ett axplock;

”Det kan med full säkerhet antagas att lappar äro Hälsinglands […] urinnevånare […] De bland Skandinaviens alla innevånare voro de enda, som förde ett liv, icke olikt djuren, ty de varken brukade kläder, eller täckte sina fötter med skor.

[…]

Vid sidan av den lappska folkstammen har tvivelsutan långt in i fornåldern ett annat folk sig i våra bygder nedsatt. (Här syftas på göterna.)


[…]

Denna teckning, grundad på de underrättelser, vilka Procopius av de nordiska folken själv inhämtat, lämnar oss en åskådlig bild därav, huru i den tid, han beskrivit, den lappska befolkningen var med den götiska blandad. […] Det låter sig lätt förklara, huru de götiska folken kunnat taga landet i besittning, utan kända stridigheter med den lappska urstammen. Denna senare stam, till själs- och kroppskrafter vida underlägsen den förra.

[…]

Av den lappska folkstammen, […] återstår nu inom Hälsingland en inskränkt och fåtalig kvarleva i de så kallade sockenlapparna, vilka, ehuru deras nations missöden drivit dem från det gamla lappska levnadssättet, ändock bibehålla det grunddrag, böjelse för ett kringirrande liv och motvilja för allt ihärdigt arbete, som utmärker sig i denna människoras.”


Med bland annat dessa, i dag chockerande, uttalanden arbetar sig Widmark fram till en tes där han härleder Hälsinglands nutida befolkning till ett gotiskt ursprung. Vad det gäller hans rasistiska påhopp på den samiska ursprungsbefolkningen måste man nog dessvärre försvara den gode Widmark. Han var inte ensam om dylika förklaringar och hans ohämmade användande av Procopius är heller inget unikt. Den har han hämtat från 1:a bandet av Strinnholms Svenska folkets historia
 och denna brist på källkritik när det fordrades nationalistiska och rasideologiska motiveringar, var tyvärr vanlig under 1800-talet.
 Som ett uttryck för sin samtid är detta verk ganska normalt, även om man kan ifrågasätta huruvida det fortfarande bör stå kvar i folkbibliotekens hembygdshyllor.

Efter att på detta sätt ha bekantat oss med Widmarks historiska perspektiv övergår vi till hans beskrivning av den tid som egentligen är av intresse för denna uppsats.


Hur beskriver Widmark förhållandet mellan hälsingarna å den ena sidan och Gustav Wasa och kyrkan å den andra? Ger han något svar på frågan varför reformationen förefaller ha gått lugnt tillväga i Segersta och Hanebo socknar?

Widmark menar att det i Hälsingland fanns ett grundmurat hat mot unionen och den katolska kyrkan redan under Sten Sture den äldres tid (slutet av 1400-talet).

”Vi se nämligen i det följande, huru dalkarlar och hälsingar alltid enigt samverkat i strider för den inländska konungamaktens befästande. I dessa landskap, liksom i inom det övriga norrland, hade högadeln eller det aristokratiska partiet intet insteg, och det var således i dess landskap det demokratiska elementet allmännast sig uttalade i hat mot det av högadeln understödda väldet.”


I detta citat finner man en hel del intressanta detaljer. För det första vill författaren koppla samman Hälsingland med Dalarna och för den delen hela norrland. Han menar att det var i dessa trakter som, tack vare bristen på aristokrati och högadel, Sveriges mest demokratiska krafter fanns. Uppenbarligen kopplar Widmark samman demokrati med ett styre i samklang mellan konung och allmoge (kanske inte riktigt dagens definition av ordet) och framförallt en modell där landet styrs av en inhemsk konung.

Widmark tvivlar inte det minsta på att Kalmarunionen var av ondo för Sverige och Gustav Vasa målas upp som en kraftfull regent som efter Stockholms blodbad räddar landet från den danska överhögheten. Dalkarlarna beskrivs som den fasta kraft som välvilligt ställer sig till Gustav Vasas förfogande och det är dessa dalkarlar som tillsammans med den blivande kungen brevledes ber allmogen i Hälsingland om hjälp att besegra den lede dansken. Samtidigt skickar dock katolska kyrkans högste potentat i Sverige, ärkebiskop Trolle som av Widmark beskrivs som den danske kungens ”ivriga medhållare”
, ett annat brev där han förmanar hälsingarna att inte vika från den lagligt krönte Kristians sida.


När hälsingarna tvekar vilken röst de ska lyssna på reser Gustav Vasa själv, påsken 1521, till Norrala strax norr om Söderhamn, för att tala hälsingarna tillrätta. I sitt tal till Hälsinglands allmoge trycker han extra mycket på (eller är det kanske Widmark som trycker) ”huruledes deras förfäder alltid sig förenat ned dalkarlarna, när fäderneslandet nöd och fara fordrat deras bistånd.”
 När därefter ärkebiskop Trolle reser till Hälsingland i samma ärenden tas han emot betydligt kallsinnigare och i stället för att lyssna på hans föreställningar om ”rättvisan och nödvändigheten av det stockholmska blodbadet”
 tar hälsingarna till vapen och sluter upp jämte Gustav Vasa för att kasta ut de danska herrarna.

I juni 1523 faller Stockholm, den sista av danskarnas kvarvarande fästningar, och Gustav Vasa väljs till kung, Gustav I, i Strängnäs. Befrielsekriget hinner emellertid knappt avslutas innan det uppstår nya oroligheter i landet. Eller som Widmark beskriver det;


”Det är allmänt känt i vilken utblottad ställning rikets inbyggare sig befunno i följd av unionskungarnas utpressningar samt de långvariga inre och yttre stridigheterna. All återstående rikedom innehades av ett mäktigt och fördärvat katolskt prästerskap, som icke lydde världslig överhet eller erkände annat välde än påvens och sitt eget anhangs. Att inskränka denna hierarkiens stora makt och att av dess samt kyrkors och klosters rikedomar anskaffa medel till betalning av rikets stora gäld och bestrida statens utgifter, var lika nödvändigt som att vinna rättelse i de vidskepliga inrättningar, vilka i kyrkligt hänseende voro rådande. Men ehuru konungen med klok varsamhet vidtog de härtill erforderliga anstalter, föranleddes dock därav över hela riket oro och buller, väckt av biskoparna och de katolska prästerna, vilka snart insågo, att deras stora makt lutade till undergång, och till förekommande därav mot konungen uppretade det vidskepliga och i påviskt mörker försänkta folket.”


Här tydliggörs Widmarks linje. Den nye kungen förändrar med klok varsamhet de missförhållanden som beror på unionskungarna och katolicismen. Det motstånd han möter beror uteslutande på det fördärvade katolska prästerskapets illvilliga propaganda bland det i påviskt mörker försänkta folket.

Vintern 1525-1526 förrättar ärkebiskopen Johannes Magnus en visitation i landets nordligare delar och denna resa för honom även till Hälsingland. Visitationsresan beskrivs av Widmark som ett katolskt agitationsarbete mot den lutherska läran.
 Tydligen retade denna resa upp kungen ordentligt, vilket fick till följd att ärkebiskopen fick en rejäl uppsträckning, samt handlingar ”vilka genast vidtogos för att till utförande bringa konungens reformationsplaner.”
 En av dessa handlingar var att kungen skickade ett brev till Hälsinglands allmoge där han ”bestrider det lögnaktiga tal och de rykten gällande den nya tron och Luthers lärdom som blivit utspridda i Hälsingland.”


Widmark gör en sammanfattning av vad detta brev innehåller, och min egen tolkning av det är att kungen tonar ned förändringarnas storlek och beskriver sina handlingar som upprättande av den gamla tron vilken blivit fördärvad av prästerskapet. ”Säga de strax att vi vilja företaga en ny tro och Luthers lärdom, där dock icke annat är, än att vi icke tillstädja att de mot lagen bedriva deras girighet.”
 Widmark drar dock slutsatsen, som tidigare angivits, att kungen är helt inriktad på att genomföra en reformation.


Samma år, 1526, påbjuder kungen en ny skatt för att betala av rikets lån för vapen och krigsfolk. Denna skatt vägrar hälsingarna att betala vilket får kungen att känna behov av ytterligare en resa till landskapet. Först gjorde han dock ett stopp i det än mer upproriska Dalarna för att kväsa missnöjet där. Detta skedde med hårdast tänkbara medel och det var ett blodbesudlat konungafölje som i Delsbo stämde till möte med representanter för allmogen i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland.


Nu blir Widmarks berättelse intressant eftersom han helt plötsligt börjar ägna sig åt källkritik. Efter att helt okritiskt ha skildrat krönikor och sägner vill han nu klargöra att den berättelse han skildrar har sitt ursprung i en ren sägen och därmed inte kan anses helt tillförlitlig. Berättelsen ifråga går i korthet ut på att Kungen med vapenmakt och hot om ond bråd död lyckas skrämma upp hälsingarnas representanter ordentligt, som krypande lovar bot och bättring samt total lydnad.


Om man nu ser Widmark som representant för den konservativa historieskolan är den plötsliga källkritiken kanske heller inte alltför förvånande. Hans tes om Hälsingarna som ett hårt släkte, med starka frihetskänslor och intellektuell förståelse för vad kungen försökte genomföra, mår naturligtvis inte bra av denna historia. Samma sak kan göras gällande vad det gäller hans syn på Gustav Vasa, vilken ”med klok varsamhet vidtog de härtill erforderliga anstalterna.” Hur som helst började hälsingarna betala skatt.

Nästa gång det uppstod buller och oroligheter i Hälsingland var våren 1529, då Hälsingarna uppviglades av Göran Thuresson, domprosten i Uppsala. Det hela började med att adeln i Västergötland under ledning av Ture Jönsson Roos gjorde uppror mot kungen eftersom de ansåg att han brutit mot sitt löfte att skydda biskoparnas, kyrkans och de världsliga stormännens rättigheter.
 Västgötaadelns motiv talar emellertid Widmark tyst om (kallar dem uppviglade av den stolte och orolige Ture Jönsson)
 och framför i stället domprosten Görans (som för övrigt var son till Ture Jönsson Roos) katolska propaganda, samt hälsingarnas missnöje med höjda skatter och inskränkt handelsfrihet (de båda sistnämnda, följder av hälsingarnas vrenskande 1526).


Göran Thureson drog under sin uppviglarresa till Hälsingland och i Bollnäs lät denne, tillsammans med den lokale kyrkoherden Herr Joen, fängsla kungens fogde. En kungatrogen prästman från Norrala tog emellertid itu med saken och tågade med ett följe bönder till Bollnäs, befriade fogden och fängslade i stället den upproriske domprosten. I brev till kungen bad såväl Norralabönderna som Bollnäsallmogen om ursäkt.
 Till detta stycke har Widmark även bifogat ett avsnitt ur Per Brahes krönika (vars källvärde även senare i denna uppsats kommer att tas upp) som mycket målande beskriver själva tillfångatagandet av den illvillige domprosten Göran. Här tvekar minsann inte Widmark att okritiskt använda sig av en krönika.

I och med detta verkar Widmark se oroligheterna i Hälsingland som överståndna. Nästa gång det blir oroligt i landet, i samband med klockupproret i Dalarna 1531 (när konungen krävde in en kyrkklocka från alla församlingar), låter sig hälsingarna, med Widmarks ord, ”sig icke förledas utan lämnade med få undantag sina klockor.”
 Widmark tar i förbigående (en not)
 upp de berättelser som talar om hur några församlingar sänkt sina kyrkklockor i sjöar, för att dessa inte skulle komma kungen tillgodo, men avfärdar snabbt dessa berättelser som sägner av tvivelaktigt källvärde.

De följande åren byter kungen ut de hälsingepräster han inte anser sig kunna lita på, och när Laurentius Petri (en av kyrkans främsta reformatorer) valts till ärkebiskop, kan han släppa ifrån sig det mesta av ansvaret för reformationsverket.
 Efter Västerås riksdag 1544, där det sista av ”munkarnas vidskepelser och vissa bilder ur kyrkorna, varav enfaldigt folk gjort avguderi”
 förbjudits, anser Widmark att reformationen är överstökad i såväl Hälsingland, som landet i övrigt. Följande oroligheter i landet, t ex Dackefejden, tillskriver Widmark helt andra orsaker än det katolska prästerskapets lömska agitation. Nu förs skattepålagor och förändringar i handels- och näringsfriheter fram som orsaker till allmogens missnöje. I Hälsingland uppstår heller inga nya oroligheter vilket Widmark, bland annat vid Dackefejden, tillskriver kungens milda behandling av just Hälsingland, ”så att konungen där kunde hava en trogen allmoge.”


Resten av den del av Widmarks verk som behandlar Gustav Vasas regering är ett helt deskriptivt stycke där antalet utskrivna knektar till kronans tjänst, samt kreatursräkningar utan jämförande värde och liknande saker beskrivs.

Vilka slutsatser kan man då dra av Widmarks text? För det första nämns vare sig Segersta eller Hanebo socknar särskilt mycket och endast i vissa tabeller, där man främst kan dra slutsatser om socknarnas storlek i förhållande till andra hälsingesocknar. För att överhuvudtaget få några svar på mina egna frågor måste man placera Segersta- och Haneboborna under vad Widmark kallar för hälsingar. Enligt honom är ju också dessa ättlingar till den götiska folkstam han menar är Hälsinglands urbefolkning. Det enda undantaget är ett fåtal ”sockenlappar”, samt vissa innevånare i kustbandet som han menar är ättlingar till under årens lopp invandrande Svear.
 Hos dessa hälsingar fanns, precis som hos dalmasarna och övriga norrlänningar, en stark nedärvd känsla för ett statsstyre där en inhemsk kung styr sitt rike i samklang med allmogen. Det är alltså inte konstigt att denna hälsingeallmoge fann sig väl tillrätta med konungens hårda tag mot de misshälligheter, som enligt Widmark helt och hållet kan tillskrivas det danska styret och den fördärvade katolska kyrkan.


I de fall oroligheter uppstod berodde de i samtliga fall på en vidskeplig allmoge, duperad av enskilda katolska präster. Uppenbarligen var inte allmogen i Segersta och Hanebo tillräckligt vidskepliga eller också fanns det inte någon illasinnad katolsk agitator tillgänglig. Widmark nämner i förbigående en tänkbar anledning till att inte det gamla prästerskapet i Hälsingland tog så allvarligt på förändringarna. Under medeltiden hade bönderna i södra och mellersta Sverige hamnat i klorna på adeln och aristokratin medan det kargare landskapet i Hälsingland och övriga norrland inte lockat dessa stormän. Inte heller kyrkan hade i sin landhunger riktat blicken mot detta förhållandevis svårodlade område varför det under den senare kyrkoreduktionen inte var mer än sammanlagt tre gårdar i hela landskapet, som drogs in till kronan.
 Med en kort sammanfattning kan man påstå att Widmarks tes angående reformationen är att den var en självklar nödvändighet som hälsingarna hade en intellektuell förståelse för.


Hos Widmark finns en god portion romantik kvar men som ett tidigt verk i den konservativa skolans historieskrivning gör sig nog Provinsen Hälsingland rätt bra. Man kan heller inte kritisera hans verk för att vara amatörmässigt, enligt Widmarks eget tidevarv, vilket t ex de lovord hans verk fått av den konservativa historieskolans absoluta profession bekräftar. Dessutom förtjänar han en eloge för sitt gedigna arbete med att leta reda på källor. Att man sedan pendlar mellan skratt och gråt när han släpper loss sina mest rasistiska och nationalistiska sidor måste man kanske ta. Är man bara förberedd på en annan källkritik och en ny källtolkning inser man snart att man kan finna mycket material i detta verk.


Personligen menar jag att man måste ha en strängare källkritik och framförallt vara uppmärksam på dessa källors tendens. Dessutom kan man lämna alla diskussioner om speciellt hälsingska egenskaper därhän. Däremot tror jag nog att Widmark har en poäng i sitt konstaterande av bristen på adel och aristokrati i landskapet. I landets södra och mellersta delar var en större del av befolkningen satta i dagsverken eller rent tjänstearbete på de stora godsen. Där låg markerna ofta i anslutning till kyrkorna och det kyrkliga livet kan antas ha inverkat mer på befolkningen än i landets norra delar där de flesta hade lång väg till kyrkorna och säkert inte berördes på samma sätt av det kyrkliga livet.


Ett exempel på detta kan klockringningarna till de många katolska mässorna vara. Att dessa inföll på bestämda klockslag innebar att klockringningarna signalerade och rutade in dygnet för dem som arbetade på fälten. Att klockringningarna i och med reformationen minskade försvårade dygnsrytmen vilket direkt inverkade på befolkningens vardag. Om dessutom Widmarks tes om att det danska styret understöddes av högadeln och aristokratin håller, är det heller inte konstigt att Hälsingland var lätt att övertyga för Gustav Vasas sak. Att Gustav Vasa skulle ha varit folkets beskyddare mot aristokratin ifrågasätts emellertid av modernare forskning, vilket jag ska återkomma till senare i min uppsats.


4. Två hälsingesocknar

Nästa källa jag tittat närmare på är det hembygdshistoriska verket Två Hälsingesocknar, med Nils Humble som redaktör. Eftersom första upplagan av detta verk utgavs 1934 misstänker man den konservativa historieskolans inflytande även här, kanske med ett visst inflytande från bröderna Weibulls positivistiska historiesyn. Misstanken om den konservativa skolans inflytande förstärks av att Humble i sitt förord tackar professor Nils Ahnlund för rådgivning under arbetet. Denne ständigt återkommande Ahnlund som tidigare även uttryckt sin beundran för Widmarks arbete.


För övrigt är verket i stora drag uppbyggt genom narration, d v s genom deskriptivt skildrande av olika källmaterial. I jämförelse med Widmarks text märker man att detta verk i betydligt mindre utsträckning vilar på sagor och sägner. I stället förs ett stort antal arkeologiska fynd fram, som tillsammans med ortnamn- och gårdsnamnsforskning får ligga till grund för det svävande skisserandet av Hälsinglands fornhistoria.
 De direkt rasistiska påhoppen på de stackars ”lapparna” är också mindre, om än inte helt borta.

”De sista representanter för de lappar, som fordom i rätt stort antal drogo omkring i våra bygder, voro sockenlapparna, vilka erhållit tillåtelse att bosätta sig i socknen och där åtnjöt vissa förmåner mot att de i gengäld åt sockenborna utförde sådana arbeten, som de själva ej ansågos böra befatta sig med, såsom hästslakt, dödande av hundar och katter o. dyl.”


Med ”i våra bygder” antyds att det inte längre finns behov att motivera hälsingarnas rätt till landskapet, och de lappar (otvivelaktigt av ett uslare släkte än hälsingarna) som ansåg sig tvungna, kunde väl få finnas där mot en viss ersättning. Kanske anses det att Widmark klarat ut dessa begrepp redan 70 år tidigare. Widmarks Provinsen Hälsingland, finns nämligen med bland de tryckta källorna i Humbles källförteckning.

När han senare försöker klargöra Hälsinglands kristnande tar han för säkerhets skull till såväl sagor som sägner, t ex Sverres saga
, för att få till ett så tidigt datum som möjligt. Kanske har detta att göra med att detta verk framställt mer eller mindre på direkta order från ärkebiskop Söderblom själv, varför socknens företrädare nog gärna ville bevisa vilken lång kristen tradition man ägde. Vid behov kunde Humble med andra ord släppa lite på källkritiken. Det utökade användandet av ursprungliga källor, i jämförelse med Widmark, var också önskvärt även i den konservativa historieskolan och jag tror nog inte att det går att tillskriva detta ett inflytande från mer positivistisk historieskrivning. Förmodligen fanns det inte tillgång till ett lika stort källmaterial när Widmark gjorde sina efterforskningar 70 år tidigare.


Så till skildringen av Gustav Vasas tid och reformationen. Även Humble konstaterar att det veterligen inte funnits några ”herremän” i socknarna under medeltiden utan att befolkningen utgjorts av ”allmoge, d v s bönder, torpare, hantverkare och legohjon.”
 Att detta verk tillkommit i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet, som var en av hembygdsromantikens verkliga guldåldrar, klargörs i nedanstående stycke;

”Dagarna tillbringades utomhus med allehanda arbete. Endast under måltiderna samlades man i stugan. De långa vinterkvällarna, då arbetet ute var avslutat för dagen förnöttes i stugan kring den muntert sprakande brasan på härden. […] Redskap och husgeråd, kläder och vapen växte fram ur flitiga och konstförfarna händer. […] Torftigt och enkelt var livet i vardagslag. Men när gästabud hölls eller när julen firades tog man skadan igen. Då fejades och pyntades hus och husgeråd. […] Det fladdrande ljusskenet spelade kraftigt över den gedigna inredningen och över de starka härdiga gestalterna, som vederkvickte sig med mat och dryck till varjehanda skämtan, och bildade en egendomlig kontrast till de bolmande rökmolnen under takåsen, där de småningom sökte sin väg ut i det fria.”


Under sen medeltid hade de genomsnittliga Segersta- och Haneboborna, enligt Humble, såväl starka och härdiga kroppar, som flitiga och konstförfarna händer, där de i herrans tukt och förmaning, med små enkla nöjen, levde sina liv i skenet från en hemtrevlig brasa. Förmodligen en lutheransk prästs idealbild av en församling.

När sedan reformationsperioden inleds följer Humble i stora drag det som står att läsa i Widmarks Provinsen Hälsingland, Det är faktiskt så likt, att man undrar om det inte är just Widmarks bok som varit källa i detta avsnitt. Men när man kommer fram till kungens besök i Delsbo och hans krav, att hälsingarna måste betala skatt finns en tydlig nyansskillnad. Humble drar sig inte för att lägga in berättelsen, om hur Gustav Vasa hotade allmogens representanter med vapenmakt och ond bråd död, som en någorlunda säker källa. Man kan också konstatera att Humble undvikit att huvudsakligen tillskriva de oroligheter som uppstått i landet, det katolska prästerskapets illvilliga propaganda. Så långt håller sig Humble, i motsats till vad Widmark gjorde, till att ge en deskriptiv framställning av vad källorna egentligen säger och undviker att ge en egen tolkning till händelsernas gång. Samtidigt är det tydligt att han inte känner samma behov av att skydda, varken hälsingarnas eller kungens ära.

Sedan följer ett avsnitt med de av kungen framdrivna förändringarna som lagfästs vid Västerås riksdag 1527. Det handlar huvudsakligen om graden av beskattning av allmogen men det finns också en anmärkning som blir av visst intresse för min fortsatta diskussion.

”Slutligen ogillade konungen den osed att förordna, att arv efter präst, om han icke före sin död gjort testamente, skulle tillfalla biskopen, och förordnade, att sådant arv borde skiftas såsom Sveriges lag föreskrev.”


Efter konungens besök i Delsbo menar Humble att oroligheter i Hälsingland blir undantag och när det sker, i samband med västgötaadelns uppror och Uppsalas domprost Göran Turessons agitation, så förleds allmogen av sina kyrkoherdar (här syftas på Alftas och Bollnäs kyrkoherdar)

”I Segersta och Hanebo genomfördes det nya kyrkoskicket utan buller, vilket nog till stor del berodde därpå, att kyrkoherden i pastoratet, Ericus Andrae, icke följde sin morbroders, gamle herr Peder Olavi i Alfta föredöme, utan avsvor den katolska tron och förblev konungen trogen.”


Det är en intressant tanke Humble här för fram. Att den lokale prästen skulle vara betydelsefull även för en fredlig reformation. Widmark var inne på att de enskilda prästernas katolska propaganda var av ondo för freden. I övrigt förefaller han se såväl allmoge, som reformationsvänliga präster, som en tyst massa som välvilligt accepterade förändringarna. Humble däremot, går ett steg längre och antyder möjligheten av positiv reformationspropaganda från enskilda präster. Han fortsätter lite senare i sin framställning;


”Att det inte förekom något buller i Hanebo efter de olika riksdagarnas och mötenas beslut i religionsfrågor och därtill sammanhängande förhållande berodde säkerligen på det förtroende och den auktoritet som kyrkoherden Ericus Andrae tillvunnit sig under de år han varit pastoratets själasörjare före reformationsriksdagen 1527 i Västerås. Denne var den siste katolske kyrkoherden, men i likhet med de flesta av sina samtida ämbetsbröder i Hälsingland synes han ha förstått, att det nya, som var på färde, icke var i egentlig mening nytt utan den gamla tron, renad från villfarelse, varför han är och den förste evangeliske kyrkoherden i detta pastorat, vars andliga liv han ledde i 47 år, till sin död 1561.”


Humble förklarar här att Ericus Andraes ställningstagande var synnerligen betydelsefullt för allmogens lugn och att hans välvilliga bemötande av de religiösa förändringarna måste bero på att han insåg att det inte var fråga om en ny tro utan ett renande av den gamla tron. Med tanke på Humbles egen position, som komminister i Svenska kyrkan och att verket kommit till på order av ärkebiskopen, antar jag att hans syn på reformationen speglar den dåvarande Svenska kyrkans syn på densamma. Ett bevis för hur Svenska kyrkans syn på katolicismen mildrats, under de år som gått sedan Widmark skrev sitt verk.

Men åter till Ericus Andrae. Kan man verkligen stillatigande finna sig i, att hans välvilliga inställning till reformationen enbart berodde på personlig fromhet och förståelse för förändringarnas nödvändighet? Personligen blir jag lite intresserad av denne kyrkoherde och de personliga fakta om honom som träder fram i Humbles verk.

Ericus Andrae var kyrkoherde i Segersta och Hanebo en avsevärd tid, mellan 1514 och 1561. Vad, förutom religiositet, kan ha lockat honom? Först och främst visar det sig att han var gift och dessutom hade en son.
 Detta var olagligt för präster enligt den katolska kyrkan, men tilläts i och med reformationens genomförande. Det finns inga data redovisade för när han gifte sig eller när hans son blev född och kanske gifte han sig och fick barn efter att det blivit en laglig möjlighet. Det kan emellertid också vara så, att han redan före reformationen hade ett förhållande i lönndom (detta aktualiseras ytterligare i en senare av mina källor). I det senare fallet kan det kanske vara hans egna personliga omsorg om sin familj som drev honom att stödja kungen.

Nästa sak som slår mig är det som blev lagfäst i och med Västerås riksdag 1527. Den del där det sägs att arv efter präst inte längre skall tillfalla biskopen utan som för alla andra följa svensk lag, d v s tillfalla närmaste ättling. Plötsligt blir ett privat ägande av intresse för det svenska prästerskapet, något som den gode Ericus Andrae tog väl vara på. Här följer något om hans ekonomiska handlanden;


”Bytte 1533 bort sitt afflingegodz, liggiandes i Tyerp, benemptt Haralsboda mot Bastnäs och Kallbäck i Skogs socken. 1551 bytte han bort sitt hustrugods i Kalfmyre i Bollnäs mot jord i Byn. Genom kungl. Brev, daterat Stockholm 9/6 1545, tillerkändes han hemmanet Hessie i Alfta socken som ett arv efter sin morbror, Gamble her Peder Olaui.”


”Gamble her Peder Olaui”, var en av orosandarna vid oroligheterna i Bollnäs 1529, och han avsattes senare från sin tjänst på direkt order av Gustav Vasa. Om man tillskriver Ericus Andrae ett visst mått av ekonomiskt kalkylerande, samt en skopa girighet vore det väl inte allt för konstigt om han lugnade ner sin egen församling för att senare kunna inhösta ytterligare landområden. Att han skulle vara girig går naturligtvis inte att bevisa, men något som skulle kunna tyda på detta är en anteckning i ett häradsrättsprotokoll där Ericus Andrae nämns som en av parterna i marktvist.
 Dessutom visar också Humble (fast i ett annat syfte) hur kyrkoherden lagt sig till med nästan hela ”Byn” i Segersta.


Även om vi lämnar de kanske förhastade slutsatserna om kyrkoherdens eventuella girighet, hade han tydligen ett speciellt förhållande till kungen. Humbles text är full av bevis på alla de personliga föremål som Ericus Andrae utan protest lämnade ifrån sig till kungens skattkammare. Den 8/3 1547, åkte han dessutom själv ner till Gripsholm och överlämnade, i kungens egna händer, pastoratets rikedomar,
 en inte oansenlig resa på den tiden. Han fortsatte också senare ha ett gott öga till de kungliga och vid sin död testamenterade han ett silverstop om 28 lod till Erik XIV, vilken kvitterade ut detsamma den 10 februari 1561.


Det nämns inget i övrigt om denne Ericus Andrae, och kanske finns heller inga ytterligare fakta att tillgå, men det vore otvivelaktigt av intresse att få reda på mer om honom. Finns han i några källor nämnd som en av kungens förtrogna, eller ansedd som pålitlig? Fick han möjligtvis några särskilda förmåner? När föddes egentligen hans son? Eller drevs han trots allt av religiös fromhet inför den evangeliska läran? Var han nära bekant med någon av de främsta reformatorerna? Var hade han fått sin utbildning, kanske till och med i Wittenberg, av Martin Luther personligen? Frågorna är många och om inte annat skulle han kanske med hjälp av ytterligare uppgifter kunna svära sitt minne fritt från mina materialistiskt beräknande angrepp.

Om man lämnar pastoratets kyrkoherde därhän och i stället återvänder till Humbles beskrivning, så ger han en noggrann redogörelse för alla de skatter bygdens folk blev ålagda av konungen. ”Med vilka bördor våra förfäder fingo bära och tålmodigt buro.”
 Humble verkar tycka att det var ett hårt skattetryck (framförallt på kyrkan – kyrkoplundringen)
, men samtidigt konstaterar han att hans hembygds stolta och kraftfulla anfäder burit detta med jämnmod. Som en kontrast till dessa umbäranden hittar han dock en intressant poäng i kyrkböckerna.


”Trots den för snart sagt varje år av Gustaf Wasas regering ökade skattebördan och utskrivningar i krigen, synes likväl icke välståndet ha sjunkit. Böndernas antal som i Segersta var 64 och i Hanebo 58 st år 1535, har år 1559 stigit till 78 i Segersta och 84 i Hanebo.”


Huruvida detta tyder på högkonjunktur i landet, eller rätt och slätt på bra väder och goda skördar (vilket skattesiffrorna som baserades på årsskörd tyder på)
, spekulerar inte Humble vidare i men en ny infallsvinkel öppnar sig. Kanske var det så att de tunga skatterna före 1559, inte var så betungande ändå, i alla fall inte i Segersta och Hanebo? Om inkomsterna är höga brukar heller inte ett högt skattetryck spela allt för stor roll. Framförallt borde det vara så i ett jordbrukssamhälle som baserar sig på självhushållning, vilket var fallet vid medeltidens slut.

För att kort sammanfatta mina intryck av Humbles bok börjar jag med att beteckna honom som en sen representant för den konservativa skolan. Här finns såväl Ahnlunds narration, som Grimbergs fostrande syfte (se så starka och tåliga våra förfäder var). Vad det gäller källkritiken verkar Humble något mognare än Widmark, men han har ganska långt kvar till de krav bröderna Weibull satte upp.

Kungen är fortfarande viktig men inte fullt lika helig som han var för Widmark. Humble ser i kungen den som ligger bakom allt. Han verkar inte tveka inför att alla förändringar egentligen var en nödvändig utveckling, men ibland spårar man antydningar om att kungen ibland gick lite väl hårt fram. Även i synen på reformationen och dess genomförande skiljer sig Humble från Widmark. Det är fortfarande kungens beslut som förverkligar åtgärderna men det verkar mer vara en av ingredienserna i en större utveckling. Det är inte längre den förnuftige kungen som räddar sitt folk från hemskheter. Det senare leder vidare till synen på själva reformationen. Humbles ståndpunkt är att det inte rör sig om några större förändringar medan Widmark betraktade katolicismen som illvillig vidskepelse. Båda spårar utbrotten av oroligheter i det katolska prästerskapet men för Widmark är dessa representanter för den fördärvade katolska kyrkan medan Humble ser dem som personer, vilka i egenskaper av präster, råkade ha den nödvändiga pondusen för att överhuvudtaget kunna skapa oroligheter.

Det är en hel del förändringar i sättet att framställa historien när man jämför Humble med Widmark och det kommer också fram en del nya aspekter på min egen huvudfråga. Det är ett intressant drag att föra fram den lokala prästmannen som oerhört viktig för hur socknens allmoge skulle bete sig. Det var antagligen endast ett fåtal läskunniga, kanske bara prästen, i varje församling och påbuden från kung och stat måste alltså tolkas av prästerna innan de fördes vidare till församlingsborna. Det ter sig onekligen betydelsefullt hur dessa tolkare valde att lägga ut texten samt hur de rådde sina åhörare att förhålla sig till den. Däremot tycker jag att Humble låter den gode Ericus Andrae komma lite väl enkelt undan när han, kort och gott, tror att det rörde sig om en förnuftig karl som insåg nödvändigheten av förändringar (Humble ifrågasätter aldrig själv det nödvändiga i reformationen).

Slutligen kommer Humble med ytterligare en intressant aspekt. Han påtalar att antalet bönder i de båda socknarna faktiskt ökade mellan 1535 och 1559, samt att skördarna, av skatternas storlek att döma, varit goda. Lägger man ett relativt välstånd till det faktum att hela Hälsingland verkar ha legat utanför de trakter som mer direkt härjades av oroligheter kan man ana att Hälsingland egentligen inte kände mycket av de förändringar som skedde. Adel och kyrka var inga starka ekonomiska krafter i Hälsingland och de flesta bodde långt från kyrkorna och berördes inte i särskilt stor grad av förändringarna i det kyrkliga livet.

5. Sveriges Kyrkohistoria


Efter att ha studerat dessa lokala källor kan det vara intressant att se vad professionen och ett modernare perspektiv har för förklaringar. Först konstaterar jag att min nästa källa Reformationstid, är det tredje bandet i en serie som heter Sveriges kyrkohistoria. Den är utgiven 1999 i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd och kanske (men inte nödvändigtvis) kan man här finna ett visst beroendeförhållande. Med tanke på att verket trots allt används på t ex högskolekurser lämnar jag i denna uppsats den möjligheten därhän.

Hur som helst skildras reformationen som ett resultat av den turbulenta utvecklingsprocess 1500-talets Europa genomgick. En utveckling där de religiösa förändringarna flätades nära samman med de nya självständiga staterna.
 Visst klargör Andréen vilka teorier som ligger bakom hans perspektiv men i hans framställning, som är i huvudsak kronologiskt berättande och nedtyngd av ett myller av personnamn, måste man vara alert för att upptäcka dessa teorier.


Enligt Andrén var Gustav Vasas uppror, i anslutning till Stockholms blodbad, helt och hållet politiskt och en kamp mot den danske kungen Kristian II.
 Sannolikt fanns det alltså inga slagord mot den katolska kyrkan i Gustav Vasas vokabulär när han försökte att övertala folket att sluta upp bakom honom, i frihetskriget mot Danmark. Däremot hade möjligen ärkebiskop Trolle, som unionsvän, bedrivit propaganda mot Gustav Vasa, för att från kyrkans sida misstänkliggöra upprorsmakaren. Inte ens när Gustav Vasa valdes till kung, 1523, ifrågasatte han den katolska kyrkan.


Det råder emellertid inga tvivel om att Gustav Vasa kom på kant med den katolska kyrkans ledande män i Sverige, ärkebiskop Trolle och Linköpingsbiskopen Hans Brask, men då i deras egenskap av unionsvänner och allierade med den danske kungen. Trolles ställningstagande för unionen hade varit så starkt att han drevs i landsflykt, medan Brask efter Gustav Vasas maktövertagande drev en lugnare politik vilket ledde till att han tillsvidare kunde stanna i landet.


Det var först sedan Vasa tagit makten, och som bäst höll på att konsolidera den samma, som reformationen gjorde sina första trevande besök i Sverige.
 Enligt Andrén var det avgörande för reformationens genomförande, de i Tyskland utbildade studenterna, som efter sin utbildning återvände hem med de nya idéerna. Det för Sveriges del mest betydelsefulla i det hänseendet var när Olavus Petri återvände till Sverige med lutherska influenser i bagaget. Han fick tjänst i Strängnäs där han framförallt påverkade ärkedjäknen Laurentius Andreae.

Biskop Brask försökte bekämpa ”den lutherska surdegen” men eftersom det inte längre fanns någon ärkebiskop som självklar ledare tvingades han försöka påverka kungen. Efter påtryckningar från konungen valdes Johannes Magnus till ärkebiskop1523, fast då den förre ärkebiskopen Trolle fortfarande var i livet (men i landsflykt) erkändes aldrig valet av påven i Rom. Johannes Magnus verkar i övrigt inte ha varit stark nog att utmana kungen eller reformatorerna i hans närhet, men var trots detta en from katolik. När han väl insett det omöjliga i att få påvens välsignelse, och inte kunde tänka sig att fungera som ärkebiskop utan denna välsignelse, lämnade även Johannes Magnus landet.


Kyrkan hade problem. Då flera biskopar tagit ställning för unionen, och som en följd av detta tvingats i landsflykt, saknades det personal på flera betydande tjänster. Såväl kungen som biskop Brask ville tillsätta dessa tjänster snarast möjligt, men Brasks önskan om trogna katoliker, gick inte alltid överens med kungens sökande efter personer trogna Sveriges konung.


Deras åsikter gick alltmer isär och kungen letade efter andra kyrkliga rådgivare. En som förföll honom pålitlig var ärkedjäknen i Strängnäs, Laurentius Andreae, som var den som förrättat kungavalet. Denne placerades som sekreterare och ledamot av riksrådet. Därmed fick en av reformationens främsta förespråkare en central ställning med möjlighet att påverka kungen.
 1524 flyttades även Olavus Petri till Stockholm och även tre andra reformatoriskt sinnade fick plats i kungens närhet.
 Andrén tycks ganska klar över att den svenska reformationen, åtminstone i ett inledningsskede, drevs av influenser från Tyskland, i egenskap av vissa övertygade prästmän med inflytande över kungen.


Gustav Vasa har inte själv klarlagt sin personligt teologiska hemvist och i det bevarade materialet märks hans teologiska ställningstagande nästan enbart i förbindelse med politiska frågor. Det vore dock orätt, enligt Andréen, att frånkänna honom en bibliskt förankrad lekmannafromhet. Påverkad av reformatorernas starka betonande av Bibeln som enda säkra grund var han beredd att bryta med kyrkans tradition, om den hindrade hans politiska planer, men var samtidigt beredd att ta stora politiska risker för att försvara bibelordet.
 I slutänden var han otvivelaktigt en representant för de nya självständiga staterna, vilka också växte fram i en större europeisk rörelse. Uppenbarligen är Andrén, i sin historiesyn, en kvarvarande företrädare för de stora samhällsvetenskapliga teorierna och en systematiserande och lagsökande forskning.

När Widmark i kungen personligen, ser räddningen för det i påviskt mörker försänkta folket, ser Humble en stark kung som ligger bakom det mesta men som i inledningsskedet skyller allt på danskarna och tonar ner den katolska kyrkans roll. Andréen slår med sitt perspektiv hål på Widmarks perspektiv och i förhållande till Humble tonar Andréen ner kungens personliga roll. Nu handlar det helt om de stora rörelsernas inverkan på människorna.

Andréen förändrar perspektiven men man kan fråga sig hur hans källkritik egentligen går till. Även om hans verk i stora drag undviker att redovisa sina källor nämner han åtminstone i några fall att han förlitar sig på Peder Svarts Krönika.
 Han ger denna berättande källa ungefär samma dignitet som Widmark tidigare gett Per Brahes krönika, mer om detta i nästa kapitel.

Hur ställer sig då Andréen till de händelser som direkt påverkade Hälsingland, t ex kungens resa till Delsbo och de händelser som utspelade sig i samband med västgötaadelns uppror. Först till de oroligheter som ledde till kungens resa till Delsbo. Enligt Widmark beror denna resa på att hälsingarna vägrat betala en skatt, en vägran som mer eller mindre tillskrivs ärkebiskop Johannes Magnus katolska propaganda tidigare under sin visitationsresa. Han nämner även att kungen tidigare på vägen stannat till i Dalarna för att kväsa missnöjet där. Humble tonar ner sambandet med ärkebiskopens propaganda medan han däremot tillfogar resultaten av Västerås riksdag, strax före kungens avresa. Här är han mycket noga med att redogöra för de kyrkliga förändringar som kommer tillstånd. Andréen å sin sida, nämner knappt biskopens visitationsresa, absolut inget om någon katolsk propaganda och heller inget om kungens kväsanden av upprorsstämningarna, vare sig i Dalarna eller i Hälsingland.


När han i förbigående nämner upproret i Dalarna som en av anledningarna till riksdagens sammankallande,
 betecknar han det som helt och hållet politiskt och ett försök att tillsätta en ny regent. I förhållande till Humbles beskrivning av riksdagens beslut medger han att de för kyrkan betydelsefulla besluten verkligen togs men betonar att kungen själv inte ville ta på sig ansvaret för de kyrkliga förändringarna. Med andra ord ser kungen (i Andréens version) de kyrkliga förändringarna som något kyrkan ska skötas själva. Däremot erkänner Andréen reformatorernas inflytande över kungen och det faktum att kungen såg fördelar i att lyssna på dem. Han behövde beskatta kyrkan för att betala av utlandslån och han tyckte inte om ”de tu herrskap”
 som hittills delat på makten. Inte heller här beskrivs oroligheterna som religiösa.

Religiösa var däremot de händelser som följde på västgötaadelns uppror. Men när upprorsmakarna skyllde kungen för att ha frångått sitt löfte att inte medverka till kyrkliga förändringar, trädde helt plötsligt höga reformkatolska präster in till kungens försvar och menade att förändringarna skulle tillskrivas Olavus Petri och Laurentius Andreae. När dessutom kungen tog intryck av detta och, för att inte biverka till oroligheter i landet, avsatte Petri och Andreae från deras poster och istället ersatte dem med reformkatoliker, distanserade han sig från reformationen.
 Enligt Andréens syn på dessa oroligheter samt att reformkatolikernas ställning förstärktes mellan år 1532 och 1535, kan man misstänka att resultatet lugnade ner en i grunden katolsk allmoge.

Efter dessa händelser tiger mina äldre källor om oroligheter i landet. Förmodligen på grund av att dessa i fortsättningen inte påverkar Hälsingland. Mina två äldre källor nämner aldrig ens existensen av någon reformkatolsk rörelse och ingenting om att dessas ställning stärktes efter västgötaadelns uppror. Enligt Andréen var oroligheterna i landet av två slag, politiska eller religiösa. Vad det gäller de politiska, kan man misstänka att de aldrig blev aktuella i Hälsingland efter frihetskriget. Hälsingland låg helt enkelt på för långt avstånd från många av oroshärdarna och i förhållande till Dalarna saknades de bergsmän, som ofta var ledande figurer i dalaupproren.


När det gäller de religiösa oroligheterna betonar Andréen det faktum att församlingarna själva, alltså församlingsprästerna, själva kunde välja vilken tro man skulle predika i kyrkan. Först 1536, vid Uppsala kyrkomöte, bestäms att alla mässor i Sverige måste förrättas på svenska.
 I samband med detta uppstod oroligheter på många håll och i t ex Asby, i Östergötland, försökte bönderna t o m slå ihjäl sin kyrkoherde när han införde den.
 Dessa oroligheter bland folket tycks emellertid främst ha riktats mot församlingsprästerna och kan mycket väl ha andra orsaker, personlig agg och brist på respekt, än något direkt motstånd mot förändringarna. Förmodligen kan man i de fall som oroligheterna uteblev, misstänka att församlingen hade förtroende för sin präst.

I slutet av 1530-talet stärkte kungen sin makt över kyrkan. Enligt Andréen var han påverkad av sin tyske kansler som förmedlade de kontinentala idealen om furstens absoluta makt över samhälle och kyrka.
 I och med detta framträdde också kungen, enligt Andréen, för första gången som reformationens store kämpe.

I samband med dessa absolutistiska fasoner där kungen, förutom att avlägsna alla reformkatoliker från betydelsefulla poster, också gjorde sig av med de som Andréen ger den största äran för reformationen, Olavus Petri och Laurentius Andreae, läggs grogrunden till det som skulle bli det värsta upproret under Gustav Vasas regim, Dackefejden. Denna inleddes i Småland 1542 och spred sig över hela östra Småland och nådde ända upp till Östergötland där Vasa tvangs ingå stillestånd på ett år med Nils Dacke, upprorets ledare.

Orsakerna till upproret var enligt Andréen, förutom de tidigare redovisade, såväl ekonomiska som religiösa. Ekonomiska bördor från kronan och frälset, gränshandelsförbudet samt visitationen i Småland 1542-42, där stora mängder silver beslagtogs från kyrkorna, tände upprorets lunta. Under upprorets gång infördes också romersk-katolsk gudstjänst i de av Dacke kontrollerade områdena igen och prästerna i området slöt upp bakom Dacke. Även detta härleder emellertid Andréen till internationella vindar. Internationellt skedde detta samtidigt som Kejsar Karl V förberedde ett rekatoliceringsförsök på kontinenten? De svenska upprorsmakarna fick av dennes allierade löften om stöd, vilket aldrig infriades och Gustav Vasa slog ner upproret med våld 1543.


Enligt Andréen tycks dock de religiösa utspelen i samband med detta uppror endast ha begränsat sig till att katolska präster, missnöjda med händelsernas utveckling, såg en chans att ta tillbaka det de ansåg sig ha förlorat. De religiösa skälen var aldrig huvudorsak till upproret. Att aldrig upproret märktes av i Hälsingland skulle sålunda kunna förklaras med att avståndet var för stort för att propagandan skulle nå fram, gränshandelsfrågan och den företagna kyrkovisitationen var för Småland lokala fenomen, samt att de ekonomiska bördorna i Hälsingland endast kom från kronan, eftersom inget frälse existerade i Hälsingland, och förmodligen inte var lika kännbara.

Vid Västerås riksdag, 1544, beslutar riksdagen att riket ska vara evangeliskt, d v s bryta helt med den katolska kyrkan och härefter handlar eventuella dispyter mer om vilken reformators lära (t ex Luther, Calvin eller Swingli) Sverige borde följa (förutom ett mindre katolskt hot under Johan den III:s regering). Här är såväl Widmark, Humble som Andréen överens. Nu var reformationen överstökad.

Till sist ska jag nämna lite om hur Andréen ställer sig till mina tidigare teorier om de lokala prästernas betydelse för reformationen. Han nämner egentligen inget direkt stöd för min teori att de skulle vara betydelsefulla, men indirekt antyder han en hel del. För det första har han ett hierarkiskt perspektiv på förloppet. Först kommer de kontinentala strömningarna. Sedan kommer kungen, katolska kyrkans främsta företrädare och reformatorerna som representanter för dessa strömningar. Dessas handlingar och ställningstaganden får betydelse för hur de lokala prästerna ställer sig och dessa i sin tur, påverkar folket. Påverkan av folket nämns i och för sig aldrig, utan dessa verkar närmast vara en tung massa, helt styrda av samhälleliga strömningar, och om man logiskt följer Andréens linje var dessa i sina lokala prästers våld (om nu dessa präster hade folkets förtroende). Men hur påverkades dessa präster egentligen av reformationen?

Helt klart skedde en teologisk förändring som kan ha gjort det endera lättare eller svårare för dem att fortsätta verka som präster, men det skedde även mer sinnliga förändringar. Rent ekonomiskt torde det inte ha blivit några större förändringar. Pengarna gick till kungen i stället för till biskoparna vilket ju inte spelade någon ekonomisk roll för församlingsprästerna. Något som däremot var betydelsefullt var när Olavus Petri gifte sig år 1525.
 Kungen lät detta bero och för prästerna som, enligt Andréen, ganska ofta levde i synd med hushållerskor (vilket de löste genom att betala särskilda bötesbelopp till biskoparna), innebar detta en lösning på problemet.


Vid Uppsala kyrkomöte 1536, bestämdes det att det medeltida celibattvånget för präster togs bort. Detta genom att allt otuktigt leverne med älskarinnor skulle innebära uteslutning ur kyrkans gemenskap. Alltså måste de präster som ville ha kvar sin tjänst ingå äktenskap.
 Här finns alltså en tydlig anledning, för de präster som levde i vad katolska kyrkan betraktade som synd, att välja den reformatoriska läran. När man sedan konstaterar att Segersta/Hanebo församlingspräst såväl gifte sig som skaffade barn, förefaller det mycket möjligt att han valde att leda sin församling mot den evangeliska läran på grund av personliga skäl. Sist men inte minst måste det också nämnas att de präster som efter 1544 vägrade överge sin katolska tro blev avsatta och i värsta fall även riskerade fängelse.

Slutsatserna blir alltså att de hypoteser jag nämnt, i samband med föregående källa, inte faller ihop utan snarare förstärks av Andréens text.

6. Gustav Vasa

Den sista källan i min undersökning är Lars-Olof Larssons biografi, Gustav Vasa, landsfader eller tyrann? Boken kom ut sent 2002, och är den senaste skildringen av händelseförloppet. Enligt honom själv är:

”bokens uppläggning biografisk och speglar uppfattningen om enskilda människors möjligheter att påverka och även forma historiska förlopp, låt vara att det alltid rör sig om en kontinuerlig interaktion, ett samspel mellan individen och tidens strukturella bas.”


Han fortsätter med att tala om de starka motsättningar som sedan 60-talet rått mellan ”humanister” och ”strukturalister” och hur uppfattningen om strukturernas och massornas primat, fick en närmast dogmatisk karaktär. Hur biografin, framförallt i Sverige, närmast dödförklarats, men att tidvattnet återigen vänt och att man framförallt i förhållande till Gustav Vasa måste reflektera över personlighetens roll i historien.


Larsson gör klart att han vill spegla individens möjligheter att styra och forma utvecklingen men personligen tycker jag att detta verkar lite motsägelsefullt. Gång på gång skildrar han hur Gustav Vasa tar äran av situationer där han endast är ett offer för omständigheterna. Är inte detta ett sätt att spegla kungen som en representant för större sociala rörelser? Eller när Larsson, apropå Dackefejden, i Nils Dacke ser den förste som stiger fram ur den svenska allmogens anonyma djup och hur han därmed gestaltar den ena kraften i tidens strukturella motsättningar.
 Vad blir det av Larssons prat om individens möjligheter att styra skeendet, när Gustav Vasa ”gestaltar” den andra kraften i tidens strukturella motsättningar? Det är ju inte så lätt att lära gamla hundar sitta, och förmodligen har Larsson själv har utbildats och gjort karriär i den strukturalistiska skolan.


Han verkar emellertid föga postmodernistisk i sin framställning och det mest tidstypiska med honom är snarare spänningen mellan journalistiskt moraliserande och en akademiskt värdeneutral framställning, samt hans önskan att revidera tidigare forskning.

Hur som helst ger Larssons ganska svarta, men förnyande bild av kungen ett delvis nytt perspektiv på Gustav Vasa som inverkar på min studie. För det första påtalar han att kungen sedan länge tillskrivits en central och på många sätt avgörande roll i skeendet, något jag kan hålla med om efter att ha studerat mina andra källor. Även forskare på, den i övrigt kungafientliga, vänsterkanten har accepterat Gustav Vasa eftersom de tagit till sig den bild som skapats under 1800-talet, med en konung framburen på folkets starka armar. En befriare och förnyare, i renässansens positiva anda. Fast Larsson ifrågasätter bilden av frihetshjälten, riksbyggaren, rikshushållaren och landsfadern.


Bilden av den gode konungen som drog försorg om sitt folk, visserligen aningen hårdhänt men med kärleksfull omsorg, kommer från Peder Svarts krönika.
 Larsson för en intressant diskussion kring denna källa (Peder Svarts krönika) och hävdar att det är Gustav Vasas egen stämma som här gör sig hörd.
 Han menar att den bild som under årens lopp målats upp av kungen till största delen härstammar från denna krönika och Per Brahes krönika. Det ska inte förnekas att dessa källor har sitt värde, men man måste komma ihåg att det är kungens personliga propaganda läsaren utsätter sig för i Peder Svarts krönika, samt att Per Brahes krönika är skriven av en nära släkting och hantlangare till kungen. Att tidigare historieskrivare ändå svalt dessa källors berättelse med hull och hår, beror enligt Larsson på deras litterära kvaliteter.
 Man har godtagit en god berättelse på grund av att den har hängt ihop och, förutom sina dramatiska inslag, gett en användbar bild av kungen.

En betydligt bättre källa, menar Larsson, är den mycket gedigna samlingen av Gustav Vasas personliga brev.
 Tillsammans med denna källa, krönikorna (med en reviderad tolkning), samt diverse andra källor, målar Larsson upp en ny bild av Gustav Vasa. En bild som stämmer förträffligt väl överens med den idealbild av en absolutistisk furste, skapad av den italienske politikern och författaren Machiavelli. Redan tidigt i boken tas detta upp,
 för att sedan gå som en röd tråd genom hela verket. Boken avslutas också med en sammanfattande bild av vad Larssons forskning lett till och konstaterar här att Gustav Vasa, som sällan brukat jämföras med det machiavelliska fursteidealet hade mycket mer gemensamt med detta ideal, än vad t ex hans son och tronföljare Erik XIV hade (Erik XIV har ofta benämnts som en machiavellisk furste).


Så till bilden av frihetskriget mot unionen. Larsson fråntar detta krig alla religiösa förtecken och avdramatiserar också betydelsen av Gustav Vasas samspel med den svenska allmogen. Som den främsta anledningen till krigets, för Gustav Vasa, lyckliga utgång ser han i stället den ekonomiska hjälp Gustav Vasa fick från hansestaten Lübeck.
 Med hjälp av pengar från Lübeck kunde Gustav Vasa köpa vapen och utrusta tillräckligt många legoknektar för att besegra Kristian II och hans anhängare. Folkets resning mot den danska överheten skulle alltså, enligt Larsson, ha spelat en sekundär roll. När jag tänker efter är det också så att mina tidigare källor, såväl Widmark som Humble, erkänner att deras källmaterial inte säger mycket om hälsingarnas bravader i frihetskriget, men de ”antar” att hälsingarnas betydelse ändå varit avsevärd. En övertro på hälsingarnas stridsförmåga som ett utslag av självhävdelse?

Men det finns också ett annat sätt att se på saken. Larsson går nämligen till botten med folktraditionerna kring den blivande kungens äventyr i Dalarna.
 I syfte att finna en slags svenskhetens vagga, har 1800- och det tidiga 1900-talets forskare gärna tagit till sig sägner och rena skrönor, för att måla upp Dalarna som svenskhetens starkaste fäste. Självklart var det här den blivande kungen sökte hjälp och sympati. Men det verkar ändå inte som om mina källor (Widmark och Humble) försöker sammankoppla sig med Dalarna (vilket de gör) av någon slags mindervärdighetskomplex. Också Larsson kopplar nämligen samman Hälsingland med Dalarna
, och tar t ex för givet att kungen, efter att ha ställt till med räfst och rättarting i Dalarna, också måste ta i tu med hälsingarna (kungens besök i Delsbo, vilket jag tidigare har behandlat). Även Andréen gjorde vissa sammankopplingar mellan Dalarna och Hälsingland så det finns tydligen något som talar för detta. Ingen av mina källor motiverar emellertid något sådant genom ytterligare källhänvisningar så dessvärre måste jag nog låta frågan bero.

En annan intressant detalj i Larssons tolkning är hans syn på den svenska adeln. Widmark menade att bristen på adel (även Larsson ser ett dominerande inslag av självägande bönder)
 var en av förutsättningarna för att hälsingarna så lätt kunde foga sig i det nya, men Larsson hävdar bestämt att den nye kungen hade sitt absolut största stöd i just adeln, och då främst i högadliga kretsar.


Vad det gäller Larssons syn på religionen har jag redan tidigare konstaterat att han låter dessa händelser tränga i bakgrunden. En av anledningarna till detta är han inte ser de religiösa förändringarna som särskilt stora, men framförallt tonar han ned Gustav Vasas betydelse för reformationen.

I stället betonar han Laurentius Andreaes betydelse för utvecklingen och vikten av att Olaus Petri påverkade honom.
 Han framhåller noga hur kungens politiska pragmatism styrt kungens ställningstaganden i reformationens inledningsskede.
 Västerås riksdag, 1527, var enligt Larsson inte alls någon reformationsriksdag
 och han menar att de religiösa förändringarna i sig var revolutionerande, men att de påbjöds med betydligt större försiktighet än vad man vanligen föreställt sig. Dessutom menar han att mycket av förändringarna bestod av svårsmält mentalt stoft och han betvivlar att massornas mentala värld förändrats ens när Vasa själv gick ur tiden. Reformerat i en djupare mening, menar han att Sverige inte blev förrän på 1600-talet, med den lutherska ortodoxin.


Det är alltså en intressant utveckling av synen på reformationen som tecknas med hjälp av mina källor. Från Widmark, som mer eller mindre menade att reformationen var genomförd så snart Gustav Vasa lyckats mobilisera allmogen för frihetskriget (resten var bara reaktionära dödsryckningar), vidare över Humble och Andréen som nämner riksdagsbesluten 1544, som en tänkbar punkt för skeendet, för att sluta med Larssons tes, att det först var långt in på 1600-talet som Sverige kan anses reformerat. Detta är något tillspetsat men speglar i grova drag den tolkning jag gör av källorna.

Vilken är då Larssons syn på de uppror och väpnade resningar som skedde efter det så kallade frihetskriget? Först något om de återkommande oroligheterna i Dalarna.


Larsson gör en skillnad i dalaupprorens geografiska hemvist. I det första frihetskriget menar han att det var bondeallmogen i norra Dalarna som, tillsammans med bland annat Hälsinglands bondeallmoge, gjorde gemensam sak med Gustav Vasa. Detta efter att Gustav Vasa skapat bilden av sig själv som arvtagare till sturepartiets politiska mål. Sturepartiet var anhängarna till Sten Sture d.ä. och d. y. och hade som politiska opportunister rest bondeallmogen mot unionen. Dessa hade i stor utsträckning gått döden tillmötes i Stockholms blodbad. I de senare oroligheterna i Dalarna var det emellertid i huvudsak i söder, bland bergsmännen, som missnöjet visade sig, t ex vid ”klockupproret”.
 Vid dessa tillfällen påpekar Larsson, utan att riktigt motivera varför, snärjdes hälsingarna med förespeglingar om sänkt skatt och förmåner. Detta är väl egentligen en lösning, så god som någon, till varför inte hälsingarna gjorde uppror.

Framförallt menar Larsson att såväl dalaupproren som Västgötaadelns uppror, inte var några allvarligare incidenter.
 Att Västgötaadelns uppror aldrig blev något större hot menar han berodde på att aktörsgrupperna hade skilda mål för ögonen och premisserna för upprorets genomförande visade sig vara oriktiga.
 Att eftervärlden haft en tendens att se på dessa uppror som värre än vad de i själva verket var, tillskriver Larsson Peder Svarts krönika. Han menar att kungen själv velat överdriva de svarigheter han kämpat mot.


När Larsson kommer fram till skildringen av Dackefejden blir det däremot annat ljud i skällan. Här, menar han, handlade det om ett reellt hot mot konungen.
 Som anledning till fejden (eller det regelrätta inbördeskrig det handlade om) framför Larsson det skärpta skatteuttaget och utmanandet av gammal rätt och sedvänja i mer jordnära ting för den enskilde bonden,
 genom den alltmer maktfullkomliga politik som fördes av kungen och framförallt hans fogdar.


Upproret var en samlad reaktion mot denna maktfullkomlighet och dess inledande fogdemord hade klara drag av blodshämnd.
 De ofta påtalade inskränkningarna i gränshandeln ser Larsson som betydelselösa och ältandet av dessa tillskriver han återigen Peder Svarts krönika.
 Likaledes var de religiösa skälen till upproret i det närmaste obefintliga och att den katolska mässan infördes på sina håll av präster lierade med Nils Dacke, bortförklarar Larsson med att det endast var mycket få präster som stödde Dacke.
 Att Dackefejden fick det omfång och den dignitet som Larsson tillskriver den berodde främst på att kungen, till skillnad mot för tidigare, slappnade av i sin vaksamhet och därför underskattade farorna i Dackefejdens inledningsfas.
 Att den inte spred längre än den gjorde, tillskriver han som vanligt kungens propaganda och löften om eftergifter i övriga delar av landet.

Till sist något om de sockenpräster, vilka närmast varit mina käpphästar i denna studie. Larsson håller med om prästernas situation före reformationen, t ex vad det gäller celibattvånget och hur många präster bröt mot detta.
 Som en lösning på denna situation påtalar han hur Martin Luther och andra kyrkliga reformatorer, förutom att betraktas som kyrkliga reformatorer, kan ses som profilerade företrädare för individens rättigheter och möjligheter.
 I detta fall primärt den enskilda människans gudsrelation, men givetvis med ytterligare följder. Prästerna kunde själva avgöra vad som var synd och strunta i celibattvånget för att i stället gifta sig och skaffa barn. Det finns också ekonomiska och maktmässiga perspektiv på detta. Sockenprästerna drabbades ju inte personligen ekonomiskt av kungens beskattning av kyrkan, eftersom de behöll sin andel av tionde, och när individen rättigheter stärktes uppenbarades dessutom möjligheten att utöka sina tillgångar ytterligare.


Vad det gäller maktperspektivet, kan man bara konstatera att makt i alla tider attraherat människor och i och med att biskoparnas makt minskade fick sockenprästerna mer att säga till om i sina egna församlingar. Enligt Larsson var också kungen väl medveten om dessas vikt för hans kommunikation med allmogen och hans mål var att göra sockenprästerna till ”hans” folk. Med tiden tillsatte han dem också själv. Sockenprästernas ökade betydelse och makt manifesterades slutligen i och med Västerås riksdag 1544, där för första gången ett stort antal sockenpräster uppträdde som särskilda representanter.


Larsson menar alltså att reformationen inte alls innebar de stora förändringar man tidigare trott. Detta visar sig också genom att det enda riktigt svåra hotet mot hans regim (inrikes) var Dackefejden som inte alls hade religiösa förtecken. Vad det gäller alla oroligheter sände kungen dessutom förespeglingar (falska eller sanna) till hälsingarna om skattelättnader och förmåner, vilket logiskt sett borde ha lugnat ett eventuellt gryende missnöje. Dessutom ger han mina tidigare antaganden angående sockenprästernas betydelse ökat stöd.

7. Slutsatser

Efter att ha studerat dessa fyra källor tycker jag mig ha fått tillräckligt mycket kött på benen för att bilda mig en egen uppfattning om skeendet. Mitt historiografiska perspektiv visar också att alla fyra källorna är färjade av sin egen samtids historiesyn. Det går inte att påstå att någon av de fyra har fel i sina slutsatser, utan de speglar ganska bra vad man då trodde var rätt. Förmodligen kommer det också nyare forskning där även den sista källan, Lars-Olov Larssons bok, som representerar dagens forskningsläge ganska bra (i alla fall vad det gäller mina frågeställningar), kommer till korta.

Vad det gäller de lokalhistoriska verken i min undersökning vill jag inte påstå att de på något sätt skulle vara oseriösa. De använder sig av såväl källor som givna historiska auktoriteter för att komma fram till resultat som, i de fall de visar vad vi i dag kallar skrämmande resultat, redovisar fullständigt acceptabla slutsatser för deras samtid. Ska man dra några slutsatser av de lokalhistoriska verken är det egentligen bara, att det är synd att det inte gjorts något nytt försök sedan det tidiga 1930-talet. Då det inte finns någon definitiv sanning i historiska verk, vore det bättre med nya verk i stället för nya upplagor av gamla. Om inte annat så för att uppdatera sig med sin egen samtid.


Med hjälp av mitt historiografiska perspektiv har jag kommit fram till vissa slutsatser för hur historiesynen förändrats i frågor av betydelse för mina egna frågeställningar. Det visar sig att synen på Gustav Vasa som den store reformatorn förändrats till bilden av konungen med en rent politisk funktion. Den svarta bilden av katolicismen, som framkom i Widmarks text, har ljusnat betydligt i senare framställningar. Även synen på själva reformationen har förändrats. Det förefaller inte längre som om den innebar de stora förändringar för befolkningen som tidigare ansetts. I vart fall tycks förändringarna ha mildrats genom att de införts under en betydligt längre tidsperiod än vad som tidigare förmodats.


Synen på oroligheter och upprorsstämningar har också förändrats. Framförallt har de avdramatiserats, men det har också satts en mer politisk prägel på skälen till dessa oroligheter. Till sist har det också växt fram en bild av sockenprästernas betydelse för hur kungen och hans reformatorer kunde genomföra alla politiska och religiösa förändringar utan att stöta på mer motstånd än de faktiskt gjorde. Den största anledningen till att nya forskningsrön kunnat presenteras är inte enbart ett ökat källmaterial, utan också en omvärdering av redan använt källmaterial, t ex Peder Svarts krönika.

Avslutningsvis vill jag sammanfatta de svar jag fått på mina frågeställningar. Helt klart är såväl Widmarks som Humbles verk alltför gamla, och representerar en historisk tradition som inte håller i dagens läge. Därför finns det all anledning att revidera deras förklaringar till varför det inte uppstod några oroligheter i Segersta eller Hanebo socknar. Samtidigt ger mina nyare källor ingen specifik bild av just dessa socknar varför det enligt min mening behövs en kvalitativ studie av Segersta och Hanebo, för att därigenom pröva om senare forsknings teorier står sig även i dessa specifika fall. Det finns flera intressanta detaljer att titta lite närmare på. T ex jämföra befolkningsökningen i pastoratet med andra delar av landet, försöka ta reda på varför Hälsingland har en tendens att sammankopplas med Dalarna, samt att titta lite närmare på Gustav Vasas påstådda propaganda (de löften han kan tänkas ha givit hälsingarna i gengäld för deras passivitet vid oroligheter runt om i landet). Framförallt har bilden av Segersta/Hanebo pastorats dåtida kyrkoherdes betydelse för de båda socknarnas ställningstagande trängt fram. Utan tvekan skulle det vara av intresse att forska lite mer i Ericus Andrae och hans förehavanden. Var hans ställningstaganden grundade på religiösa eller ekonomiska faktorer, kanske hade han också andra anledningar till sina ställningstaganden.

Det är mycket möjligt att det inte finns så mycket mer källor att använda sig av, än de som redan använts, men jag tror faktiskt att en omtolkning av redan använda källor, med en modernare historiesyn, kan bidra till en ny bild av reformationen i södra Hälsingland.
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