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Förord
Detta är platsen och tiden när åren som doktorand ska summeras och männis
kor ska tackas (inte minst familjen). Så nu tänker jag göra det. Det första är
lätt - dessa år som doktorand har varit helt fantastiska! Helt enkelt. Då är det
betydligt knepigare att på dessa korta rader tacka alla som som bör tackas i det
ta sammanhang. D e som har hjälpt mig under avhandlingsarbetets gång är
helt enkelt alldeles för många, för att räknas upp enskilt och tackas på ett så
dant sätt som de förtjänar. Alla möten och diskussioner med kollegor, både
här i Umeå och på andra ställen, har varit oerhört inspirerande. Ett kollektivt
tack till alla diskussionspartners under de år som gått (ni vet vilka ni är)!
Det äldrehistoriska seminariet under ledning av Marja Taussi Sjöberg har
varit det seminarum som jag följt under större delen av doktorandtiden. Jag
vill härmed rikta stort och samlat tack till seminariedeltagarna som bidragit
med viktiga synpunkter på alla de mer eller mindre halvfärdiga idéer och texter
som jag presenterat, och för att ni alla har bidragit till att skapa en sådan öppen
och stimulerande seminariekultur (ingen nämnd ingen glömd)! Ett kollektivt
tack riktas också till alla som varit med på de nätverksträffar som nätverket Re
ligion och samhälle under tidigmodern tid anordnat, först i Stockholm och nu
senast i Göteborg. Dessa möten har varit oerhört stimulerande och trevliga!
Börje Harnesk har varit min huvudhandledare och utan Börje hade den
här avhandlingen garanterat inte sett dagens ljus. Det var nämligen Börje som
väckte mitt nu brinnande intresse för äldrehistoria och inför d-kursen i histo
ria gav mig tipset på det uppsatsämne, som sedan vuxit till föreliggande av
handling. Börje har under åren som min handledare - både på
grundutbildningen och nu senare - varit ett enormt stöd för mig. Börje har
alltid lyssnat på mina idéer och bidragit med skarpsinniga kommenterar på det
jag har haft att säga. Han har också alltid uppmuntrat och peppat mig, i stun
der då avhandlingsarbetet känts lite motigt. Han tillhör också den begränsade
kategori människor som stått ut med höra om alla ”fall” jag stött på i källma
terialet och dessutom gett sken av att inte bli allt för uttråkad. Till denna ka
tegori människor hör också min biträdande handledare, Åsa Karlsson Sjögren.
Åsa har, både som projektledare, handledare och vän, betytt enormt mycket
för mig! Både Börje och Åsa har läst avhandlingsmanuset i sin helhet och bi
dragit med värdefulla synpunkter. Ett stort tack till er båda!
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Ett särskilt tack riktas också till Jan Samuelson, som också läst manuset i
sin helhet och bidragit med värdefulla kommentarer. Jan har under mina år
som doktorand alltid varit en inspirerande diskussionspartner och en mycket
god vän. Avhandlingsmanuset i sin helhet har också en annan god vän, SoiliM aria Olii, läst och kommenterat. Tusen tack, båda två! I avhandlingsarbetets
slutfas har jag haft otrolig hjälp av Alexander Jonsson, A nna Lindkvist, Karin
LindstrÖMy och A nna Lindström, som i olika utsträckning bidragit med korrek
turläsning och tekniska detaljer. Anders Kjellberg förtjänar ett extra stort tack,
som har satt texten under pressat tidschema och lagt ned ett förtjänstfullt ar
bete med både omslag och layout. Helene Sandström har varit vänlig nog att
översätta sammanfattningen till engelska.
Arkivbesöken har varit många och alltid lika trevliga under alla år. Ragnar
Norrman vid stiftshistoriska kommitén i Uppsala har bidragit mycket till att
göra dessa arkivbesök extra trevliga: Dels för att jag fick tillgång till den excerptsamling som stiftshistoriska kommitén förfogar över, dels för att han med
sin stora sakkunskap om prästtillsättningar i Uppsala stift, bidragit med myck
et värdefulla tips rörande både källmaterial och litteratur. Ett särskilt tack rik
tas i detta sammanhang också till personalen vid landsarkivet i Uppsala, som
alltid visat ett vänligt bemötande.
Min forskarutbildning har sedan år 2000 finansierats genom anställning
i två projekt: Dels ett riksbanksfinasierat projekt, ”Staden och idéerna. Det ur
bana i sjuttonhundratalet - och sjuttonhundratalet i nutiden” under projekt
ledare Lars-Folke Landgrén, Helsingfors (detta projekt finansieras inom
ramarna för forskningsprogrammet ”Svenskt i Finland —finskt i Sverige”. Min
del i detta projekt kommer att redovisas i form av en artikel i en för program
met gemensam antologi), dels ett projekt finansierat genom Vetenskapsrådet,
”Medborgarrätt och äganderätt: Männen, kvinnorna och rösträtten 16861887”, under projektledare Åsa Karlsson Sjögren, Umeå. Till alla arkivresor
under årens lopp, har generösa bidrag från följande stiftelser och fonder varit
ytterst välkomna: Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond, Stiftel
sen ] C Kempes Minnes Stipendiefond, Stiftelsen Lars Hiertas M inne och Helge
Ax:sons Johnsons stiftelse. Ett stort tack!

Det största och varmaste tacket, slutligen, går till min kära hustru Anna och
vår nu 5-årige son, Adam. Utan er hade det här inte varit möjligt. Tack för att
ni finns!
Umeå, februari 2003
Peter Lindström
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KAPITEL 1
Inledning

Ehuruväl det är mycket svårt att utlåta sig i tvistiga saker med attest, emedan
det gärna plägar dra något förtretligt med sig, nödgas jag sanningen härmed
bekänna [-]: Sedan gudstjänsten var förrättad har länsmannen där i Bollnäs,
Jonas Sverkilsson Schalberg behagat inkalla församlingen - kyrkoherden ove
tandes - för att överlägga med dem om ett kaplansval och om de på nytt
skulle göra ett sammanskott åt någon ärlig man i socknen, som kunde lämna
in en nådig ansökan hos Kungl Maj:t. Vid samma tillfälle behagade också
bemälte länsman i bland allmogen utlåta sig i sådana ord, att deras kyrkoherde
vid en resa till Segersta sagt att han skulle äta och fräta Bollnäsborna så länge
han lever. När detta samma dag blev berättat i prästgården förorsakade det en
större jämmer, sorg och klagan än jag kan säga. Helst som alla kunde berätta
om hur illa allmogen (inte undra på) tagit vid sig av länsmannens berättelse.
Söndagen därpå inkallade pastorn församlingen och frågade efter vanlig sed
vana om något förargligt, syndigt och emot Kungl Maj:ts böndagsplakat till
dragit sig på stora böndagen, alla svarade i sin ordning nej. Därefter började
kyrkoherden att hålla en tänkvärd liten ovation efter Lukas 12:48 med orden,
den som mycket givet är, av honom ska mycket krävas, och vem som mycket
befallt är, av honom ska mycket vara äskat. Pastorn applicerade detta på predi
koämbetet, att de som däruti är stadde, är mycket ombetrodda, nämligen
människors själar, därför bör de beflita sig om att föda sin hjord, men inga
lunda dem äta och fräta, vilket ulvar och icke herdar tillkommer. Sedan frå
gade pastorn om inte länsman för 8 dagar sedan beskyllt honom, av Gud och
överheten förordnad pastor, för att ha sagt att han skulle äta och fräta Bollnäs
borna så länge han lever.
Då begynte länsmannen, som den högra handen och främsta rummet
intagit, att se ut med förskräckliga hårda miner och slog med en klubba i bor
det så att det skrällde i öronen, sägandes: ”Jag haver sagt orden och jag skall
bestå det, jag haver man för mig. Och om kyrkoherden inte sagt det om hela
församlingen, har han sagt det om mig och när han fräter mig fräter han hela
församlingen. Ty då en lem är skadad lider hela kroppen. Du har varit orsaken
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till varför församlingen lagt ut över 400 riksdaler. Du lär få betala innan leken
lyktas, tro mig, du lär komma i olycka herr kyrkoherde. Vi har många punkter
emot dig”. Varpå kyrkoherden svarade saktmodigt: ”Vi måste veta var vi står
och vilken dag det är, nämligen en herrens sabbatsdag. Ty bör du inte med
sådant tumult, skriande och ropande som du far fram, tala. Aldrig har jag
tänkt, fast mindre talat sådana ord emot mina åhörare, som du mig påfört,
och aldrig skola du mig någon ond gärning kunna bevisa”.
Då slog länsmannen åter förskräckligen i bordet och beropade sig på all
mogen, om de inte alla höll med om att kyrkoherden varit emot dem i detta
kaplansval. Pastorn svarade att han inte varit emot dem, utan bara gjort vad
han fatt order om från sina höga andliga förmän. Men, som ett farligt tumult
blev och jag rätt fruktade upplopp, begärde jag att få tala några ord, vartill jag
inte kan neka, att länsmannen och församlingen gav mig gott ljud och svarade
mig hövligen. Men då ärevördige kyrkoherden ville ytterligare förklara sig uti
ett och annat, föll länsmannen först och sedan hela allmogen honom så i talet
med deras ropande, att han ingenting kunde uträtta. Och då pastorn bland
annat försökte beropa sig på en hederlig nämndeman vid namn Jon Hansson,
svarade länsmannen: ”Ja, kyrkoherden ska hava någon tiondekråka”.
Med få ord: Jag önskar av allt mitt hjärta det ingen pastor i riket må
komma att tåla och lida sådana hotelser, och otaliga undsägelser och försmädelser, som pastorn i Bollnäs led den gången. Slutligen önskade pastor över
dem alla Guds milderika fred och välsignelse. Det gjorde även jag. Jag tog
länsmannen i hand och bjöd dem alla fara väl till liv och själ, gåendes därpå
med hr kyrkoherden ut...

&

Ovanstående attest beskriver några händelser som utspelade sig i Bollnäs sock
en, Hälsingland, i samband med en kaplanstillsättning i slutet av 1600-talet.1
Attesten ger bland annat en antydan om att förhållandet mellan den lokala
kyrkoherden och allmogen i Bollnäs var något ansträngt, för att uttrycka det
milt. Attesten ger också en antydan om hur det kunde gå till praktiken när en
församling i 1600-talets Sverige valde präst —den säger bland annat att försam
lingen med länsmannen i spetsen krävt att fa vara med och påverka valet av
kaplan, men att detta uppenbarligen mött ett visst motstånd från både över
hetens och den lokala pastorns sida.
I den här avhandlingen kommer prästtillsättningarna på landsbygden i
Hälsingland under perioden 1650-1800 att stå i fokus. De frågor som kommer
att diskuteras är sådana som ovanstående attest ger upphov till: Hur fattades
egentligen besluten om präst i lokalsamhället? Vem fick vara med och bestäm
ma - alla församlingsbor eller bara några fa? Var det endast männen som del-

1.

H

Uppsala landsarkiv (ULA), Uppsala domkapitels arkiv (UDA), E V:i2:i, 31/7 1699, s 595.
Språket har moderniserats i detta citat av attesten.
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tog i beslutprocessen, eller fick kvinnor också vara med? Skedde någon
förändring över tid? Församlingarnas formella rättighet att fa vara med och på
verka tillsättningarna av sina präster har länge ansetts som självklar och finns
åtminstone belagd så långt tillbaka i tiden som i de medeltida landskapslagarna.2Men hur såg det ut i praktiken? Hur stort inflytande hade egentligen för
samlingarna vid prästtillsättningarna?

Avhandlingens syfte
Mer precist är avhandlingens syfte att analysera prästtillsättningarnas praktik
och diskutera utvecklingen av den politiska kulturen under perioden, så som
den tog sig uttryck i de inblandade aktörernas agerande i detta sammanhang.
Diskussionen inriktas på två aspekter av den politiska kulturen, dels försam
lingarnas möjligheter att fa igenom sina krav i samband med prästtillsättning
arna, dels vad de olika aktörernas agerande i detta sammanhang säger oss om
den lokala politiska kulturen. Begreppet politisk kultur används alltså här som
ett analytiskt verktyg för att precisera forskningsuppgiften. Detta för avhand
lingen centrala begrepp bör därför definieras.

Begreppet politisk kultur som analytiskt verktyg
Political culture research is a scholarly jungle, tangled and cacophonous.3

Det var i skuggan av totalitära staters framväxande i Europa som de amerikan
ska statsvetarna Gabriel A. Almond och Sidney Verba i början av 1960-talet
utvecklade termen politisk kultur, ett begrepp som inte minst på senare tid
börjat användas också av många historiker. Begreppet var inte en teori/ ^ u t 
an en variabel i deras tes att det finns ett samband mellan möjligheterna för en

2.

3.

Hjalmar Holmquist, ”Tillsättningar av gäll i Sverige under reformationsårhundradet”,
Historisk tidskrift, 1933, s 91; Tore Heldtander, Prästtillsättningar i Sverige under stormakts
tiden. Tiden före kyrkolagen 1686, Uppsala 1955, s 11 ff.
Stephen Welch, The Concept o f Political Culture, London 1993, s 12. Den internationella
forskningen kring begreppet politisk kultur är som citatet påvisar mångfacetterad. H är
finns dock ingen ambition att sammanfatta/typologisera den forskningen. För olika
typologiseringar, se Glenda M Patrick, ”Political Culture”, i Giovanni Sartori (ed), Social
Science Concepts: A Systematic Analysis, London 1984; John R Gibbins, ”Introduction”, i
John R Gibbins (ed), Contemporary Political Culture: Politics in a Postmodern AgeXondon
1989; Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior; London 1983; Glen
Gendzel, ”Political Culture: Geneology of a Concept”, Journal o f Interdisciplinary History,
XXVIII: 2 Autumn 1997.
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nation att utveckla och bibehålla en stabil demokrati och samma nations po
litiska kultur.4 Begreppet definieras på följande sätt i Almonds och Verbas
standardverk, The Civic Culture:
The term ’political culture’ [...] refers to the specifically political orientation attitudes toward the political system and its various parts, and attitudes
toward the role of the self in the system. W e speak of a political culture just as
we speak of an economic culture or a religious culture. It is a set of orienta
tions toward a special set o f social objects and processes. [-] W hen we speak of
the political culture of a society, we refer to the political system as internalized
in the cognitions, feelings and evaluations of its population. People are induc
ted into it just as they are socialized into nonpolitical roles and social systems.
[-] The political culture o f a nation is the particular distribution of patterns of
orientation toward political objects among the members of the nation?

Politisk kultur ska alltså enligt Almond och Verba ses som attityder och vär
deringar till politiska objekt, det vill säga till det politiska systemet i stort både de formella och de informella strukturerna —och jagets roll i detta som
aktör.6 Denna klassiska definition måste dock uppenbarligen modifieras nå
got, innan den kan användas som ett analytiskt verktyg för studier av prästtill
sättningar i 1600- och 1700-talets Hälsingland.
För det första kopplas inte politisk kultur explicit till handling i The Civic
Culture. Som definitionen är utformad existerar politisk kultur på ett intersubjektivt plan - eller annorlunda uttryckt - politisk kultur finns endast i hu-

4.

5.

6.
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Gabriel A Almond, & Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy
in five nations, Boston 1965, s 1. Se även Gendzel, s 227 f. Resultatet av undersökningen
sammanfattas koncist i L W Pye, ”Political Culture”, i S M Lipset (ed), The Encyclopedia
ofiDemocracy, Routledge 1995, s 966.
Almond & Verba, The Civic Culture, s 12 f. För liknande definitioner se också G A
Almond & G B Powell, Comparative Politics: A Development Approach, Boston 1966, s 50;
S Verba ”Comparative political culture”, i S Verba & L W Pye, Political Culture and Poli
tical Development, Princeton 1965, s 513.
Mer preciserat menar de att politisk kultur är det samma som följande typer av attityder:
’kognitiva’ attityder; det vill säga kunskapoch. övertygelse om politiska objekt, ’affektiva’
attityder, det vill säga känslonnfor politiska objekt, och ’evaluativa’ attityder, det vill säga
omdömen och åsikter om politiska objekt. Almond & Verba, The Civic Culture, s 12,14.
För föreliggande användning av begreppet finns ingen anledning att klassificera attityder
enligt Almond och Verbas modell.
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vudet på folk.7 För att kunna användas på ett meningsfullt sätt i föreliggande
studie måste förstås den politiska kulturen relateras till handling. David J El
kins och Richard E B Simeon menar att politisk kultur vägleder individer i vis
sa riktningar. Men om de i nästa steg handlar i enlighet med denna vägledning
beror på vilka möjligheter de politiska institutionerna ger för denna handling
och på deras position i den sociala strukturen.8 Den politiska kulturen är alltså
enligt Elkins och Simeon kopplat till handling på så sätt att den vägleder in
divider till ett visst politiskt handlande, även om den inte i strikt mening styr
handlandet. Detta verkar rimligt att anta och omvänt kan då politiskt hand
lande tolkas som ett uttryck för en kultur, vilket gör en tolkning av de inblan
dade parternas agerande i samband med prästtillsättningarna möjlig att tolka
som uttryck för en politisk kultur.
Det andra problemet med Almond/Verbas klassiska definition av politisk
kultur är att den är oklar när det gäller förhållandet mellan kultur och struktur.
Enligt definitionen i The Civic Culture är den politiska kulturen i ett samhälle
det politiska systemet internaliserat hos individer, vilket i sin tur kommer till
uttryck i attityder och värderingar till samma politiska system. Almond har på
senare tid påpekat att detta ska tolkas som att det politiska systemet påverkar
den politiska kulturen, som i sin tur påverkar det politiska systemet.9 Kanske
är det som Bruce J. Dickson kort uttrycker det; kultur och struktur har till
sammans en interaktiv effekt: ”both limit the range of choices available to in
dividuals when deciding how to behave.”10 Som synes ligger Dicksons
7.

8.
9.

10.

Att kopplingen till handling saknas hos Almond och Verba påpekas av Nicolas Demertzis, som betraktar Almond och Verbas definition som uttryck för psykologism. Se Nico
las Demertzis, Cultural Theory and Political Culture: New Dimensions and Proposals, Lund
1985, s 143 f. Liknande synpunkt har också framförts av Lowell Dittmer. Se Lowell Dittmer, ”Political Culture and Political Symbolism: Toward a Theoretical Synthesis”, World
Politics, voi 29 1977, s 554 f. Charles Taylor invänder mot möjligheten att betrakta attity
der utan koppling till handling som uttryck för intersubjektiv mening, eftersom detta för
utsätter interaktion. Se Charles Taylor, ”Interpretation and the Science o f Man”, Review
o f Metaphysics, vol 251971, s 169 ff.
David J Elkins & Richard E B Simeon, ”A Cause in Search of its Efftect, or W hat Does
Political Culture Explain?”, Comparative Politics, january 1979, s 133.
Gabriel A Almond, ”The Intellectual History of the Civic Culture Concept”, i Gabriel A
Almond & Sidney Verba (eds), The Civic Culture Revisited, London 1989, s 29. Andra har
anklagat Almond och Verba för att ha hävdat ståndpunkten att politisk kultur, som en
helt oberoende variabel, orsakar politisk struktur i ett enkelriktat kausalförhållande. Se t
ex Brian M Barry, Sociologists, Economists and Democracy, London 1970,s 51; Gendzel, s
229. Den kritiken är dock, så vitt jag kan se, missriktad. I The Civic Culture antyds näm
ligen att den politiska kulturen påverkas av den sociala omgivningen, den sociala interaktionen och människors erfarenheter av den politiska praktiken, Almond & Verba, The
Civic Culture, s 34.
Bruce J Dickson, ”W hat Explains Chinese Political Behavior: The Debate over Structure
and Culture”, Comparative Politics,oktober 1992, s 116.
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resonemang i linje med ovan nämnda Simeon och Elkins. Problemet med
Dickson är att inte heller han riktigt klargör hur kulturen förhåller sig till
strukturen, bara hur dessa båda variablar förhåller sig till individuellt handlan
de.
Lucian W Pye menar att förhållandet mellan kultur och struktur är något
av ”hönan eller ägget” problem: ”Culture influences structures, and structures
help shape cultures. Structures are in essence highly institutionalized behavior
patterns, and behavior patterns are the products o f cultural learning.”1b e to 
ningen ligger alltså vid kulturens roll för formandet av strukturer. Hur struk
turen formar kulturen utreds inte av Pye.12
Nicolas Demertzis menar att politisk kultur inte kan avskiljas från poli
tisk struktur, eftersom den politiska kulturen på samma gång är strukturerad
och strukturerande. Politisk kultur är för Demertzis en enhet av tanke och
handling, något som han uttrycker med termen praxis.13
Political culture is the stage and drama at the same time, it has to do both
with the individual’s articulation within political structures as well as with his/
her individual, and/or collective responses to these structures. It concerns
both the setting of political action and political action itself. [—] It could be
seen as the comprehensive way people approach, get from and give meaning
to politics.14

Man kan med fog fråga sig om det någonsin kan ske förändringar i ett sam
hälle där kultur och struktur hela tiden formar varandra i en ständig växelver
kan? Mot denna invändning svarar Demertzis att det inte på förhand är givet
att den politiska kultur/struktur som vid ett givet tillfälle är dominerande i ett
samhälle reproduceras oförändrad. En förändring blir möjlig, eftersom indivi
der i interaktion kan utveckla alternativa mönster av förståelse och handlande
i deras samhälle. Dessa individer kan skapa sina egna alternativa, oppositionel
la typer av kulturer som ifrågasätter, eller till och med hotar, den dominerande
kulturen/strukturen i samhället.15
11. Pye, ”Political Culture”, s 968.
12. Detta resonemang kring kultur och struktur, för onekligen tankarna till den diskussion
som tidigare förts bland svenska historiker om förhållandet mellan aktör och struktur. Se
t.ex Arne Jarrick & Johan Söderberg, ”Aktörstrukturalismen: ett nytt hugg på humanve
tenskapens gordiska knut”, Historisk tidskrift 1991:1; Svante Nordin, Historia och veten
skap: En essä om marxismen, historicismen och humaniora, Lund 1981, s 125 f; Peter
Aronsson, ”Människans storhet och litenhet: O m praxisbegreppets tänkvärdet”, Scandia
1988:2; Christer Winberg, ”Den handlande människan och den omedgörliga världen”, i
Samhällsvetenskap, ekonomi och historia: Festskrift till Lars Herlitz, Stockholm 1989, s 49 f;
Christer Winberg, ”Några anteckningar om historisk antropologi”, Historisk tidskrift
1988:1.
13. Demertzis, s 158 f.
14. Demertzis, s 159.
15. Demertzis, s 166 f.
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Av ovanstående resonemang kring hur förhållandet mellan struktur och
kultur kan förstås, dras följande slutsats: Värderingsmönster uppstår knappast
i ett vakuum, det formas inom ramarna för en given historisk kontext - inom
ramarna av en politisk struktur, som i sin tur reproduceras i interaktionen med
den politiska kulturen. Variablernas inbördes relation i den växelverkande
process som här beskrivits är dock inte a priori given, utan snarare en empirisk
fråga.
Därmed kan begreppet politisk kultur definieras som ett mönster av vär
deringar till politiska objekt, det vill säga till det politiska systemet i stort och
jagets roll i detta system, så som den kommer till uttryck i konkret handling.
Den politiska kulturen skapas i en socialiseringsprocess, inom ramarna för en
given historisk kontext - den skapas inom ramarna för en politisk struktur
som den både påverkar och påverkas av i en växelverkande process. Begreppet
politisk kultur fokuserar därmed forskningsuppgiften till att studera de in
blandande aktörernas konkreta agerande i samband med prästtillsättningarna,
för att därigenom blottlägga ett underliggande värderingsmönster och detta
värderingsmönsters förhållande till den formella och informella politiska
strukturen i det historiska skeendet.
Då syftet med den här avhandlingen är att analysera de olika aktörernas
agerande i samband prästtillsättningarna i Hälsingland som uttryck för en po
litisk kultur, begränsas inte forskningsfältet till enbart tidigare studier av präst
tillsättningar. Tvärtom, har de aspekter av den tidigmoderna politiska
kulturen som här ska diskuteras varit föremål för ett relativt stort intresse
bland svenska historiker under de senaste decennierna.16 Detta vidare forsk
ningsfält refereras dock inte här, utan diskuteras i direkt anslutning till analy
sen av resultaten av den empiriska undersökningen.

16.

Bland de historiker som tidigare problematiserat begreppet politisk kultur på liknande
sätt som jag gjort här, bör framför allt Eva Österberg, Harald Gustafsson och Peter
Aronsson nämnas. Se t ex, Eva Österberg, ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna
Sverige: Konflikt-kompromiss-politisk kultur”, Scandia 1989:1, s 76; Harald Gustafsson,
Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyre på 1800-talets landsbygd, Stockholm 1989, s
10 f; Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680—1800, Lund 1992, s 337 ff. Andra forskare, som bl a Martin Linde och
Karin Sennefelt, har i sina definitioner av begreppet främst anslutit sig till den definition
som Eva Österberg presenterat. Se Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge
och överhet under stora nordiska kriget, Uppsala 2000, s 25 f; Karin Sennefelt, Den politiska
sjukan. Dalaupproret 1743 och frihetstida politisk kultur, Uppsala 2001, s 17 f.
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Prästval och politisk kultur i tidigare forskning
Prästtillsättningar i Sverige har tidigare studerats och den forskning som gjorts
på området är naturligtvis viktigt att lyfta fram, då många av de resultat som
tidigare forskning kommit fram till har en direkt relevans för avhandlingens
syfte och problemställning. Ett kortare referat av tidigare resultat bildar också
en lämplig bakgrundsbild till föreliggande studie. Av mer översiktlig och in
troducerande karaktär kan först nämnas arbeten av Martin Sandahl, Uno
Hernroth och Ragnar Norrman, som alla bygger en stor del av sina slutsatser
på redan befintlig forskning.17
Hjalmar Holmquist har i en tidig studie studerat prästtillsättningar under
perioden från Gustav Vasa och fram till början av 1600-talet. Holmquist teck
nar de stora dragen och koncentrerar sig främst på maktrelationen mellan
kung—biskop—adel i sin framställning. Under medeltiden sågs församlingarnas
rätt att delta i valet av präst som självklar och reformatorerna anknöt till den
äldre kyrkoordningen från medeltiden och betonade församlingarnas medbe
stämmande, men medgav samtidigt att folkets bristande insikter gjorde det
lämpligt att biskoparna behöll det avgörande inflytandet vid prästtillsättning
arna.18
Relativt tidigt gjorde sig dock kungens maktanspråk gällande i detta sam
manhang och under första hälften av 1500-talet skapades en ny typ av pastorat,
till vilka han ansåg sig ha rätt att utnämna präster efter eget godtycke. Det var
de ”förnämligaste” pastoraten, eller regala pastoraten. Övervägande antalet
pastorat låg dock fortfarande under biskopens ansvarsområde, pastorat som
senare kom att benämnas konsistoriella pastorat. Kungen blandade dock ib
land även sig i prästtillsättningar i de sistnämnda pastoraten och Holmquist
beskriver situationen på följande sätt: ”Århundradets signatur blir nu en trekantsstrid mellan den lekmannasvensk-evangeliska, den kyrkligt episkopala
och den patrominial-kungliga åskådningen, under växande samverkan av den
ena eller andra mot den tredje.” Gustav Vasa var inriktad mot att minska bi
skoparnas makt och började söka stöd genom anknytning till böndernas öns
kemål.19
Under Erik den fjortondes tid stabiliserades läget. Relationen mellan bi
skopen och församlingarna klargjordes —församlingarna fick välja präst, men
17.

18.
19.

20

M artin Sandahl, Prästval i Sverige, Stockholm 1966; Uno Hernroth, Studier rörande präst
tillsättningen i Sverige och Danmark efter reformationen, Göteborg 1989; Ragnar N orr
man, ”’Efter förtjänst och skicklighet’. Om prästtillsättningar och prästbefordran.”, i
Ragnar Norrman, (red), Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från refor
mationen till nyare tid, serie I, Urkunder och bearbetningar, 1. Stiftshistoriska perspektiv,
Uppsala 1980, s 29-35.
Holmquist, s 127.
Holmquist, s 127.
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biskopen skulle godkänna prästens kvaliteter och fick också utnämningsrätten
- samtidigt som de regala pastoraten fick kyrkans erkännande. Ordningen
stördes dock genom ”den kungligt patrimoniala åskådningens övertag” under
Johan den tredje. Förutom kungens ökade maktanspråk, växte en ytterligare
en maktfaktor sig stark och det var den framväxande nya adelns krav på utvid
gade patronatsrättigheter. Vid Uppsala möte (1593) misslyckades alla försök
från prästerskapets sida att avskaffa de regala och patronella pastorat som dess
förinnan bildats.20
I det politiska läge som rådde under det inledande århundradet efter Gus
tav Vasas maktövertagande var det bönderna som blev de stora vinnarna vad
gäller möjligheterna att påverka prästutnämningarna, enligt Holmquist: ”D e
ras ökade betydelse vid prästtillsättningarna kom till synes under Karl IX:s re
gering och främjades av konungen i hans motsättning mot både episkopatet
och adelns patronatsrätt”. Den stärkta kyrkan kunde dock förhindra Karl IX:s
krav på att fa sista avgörandet vid alla prästtillsättningar. Kyrkan började också
vända ”fronten” mot adelspatronatet och betonade i kampen mot adeln i viss
mån böndernas valrätt. Holmquist sammanfattar utvecklingen på följande
sätt: ”Så pånyttföddes under reformationsårhundradet under olika faktorers
medverkan steg för steg sockenbornas en gång i de medeltida landskapslagar
nas tillerkända rätt att själva utse sin präst”.21 Holmquist har dock inte, och
det är viktigt att tillägga, studerat vilket inflytande sockenborna hade på till
sättningarna i praktiken under den period som han studerat.
Tore Heldtander har studerat prästtillsättningar i ärkestiftet under perio
den 1632-1686, med inriktning på tillsättningarnas praktik. Heldtander visar
med sin studie att församlingarnas benägenhet att kräva inflytande i detta sam
manhang ökade successivt under hans undersökningsperiod, främst efter
1660-talet. Heldtander betonar den spänning som fanns under hans undersök
ningsperiod mellan å ena sidan församlingarnas krav på medbestämmande
och å andra sidan stiftsledningens krav på hörsamhet:

20.

Holmquist, s 127 f. Denna indelning i olika typer av pastorat avskaffades först i början av
1900-talet. Se Prästvalslagen med kommentarer av Lennart Hauschildt och Bo Grübb,
Stockholm 1979, s 5 f. Tidigare forskning kring de patronella församlingarnas tidiga his
toria refereras mer utförligt av Jan Samuelson. Se Jan Samuelson, ”Kvinnliga patronatsinnehavare”, i Ingeborg Nordin Hennel (red), M akt och vanmakt. Texter från ett
genusteoretiskt seminarium, Härnösand 1998, s 13 ff och där anförd litteratur.
21. Holmquist, s 128.
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Situationen är på är på sätt och vis egendomlig. Stiftsledningarna söka med all
kraft att under 1600-talet bygga ut sockensjälvstyrelsen och engagera de självä
gande bönderna icke endast i förvaltningsuppgifter utan även i mera pastorala
uppgifter såsom t.ex. sexmännens uppsikt över kyrkogång och allmän tukt.
Men sockensjälvstyrelsens stabilisering får också till följd, att socknarna kunna
uppträda med icke ringa fasthet gentemot domkapitlet, icke minst när det gäl
ler prästtillsättningar.22

I vilken mån fick då församlingarna igenom sina krav i de konsistoriella pas
toraten? Ja, enligt Heldtander fick församlingarna rent allmänt igenom sina
krav i högre utsträckning under slutet av hans undersökningsperiod. Men han
betonar samtidigt att detta bara ska ses som tendenser, för trots alla stadganden ”att ingen präst finge påtvingas en församling utan att denna skulle ha sitt
fria val, förblev sockenmännens rätt vid prästval hela denna tid igenom avse
värt begränsad”.23
Heldtander visar också att stiftsledningen var oerhört tillmötesgående till
de krav som kom från adelshåll: ”Domkapitlet visade adeln en hänsyn, som
gick långt utöver adelsprivilegiernas bestämmelser, i det att det medgav adeln
vocationsrätt även i församlingar, där den icke hade sätesgård utan blott jord
egendom.” Till adelns dominerande roll i 1600-talets ståndssamhälle var stifts
ledningen hela tiden tvungen att ta ”utomordentlig hänsyn”, menar
Heldtander. Hur var det då med det kungliga inflytandet? Enligt kungaförsäk
ran 1611 skulle Kungl Maj:ts inflytande begränsas till de regala pastoraten.
Oklarheter om vilka pastorat som egentligen skulle betraktas som regala gjor
de dock att Kungl Maj:ts inflytande vid prästtillsättningarna blev ”utomor
dentligt stort”. Kungl Maj:t förbehöll sig nämligen hela tiden rätten att dela
ut rekommendationer för präster, främst krigspräster, efter eget godtycke.
Dessa rekommendationer kom att uppfattas som beordringar och stiftsled
ningen böjde sig också lojalt inför de världsliga maktanspråken. Heldtander
sammanfattar situationen på följande sätt:
Före 1650 har domkapitlet vid besvärligare tillsättningar vädjat till Kungl.
Maj:t om bistånd och anhållit om bekräftelse av vidtagna åtgärder. Efter 1650
upphöra dessa hänvändelser till Kungl. Maj:t, samtidigt som Kungl. Maj:ts
ingripanden genom ett flitigare utfärdande av promotorial ökar. Det vill
synas, som om stiftsstyrelsen genom de talrika kungliga rekommendationsskrivelserna för präster av olika stift och med ofta obetydliga meriter funnit sig
så bunden av direktiv ovanifrån, att den icke önskade genom egna hänvändel
ser ytterligare öka Kungl Maj:ts inflytande på prästtillsättningarna i pastorat,
som enligt lagstadgad ordning skulle ligga under biskopens och domkapitlets
disposition.24

22.
23.
24.

22

Heldtander, s 148.
Heldtander, s 390 f.
Heldtander, s 281, 296 f, 331, 394 (citat).
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Pentti Laasonen har studerat kyrkoherdetillsättningar i Finland under perio
den 1690-1713 och visar att Kungl Maj:t var lyhörd inför de rekommendatio
ner som stiftsledningen lämnade i samband med prästrekryteringen i de regala
pastoraten - vilket under den här perioden under enväldet innebar i princip
alla pastorat i Finland. Vilken roll församlingarna spelade i sammanhanget
framgår dock inte av Laasonens studie.25 Martin Linde har i ett avsnitt i sin
avhandling om böndernas möjligheter att göra motstånd mot centralmaktens
påbud under stora nordiska kriget också undersökt prästtillsättningarna i god
stäta Askers härad. Linde har funnit att tillsättningarna där främst avgjordes
genom den lokala adelns kontakter i centralförvaltningen: ”1 den mån försam
lingen hade något inflytande, var det huvudsakligen sockenadelns strävanden
som gjorde sig gällande, bland annat genom anspråk på informell patronatsrätt”. Linde liknar allmogens roll i sammanhanget med ”sparvens i tranedan_
” 26
sen
.
Carin Bergström kommer fram till liknande slutsatser i sin undersökning
av prästvalen i Oland-Frösåkers kontrakt (i nordöstra Uppland), en undersök
ning som ingår som en del i hennes avhandling om lantprästens funktion i det
agrara samhället 1720-1800. Menige man tycks precis som i ovan nämnda As
kers härad ha haft mycket lite att säga till om i samband med prästvalen i
Oland-Frösåkers kontrakt - den lokala adeln och brukpatroner dominerade
dessa tillställningar i det närmaste totalt. Att adeln även dominerade oförblommat också i de konsistoriella pastoraten i kontraktet tolkar Bergström
som att det fanns dolda patronatsrättigheter i dessa församlingar. I de regala
pastoraten i kontraktet tillsatte Kungl Maj:t bara två av tolv präster som vun
nit församlingarnas majoritet vid de val som anordnades efter 1739.27
Erik Sandstedt har i sin avhandling om prästerskapets ekonomiska och
sociala villkor i Lunds stift 1723—1832 också ett kortare avsnitt om prästtillsätt
ningar och han kommer fram till en något högre siffror än Bergström, när det
gäller församlingarnas inflytande i de regala pastoraten. I Malmöhus och Ös
terlen tillsatte nämligen Kungl Maj:t de präster som fatt majoriteten av röster
na i 57 procent av fallen. Sandstedt analyserar dock inte resultatet vidare.28
Solveig Widén har i sin avhandling om understöds- och försörjningsformer
för prästänkor i Åbo stift under motsvarande period som Sandstedt bland an
nat undersökt vilken vikt församlingarna lade vid prästänkans försörjande i be25.
26.
27.
28.

Pentti Laasonen, ”Kyrkoherdetillsättningar i Finland under senkarolinsk tid 1690-1713”,
Karolinska förbundets årsbok, 1985, s 62-106.
Linde, s 160-165, ekat s : 65Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720—1800. OlandFrösåkers kontrakt av ärkestiftet, Stockholm 1991, s 66-87.
Erik Sandstedt, Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832, Lund
1986, s 178 f.
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dömningen av prästtjänstaspiranterna vid de prästval som anordnades.29
Widén finner att församlingsborna under första delen av frihetstiden i många
fall engagerat sig för konservering av företrädarens änka, men tycker sig se en
förändrad inställning från och med 1750-talet. Därefter börjar motiveringar
som goda ämbetsgåvor, ungdom och väckande lärosätt framföras i stället för
försörjning av företrädarens anhöriga som vid tidigare prästval.30
Av de tidigare studier av prästtillsättningar som här refererats kan sam
manfattningsvis konstateras att Kungl Maj:t allt sedan Gustav Vasas dagar
blandat sig i prästtillsättningarna vid sidan av de olika stiftsledningarna och
adeln, men att församlingarna med växlande framgång ändå kunde göra sin
röst hörd och åtminstone ibland påverka utnämningarna av präster. Någon
riktigt klar bild av församlingarnas inflytande i samband med prästtillsättning
arna under den undersökningsperiod som den här avhandlingen sträcker sig
över, kan dock den tidigare forskningen på området knappast sägas ge. Om
inte en lucka i forskningsfältet, finns alltså uppenbart ett och annat hål som
den här avhandlingen kan bidra till att fylla vad gäller den aspekten av präst
tillsättningarnas historia i Sverige.
Den andra aspekten av prästtillsättningar som här ska diskuteras - vad de
inblandade aktörernas agerande i detta sammanhang säger oss om den lokala
politiska kulturen —har bara delvis berörts inom den tidigare forskningen på
området. Bergström och Linde lyfter med sina respektive studier fram hur
adelns dominanta roll i lokalsamhället kunde manifesteras i samband med
prästtillsättningarna. Gunnar Suolahti diskuterar i sin stora undersökning av
Finlands prästerskap på 1600- och 1700-talen i ett kapitel de sociala motsätt
ningar inom församlingarna som kunde komma till uttryck vid prästvalen.31
Resonemanget tenderar dock att bli väl summariskt. Han skriver t ex att för
samlingar ofta var uppdelad i två grupper vid prästvalen, adeln å ena sidan och
menige man å den andra sidan. Inom dessa grupper kunde oenighet råda,
”men båda bildade likväl en enhet för sig”.32
Suolahti diskuterar även hur församlingarnas val av präst gick till i prak
tiken på lokalt plan under 1600-talet. Han medger visserligen att källmateria
let är tyst på denna punkt, men antar att församlingsborna i samband med den
avlidne prästens gravöl rådslog med varandra och att detta rådslag bara omfat
tade ”de förnämsta sockenborna”. Samma sockenbor - några ämbetsmän, de
inflytelserikaste hemmansägarna och sexmännen —drev sedan saken vidare,
”utan att stort fråga efter den övriga delen av församlingen”. Dessa ska därefter

Solveig Widén, Ånkeomsorg i ståndssamhället: Försörjnings- och understödsformer för
prästänkor i Åbo stifi 1723-1807, Åbo 1988.
30. Widén, s 64 f, 85.
31. Gunnar Suolahti, Finlands prästerskap på 1600- och 1700-talen, Helsingfors 1927, s 135-188.
32. Suolahti, s 139.
29.
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ha kontaktat närmaste ”överhetsperson”, för att begära hjälp med att sätta upp
en skrivelse till domkapitlet i sockenbornas namn. Brevet försågs sedan med
socknens sigill och de mest representativa sockenbornas namnteckningar.
Slutligen reste några av dem i egenskap av en deputation till domkapitlet —
”och så var prästvalet förrättat”. Suolahti förklarar vidare att det ibland hände
att en präst som sökte tjänst i en församling reste runt i lokalsamhället och be
drev rena värvningskampanjer för att vinna församlingens kallelse.33
Efter prästvalsreformerna på 1730-talet skulle prästval ske genom omröst
ning och majoritetens vilja fälla utslaget. Suolahti visar dock några exempel på
att detta inte hindrade att röstvärvningskampanjer kunde fortsätta att spela en
viss roll i sammanhanget även under senare delen av 1700-talet.34 Ovan nämn
de Tore Heldtander kommer i sin studie av prästvalens praktik under perio
den före 1686 års kyrkolag också in på frågan om hur det gick till när
församlingarnas begäran om präst formulerades på det lokala planet. Kallelsen
av präst, den så kallade vokationen, skulle uppföras i sockenstugan för att be
traktas som laglig, den skulle också förses med socknens sigill. Ofta, men inte
alltid försågs dessa vokationer även med underskrifter. Först efter överläggan
de i sockenstugan kunde vokationen utfärdas, menar Heldtander. Men upp
gifter om hur denna överläggning gick till, saknas enligt Heldtander:
Vi se resultatet av församlingsbesluten i den mångfald skriftliga vokationer,
som bevarats till vår tid, men om formaliteterna vid deras tillkomst lämnas
ingen upplysning. Sockenborna synas helt enkelt ha kommit samman och
dryftat frågan om ny kyrkoherde och enats om att kalla viss prästman. Har det
icke rått full enighet om kallelsen, har minoriteten fogat sig under tystnad
eller också ingått till domkapitlet med en egen vokation för en annan präst
eller åtminstone ingivit en protest m ot den av majoriteten föreslagnes kallelse.
Bådadera ha förekommit.35

Heldtander konstaterat vidare att församlingsbesluten ofta var enhälliga, men
att strider inom en församling även kunde förekomma, då också sockensigillen
kunde missbrukas av de stridande parterna. Vid inre stridigheter anordnade
domkapitlet inte sällan rannsakningar för att utreda församlingens åsikt i frå
gan och dessa rannsakningar kunde i vissa fall få karaktären av en valförrätt
ning, där åtminstone vid ett tillfälle individernas röster i församlingen
nedtecknades var för sig.36
I detta sammanhang bör också Arthur Thomsons ingående undersökning
av turerna kring 1730-talets prästvalsreformer nämnas. Thomson visar med sin
studie hur lagstiftningens ambivalens beträffande maktfrågan vid prästtillsätt33.
34.
35.
36.

Suolahti, s 140 ff.
Suolahti, s 161 ff.
Heldtander, s 134 ff, 203f (citat).
Heldtander, s 134 ff, 149 ff, 207-222.

25

P eter L indström

ningarna gett uttryck för allt hätskare strider mellan parterna, strider som slutligen ledde fram till lagändringarna.37 Thomson diskuterar också det valsätt
som förekom i praktiken före majoritetsvalens införande under 1730-talet och
konstateras att församlingskraven oftast framfördes som enhälliga beslut. Utan
några empiriska belägg föreslår Thomson att detta ska tolkas som att det stora
flertalet slöt upp kring den mest ansedde mannen och nöjde sig med hans åsikt
eller beslut. Ifall olika meningar uppstod, försökte man helt enkelt utan om
röstning sammanjämka dem.38
Tidigare forskning av prästtillsättningarnas praktik ger alltså vid handen
att församlingarnas beslut visserligen fattades enligt enhällighetens princip,
men att konflikter inom församlingarna kunde komma till ytan i detta sam
manhang. Heldtanders iakttaganden och Suolahtis något yvigare antaganden
och intryck av källorna blir viktiga att bära med sig i analysen av prästtillsätt
ningarna i Hälsingland. Var det till exempel, som Suolahti antagit, bara de
mest röststarka församlingsmedlemmarna som deltog i den lokala beslutspro
cessen i detta sammanhang? Att adeln hade en stark ställning i de församlingar
där den var representerad har tidigare forskning tydligt visat. Men hur var det
i Hälsingland, där adeln knappast alls var representerad?

Avgränsningar i tid och rum
Den långa undersökningsperioden har valts för att möjliggöra en diskussion
kring mer långsiktiga förändringar av den politiska kulturen under den tidig
moderna perioden och för att därigenom möjliggöra en analys av den inbördes
relationen mellan politisk kultur och politisk struktur i det längre historiska
skeendet. Att den senare hälften av den tidigmoderna perioden valts, beror
dels på att tillgången på källmaterial ökar markant under den senare hälften av
1600-talet, dels för att jag velat spegla vilka effekter 1730-talets prästvalsreformer fick för den politiska kulturen.
Startpunkten 1650 har satts med tanke på att prästerskapet fick sina (för
sta) privilegier detta år och att dessa privilegier också reglerade prästtillsätt
ningarna. Slutpunkten 1800 är mer godtycklig och här har delvis
arbetsekonomiska skäl fatt styra beslutet. Som redan nämnts vill jag spegla vil
37.

38.
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Arthur Thomson, Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning, Lund 1951; Arthur Thomson,
Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning. 1731-1739, Lund 1974. Frågan om upp
rinnelsen till 1730-talets prästvalsreformer och konsekvenserna av samma reformer kom
mer utförligt att behandlas längre fram i avhandlingen.
Thomson, Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning, s 97. Thomson belägger påståendet
genom hänvisning till kyrkohistorikern L A Anjou, som i sin tur inte heller ger några
empiriska belägg för ståndpunkten. Se L A Anjou, Svenska kyrkans historia ifrån Uppsala
möte år 1393 till slutet a f sjuttonde århundradet, Stockholm 1866, s 195 ff.
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ka effekter som de prästvalsreformer som genomfördes under 1730-talet fick
för den politiska kulturen. Det har vidare upplevts befogat att utsträcka peri
oden över den gustavianska epoken, för att se om den statsomvälvande perio
den lämnat några avtryck i prästvalsmaterialet. Att slutpunkten satts till just
1800 beror helt enkelt på att de register som stiftshistoriska kommitén skapat
över Uppsala domkapitels arkiv upphör 1800 (se nedan). Mer naturligt hade
kanske varit att avsluta studien med 1817 års förordning rörande sockenstäm
mor och kyrkoråd, eftersom den förordningen tydligt anknöt till 1739 års
prästvalsförordning vad gäller den sockenkommunala beslutsprocessen.39 Av
allt att döma hade dock den eventuellt nya kunskap som kunnat utvinnas ge
nom att förlänga studien 17 år knappast motsvarat den arbetsinsats som däri
genom hade krävts.
Valet av undersökningsområde motiveras genom att det finns relativt fa
studier gjorda av den lokala politiska kulturen i Norrland under den här tids
perioden. Den finns en uppenbar poäng med att undersöka den politiska kul
turen i ett område som kännetecknas av en i det närmaste fullständig avsaknad
av adel. Tidigare forskning om prästtillsättningar har betonat vilket enormt
inflytande adeln hade över prästtillsättningarna i de lokalsamhällen där den
fanns närvarande. Men hur såg det ut i församlingar där det inte fanns någon
adel, fattades de gemensamma besluten om prästval i mer demokratisk anda
där?
Att just Hälsingland valts ut som undersökningsområde har praktiska
motiv. Hälsingland ingick nämligen i ärkestiftet och Uppsala domkapitels ar
kiv är betydligt mer välordnat än motsvarande arkiv för Härnösands stift.
Samtliga 22 landsförsamlingar i Hälsingland ingår i undersökningen.40 De stu
dier som gjorts av den socioekonomiska strukturen i norra Hälsingland socioekonomiska struktur under undersökningsperioden bekräftar bilden av
områdets relativt egalitära struktur med dominerande andel självägande skat
tebönder. Vid sidan av jordbruket utgjorde den under 1700-talet framväxande
bruks- och linneproduktionen viktiga binäringar i området. Under senare

39.

Se bl a Fritz Kaijser, ”1862 års kommunalförordningar. Tillkomst och innebörd. Ekono
misk, social och idépolitisk bakgrund”, i Hundra år under kommunalförfattningarna
1862-1962. En minnesskrift utgiven av Svenska Landskommunernas FörbundSvenska
Landstingsförbundet, Svenska Stadsförbundet, Stockholm 1962, s 31 ff.

40.

Närmare bestämt, Alfta, Arbrå-Undersvik, Bergsjö-Hassela, Bollnäs, Delsbo, EnångerNjutånger, Forsa-Hög, Färila, Gnarp, Harmånger-Jättendal, Hogdal-Haverö, Järvsö,
Ljusdal, Mo-Rengsjö, Norrala-Trönö, Norrbo-Bjuråker, Ovanåker, Rogsta-Ilsbo, Skog,
Segersta-Hanebo, Söderala och Hälsingtuna. Voxna bruk fick pastronatsrättighet 1775
och bildade därigenom en egen församling. De prästtillsättningar som skedde i Voxna
under de sista 25 åren av min undersökningsperiod har inte tagits med i den här under
sökningen (Voxna tillhörde under hela den tidigare delen av undersökningsperioden
Ovanåkers församling, som däremot finns med i undersökningen).
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hälften av 1700-talet växte befolkningen och den sociala differentieringen öka
de inom bondebefolkningen. Lokala variationer förekom dock och det tycks
som om de socknar som hade stora skogsområden och bruk etablerade upp
levde en något högre grad av diffentierad social struktur med högre andel obe
suttna än de övriga socknarna i området.41 Jag har här utgått i från att den
generella bild som tecknats för den socioekonomiska strukturen i norra Häl
singland även motsvarar situationen för södra Hälsingland.

Källor och metod
Det källmaterial som använts för undersökningen är i första hand Uppsala
domkapitels protokoll (A I-serien), och inkommande handlingar ordnade ef
ter pastorat (E V-serien), som finns bevarade i Uppsala domkapitels arkiv
(Uppsala landsarkiv). En annan huvudkälla för undersökningen är Kollegiers
m fl skrivelser till Kungl Maj:t, Uppsala konsistorium (Riksarkivet). I sist
nämnda arkivserie finns handlingar till de prästtillsättningar som av en eller
annan orsak handlagts av Kungl Maj:t bevarade. Förutom dessa källserier har
i förekommande fall också prästvalshandlingar från respektive församlings
kyrkoarkiv använts (Härnösands landsarkiv), samt spridda handlingar i Justitierevionens besvärs- och ansökningsmål (Riksarkivet). Sistnämnda handling
ar är sådana som flyttats från Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t till
Justitierevisionens arkiv under 1950-talet. Vilka handlingar som på detta sätt
flyttats, framgår tydligt av särskilda förteckningar i form av lösa blad i de vo
lymer som ingår i Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, Uppsala konsis
torium.
En källinventering av kyrkoarkiven för socknarna i Hälsingland har visat
att de handlingar som rör prästtillsättningarna bara finns bevarat ytterst frag
mentariskt. Det som finns bevarat är i första hand vallängder från prästvalen
under senare hälften av 1700-talet, men också dessa källserier uppvisar mycket
stora luckor. Av de handlingar som finns bevarade i Uppsala domkapitels arkiv
kan först nämnas att domkapitlets protokoll finns bevarade i inbundna voly
mer för hela undersökningsperioden —med endast några smärre luckor.42 Jag
har gått igenom samtliga 89 volymer som täcker undersökningsperioden (vissa
41.

4 2.
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Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630—1800, Stock
holm 2003, s 41-60, Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol Gemisordning och hushållsstrategier; Bjuråker 1730—1830, Uppsala 2002, s 62-117.
Luckorna i protokollserien är följande: 1651 års protokoll slutar den 21 september; 1652
års protokoll omfattar tiden 14/1-30/9; 1686 års protokoll slutar den 3/11; Från 1687 års
protokoll finns endast några protokoll bevarade från sessionerna 7/12,14/12,16/12 och 19/
12; För tiden 7/9 1775-1/10 1776 saknas protokoll; 1779 års protokoll finns endast frag
mentariskt bevarade i form av konceptbrev.
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volymer omfattar fler än ett år). Tillgängligheten till protokollen har underlät
tats genom att jag fatt tillgång till det ortregister till protokollen, som utarbe
tats av stiftshistoriska kommitén i Uppsala. Med hjälp av detta ortregister har
jag kunnat begränsa genomgången av protokollen till de paragrafer som på ett
eller annat sätt behandlar orter i Hälsingland. Jag kan inte garantera att jag
därigenom inte missat någon paragraf i protokollen som berört mitt ämne,
men mitt intryck är ändå att de register som utarbetats av stiftshistoriska kom
mittén är relativt tillförlitliga. De inkommande handlingarna ordnade efter
pastorat är precis som domkapitlets protokoll samlade i inbundna volymer.
Dessa volymer saknar ordentliga innehållsförteckningar och som en första in
gång till detta mycket omfångsrika källmaterial har återigen de register, eller
rättare sagt mycket kortfattade excerpter, som finns bevarade hos stiftshisto
riska kommittén i Uppsala, kommit väl till pass.43
De skrivelser som förekom i samband med prästtillsättningarna finns av
allt att döma relativt väl bevarade i domkapitlets arkiv och nämnda E V-serie.
I några få fall har dock skrivelser uppenbart försvunnit, eller arkiverats under
”fel” pastorat. Det rör sig i första hand om inkommande skrivelser som om
nämns i domkapitlets protokoll (A I-serien), men som inte står att återfinna
bland skrivelserna ordnade efter pastorat (E V-serien). Det finns därför onek
ligen ett visst mörkertal när det gäller hur många av skrivelserna från försam
lingarna i Hälsingland till stiftsledningen som bevarats. Min bedömning,
utifrån den grundliga källgenomgång som gjorts, är dock att de fall som det
rör sig om här är så pass få att undersökningens huvudsakliga resultat inte på
verkas av detta mörkertal.
När det gäller det källmaterial som ligger i källserien Kollegiers m fl skri
velser till Kungl Maj:t i Riksarkivet, ligger handlingarna för varje ärende sam
lat buntvis i de 22 volymkartonger som täcker undersökningsperioden. På
varje bunt står noterat vad handlingarna rör för något och det har därigenom
varit möjligt att relativt enkelt inventera vilka handlingar som behandlar präst
tillsättningar i Hälsingland. Volymerna saknar innehållsförteckningar. De
buntar med handlingar som rör prästtillsättningarna i Hälsingland innehåller
en varierad mängd bilagor och skrivelser. Mitt intryck är att en stor del av de
skrivelser som rör tillsättningarna finns bevarade i dessa buntar, även om ett
visst mörkertal inte kan uteslutas.
Sammanfattningsvis menar jag att det källmaterial som här legat till
grund för den empiriska undersökningen av prästtillsättningarna i Hälsing
land räcker för att kunna ge en relativt tillförlitlig bild av tillsättningarnas

43.

Den empiriska undersökningen som den här avhandlingen bygger på, hade knappast
kunnat ha gjorts så omfattande, utan dessa register till materialet som stiftshistoriska
kommittén genom Ragnar Norrman och Lars-Otto Berg varit vänlig att ställa till mitt
förfogande.
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praktik under den tidsperiod som studerats. Sedan finns förstås en mängd
källkritiska aspekter att ta hänsyn till i analysen av källmaterialet, men dessa
aspekter återkommer jag till i direkt anslutning till själva analysen. Relativt ti
digt i forskningsprocessen upptäckte jag att det fanns betydande arbetsekonomiska vinster att göra genom att modernisera stavningen i excerperingsarbetet.
I de citat från källmaterialet som förekommer i den här avhandlingen har
följdaktigen stavningen genomgående moderniserats. Analysen av källmateri
alet bygger på en kvalitativ närläsning av texterna.

Avhandlingens disposition
Syftet med den här avhandlingen är alltså att analysera prästtillsättningarnas
praktik och diskutera utvecklingen av den politiska kulturen under perioden,
så som den tog sig uttryck i de inblandade aktörernas agerande i detta sam
manhang. Diskussionen ska, som redan nämnts, inriktas på två aspekter av
den politiska kulturen, dels församlingarnas möjligheter att fa igenom sina
krav i samband med prästtillsättningarna, dels vad de olika aktörernas ageran
de i detta sammanhang säger oss om den lokala politiska kulturen. Avhand
lingens disposition följer den disposition som anges i problemställningen. I
kapitel 2 -6 behandlas frågan om församlingarnas möjligheter att fa igenom
sina krav. Framställningen är kronologiskt upplagd och följer utvecklingen
inom lagstiftningen. I kapitel sex förs en sammanfattande diskussion av resul
tatet för hela undersökningsperioden, där resultatet också ställs mot ett vidare
forskningsfält.
I kapitel 7—9 diskuteras den lokala politiska kulturen i Hälsingland, så
som den tog sig uttryck i samband med prästtillsättningarna. Även denna del
är kronologiskt upplagd, men följer inte lagstiftningens utveckling lika sla
viskt. Här svarar den kronologiska indelningen snarare snarare gjorts utifrån
de förändringar i den lokala politiska kulturen som jag tycker mig ha funnit.
I det avslutande kapitel 10 sammanfattas och analyseras undersökningens re
sultat i sin helhet och trådarna knyts ihop. Efter denna grova skiss över av
handlingens disposition är det så dags att kasta sig över själva undersökningen
och dess resultat.
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KAPITEL 2
Före kyrkolagen: Pragmatikens tidevarv
1 6 5 0 —1 6 8 6

I det här och några ytterligare kapitel riktas fokus mot förhållandet mellan
centralmakt och lokalsamhälle, på det grundläggande förhandlingsutrymme
som församlingarna hade i samband med prästtillsättningarna. D et konkreta
problem som ska behandlas är helt enkelt i vilken utsträckning och under vilka
förutsättningar som församlingarna kunde fa igenom sina krav i samband med
prästtillsättningar i Hälsingland under min undersökningsperiod.
Under den period som ska behandlas i det här kapitlet, 1650—1686, var det
prästerskapets och adelns privilegier som satte ramarna för prästtillsättningar
na. I Hälsingland fanns inga adelsgods och ingen adel med patronatsrätt, vil
ket gör adelns priviligier mindre intressanta här. Prästerskapets privilegier
stadgade kortfattat att det skulle råda konsensus mellan stiftsledning och för
samling rörande prästtillsättningar i konsistoriella pastorat. Stiftsledningen
(det vill säga biskopen tillsammans med domkapitlet) hade visserligen rätt att
tillsätta prästerna efter ålder, lärdom och ”dygdeleverne” - men detta skulle
hela tiden ske med församlingarnas ”konsens och goda nöje”.1
Kungl Maj:t hade rätt att tillsätta präster i de regala pastoraten, men be
slutet skulle fattas ”med biskopens och församlingens konsens”.2 Samförståndsanda förutsattes alltså råda vid prästtillsättningar i både de konsistoriella
och regala pastoraten. I Hälsingland var övervägande andelen pastorat konsis-

1.

2.

Kungliga biblioteket (KB), Prästerskapets privilegier 1650, Västerås 1650, § 16; Prästerska
pets privilegier i 6j $, Linköping 1676, § 16. Hädanefter förkortat i noterna till Prästerska
pets privilegier 1650 och Prästerskapets privilegier 1675.
Prästerskapets privilegier 1650, § 18; Prästerskapets privilegier 1675, § 18.
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toriella under den här perioden. Endast Delsbo, Bollnäs och Alfta räknades
som regala pastorat/
Totalt tillsattes 89 präster på landsbygden i Hälsingland under denna pe
riod före kyrkolagen. Församlingarna krävde sin rätt till medbestämmande i
68 av dessa fall. Överhetens reaktion på de krav som församlingarna ställde va
rierade - i stort sett fick församlingarna igenom sina krav lika många gånger
som de fick ett nekande svar. Mer exakta siffror kommer att presenteras i ta
bellform längre fram i det här kapitlet. Varje tillsättningsärende har här räk
nats som ett separat fall. I vissa fall har det varit svårt att avgöra om
församlingen fått ja eller nej på de krav som ställdes och dessa fall har placerats
i särskilda kategorier. För att tydliggöra hur kategoriseringen av tillsättningsä
rendena skapats, har jag valt att presentera och exemplifiera varje kategori i
detta kapitel. I de kapitel som behandlar senare tidsperioder kommer diskus
sionen i första hand att uppehålla sig kring undersökningens huvudkategorier,
de ja respektive nej som församlingarna fick på de krav som ställdes i samman
hanget.

Krav som beviljades, delvis beviljades eller fick avslag
Ibland hände det att en församling fick både ja och nej från överheten under
ett och samma tillsättningsärende och dessa fall har placerats i en särskild ka
tegori, som här getts beteckningen delvis avslag. Under denna period rör det
sig om fem sådana fall. För att illustrera den här typen av fall räcker det med
att kortfattat referera kyrkoherdetillsättningen i Enånger och Njutånger 1676.
Församlingarna begärde att den avlidne kyrkoherdens änka skulle konser
veras vid lägenheten och om det inte gick ville man ha den lokala kaplanen till
ny kyrkoherde. Församlingarna fick också sin vilja igenom, efterträdaren till
sattes mot villkor att han skulle gifta sig med företrädarens änka. Äktenskapet
fullbordades dock aldrig och församlingarna begärde då att tjänsten istället
skulle gå till andrahandsalternativet, den lokala kaplanen. Domkapitlet vägra
de att frångå sitt tidigare fattade beslut och församlingsbornas krav kan där
med bara sägas ha delvis beviljats i detta fall.4
De flesta fall kännetecknades dock av mer entydiga ja och nej och som
redan nämnts var glädjebeskeden ungefär lika vanliga som avslagen under den
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här perioden. Under vilka förutsättningar kunde då en församling fa igenom
sina krav i samband med prästtillsättningarna? Källmaterialet ger en bild av att
en församling kunde fa igenom sina krav om dessa krav inte kolliderade med
överhetens intentioner. I förhållande till stiftsledningen gällde generellt att
församlingarna fick igenom sina krav om stiftsledningen ansåg att den präst
som begärts var för tillräckligt meriterad för tjänsten. När Järvsö församling
enhälligt begärde att dess kaplan kunde fa efterträda den avlidne kyrkoherden
1670, ansågs det helt skäligt. Kaplanen hade tjänat länge och var därför enligt
domkapitlet värd befordran. Församlingens vidare begäran om ersättare för
kaplanen ansågs också skälig av domkapitlet, eftersom den föreslagna prästen
kunde gifta sig med den avlidne kyrkoherdens dotter och därmed vara kyrko
herdeänkan till tröst.5
Sämre gick det för församlingsborna i Bollnäs, som fick avslag på sitt krav
om en ny kyrkoherde 1650. Domkapitlet ansåg nämligen att bollnäsborna för
hastat sig i sitt val och begärt en präst som ej var tillräckligt meriterad.6 Det
bör poängteras att församlingarna i hög utsträckning tycks ha accepterat de nej
som överheten ibland gav på de krav som ställdes —men inte alltid. Bönderna
i Skog godtog definitivt inte det nej som gavs när de i januari 1676 efter två års
kamp fick avslag från domkapitlet på sin begäran om att få den avlidne kyrko
herdens son, Per Bruzelius, till ny kyrkoherde. Kaplanen Lars Ekeberg från
Valbo hade lyckats skaffa sig en rekommendation på tjänsten i Skog av Kungl
Maj:t, och det var mot bakgrund av den rekommendationen som stiftsled
ningen till slut fattade sitt beslut mot församlingens önskan.7

En Davids kamp med Goliat
Efter det att domkapitlet beslutat att tillsätta Lars Ekeberg på tjänsten i Skog
inleddes en lång Davids kamp med Goliat; församling mot Kungl Maj:t och
stiftsledning. Den konflikt som uppstod förtjänar att refereras lite utförligare,
då den ger en bild av vilket motstånd en församling i realiteten förmådde att
bjuda mot överhetens påbud vid den här tiden.
Den av domkapitlet utnämnde kyrkoherden Lars Ekeberg kom i mitten
av mars 1676 till Uppsala och berättade att han nu introducerats i Skog. Vid
samma tillfällle kom även en bonde från Skog in till domkapitlet och framför-
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de församlingens klagomål mot att Ekeberg tvingats på församlingsborna mot
deras vilja. Till råga på allt hade de varken upplevt någon nytta eller tröst av
hans predikan. Domkapitlet förklarade att församlingens klagomål inte räckte
för att ogiltigförklara introduktionen och parterna förmanades därför till för
likning. Ekeberg förmanades att utforma sina predikningar så tydliga att de
”kunna göra frukt hos åhörarna” samt även att ”i leverne lämpa sig efter deras
seder i vad skäligt och ärligt är”. Domkapitlet ansåg alltså att han skulle, så
långt det var möjligt, försöka smälta in i församlingen för att inte väcka anstöt
(församlingen hade nämligen tidigare klagat över hans överlägsna och arro
ganta attityd). Bönderna skulle å sin sida rätta sig efter överhetens beslut. M ö
tet avslutades med att Ekeberg och den utskickade bonden skakade hand.8
Handskakningens symboliska värde verkar dock inte ha satts alltför högt
- det dröjde nämligen inte mer än två månader förrän en fullmäktig från Skog
åter sökte sig söderut till Uppsala med en supplik i handen om att bli kvitt
Ekeberg. Domkapitlet svarade att församlingen måste nöja sig med det beslut
som fattats. En månad senare kom en ny delegation från Skog, den här gången
bestående av änkan efter den avlidne kyrkoherden och två bönder. Ankan kla
gade över att den ny tillsatte Ekeberg vägrat henne hjälp och visade även upp
en attest från länsmannen, i vilken länsmannen hävdade att den nye kyrkoher
den sagt sig vilja ”köra ut gumman”. Bönderna klagade bittert över att de för
lorat sina rättigheter — de hade ju aldrig samtyckt till kyrkoherden.
Domkapitlet gav dem då ”hårt tilltal” för att de utan vördnad för överheten
satt sig upp mot Kungl Maj:ts uttryckliga intention och domkapitlets beslut.
Ankan fick också utstå kritik, för att hon så envist satt sig upp mot Ekeberg.
Den sistnämnde skulle dock beordras att avstå en del av sin inkomst till än
kan.9
De lokala protesterna fortsatte dock mot att Ekeberg introducerats mot
församlingens vilja och kontraktsprosten berättade senare i ett vidlyftigt brev
till domkapitlet om hur bönderna i Skog ”bullrat” då han skulle hålla husesyn
och inventering där efter introduktionen.10

Bonden ”morrade illa, Gud vet vad”
När prosten vid ankomsten fick höra hur illa församlingen både med ord och
gärningar behandlat sin nye kyrkoherde tyckte han att det var bäst att tala med
bönderna i kyrkan, ”förmodandes de skulle hava försyn för Guds hus och där
tala beskedligen”. Väl framme vid kyrkan fann han dock att dörren var låst.
8.
9.
10.
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Tydligen hade kyrkovärden Jöns Jonsson nycklarna. Jöns efterlystes därför
och dök också så småningom upp och låste upp dörren. När det var gjort fick
han frågan om vem som anförtrott honom nycklarna, han svarade: ”försam
lingen”.11
Så fort de kommit in genom kyrkodörren sprang kyrkovärden kvickt iväg
till de andra församlingsborna, som var församlade i sockenstugan. Ensamma
kvar i kyrkan blev då endast prosten och den av församlingen begärde Per Bruzelius —den nytillträdde pastor Ekeberg höll sig undan. Bruzelius skickades att
hämta tillbaka kyrkvärden, som i sin tur skickades att hämta de övriga i för
samlingen. Han kom dock tillbaka ensam med hälsning att de ville ”gå i sock
enstugan först”. En stund senare kom dock en viss Jon Pedersson till kyrkan
och begärde, i församlingens namn, att prosten skulle gå till sockenstugan is
tället. Prosten svarade att han hellre ville tala med församlingen i Guds hus och
låta dem höra ärkebiskopens brev - sedan skulle också kyrkans inventarier ses
över och dessa saker kunde ju inte så enkelt bäras från kyrkan in i sockenstu
gan. Prosten bad honom också hälsa att församlingen inte skulle visa sig så oly
dig, utan komma in i kyrkan och höra vad han hade att berätta. Pedersson gick
då iväg ”och morrade illa, Gud vet vad”.12
Återigen skickades Bruzelius efter kyrkvärd Jöns. När kyrkovärden kom
fick han order om att låsa upp sakristian, men Jöns lydde inte, utan svarade att
församlingen först ville veta i vems händer inventeringen skulle ske, ”skulle det
ske till hr Lars [Ekeberg], då låses ingen dörr upp”. Då tillkallades länsman
nen, som på frågan varför församlingen inte ville gå till kyrkan svarade ”Gud
vet det, jag har nog förmanat dem, men de vilja inte höra mig”. På frågan om
även länsmannen var av samma mening som resten av församlingen - som allt
så ville sätta sig upp mot både Kungl Maj:t och ärkebiskopen —blev svaret nej,
”Gud bevara mig därifrån”.13
Då skickades länsmannen att hämta församlingsborna och uppmanades
också att berätta för dem att deras ofog inte sågs med blida ögon av överheten.
Länsmannen kom tillbaka med svaret att de ville vara kvar i sockenstugan.
Han skickades då iväg ytterligare en gång med samma ärende, men återvände
även nu med svaret att ”nej de komma inte in”. Länsmannen fick då frågan
varför församlingborna så gärna ville hålla möte i sockenstugan och inte i kyr
kan och han svarade: ”de mena, att de intet skola fa tala vad de vilja i kyrkan”.14
Kontraktsprosten förstod nu att församlingen knappast tänkt ge utlopp
för några mjukare tongångar och tyckte därför att det var onödigt att ge efter
för deras krav på möte i sockenstugan. Länsmannen skickades därför för tredje
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gången till sockenstugan, den här gången även med en uttrycklig hälsning att
prosten var där på på ärkebiskopens vägnar för att prata vänligt med dem —de
skulle fa ”fritt att tala och svara vad gudfruktigt och ärligt voro”. När länsman
nen återvände till kyrkan för tredje gången hade han lyckats fa med sig två
bönder, Hans Jöransson och O luf Oluffsson, som berättade att hela försam
lingen visst var beredd att gå till kyrkan, men bara om man fick behålla Per
Bruzelius som präst —annars inte.15
Bönderna förmanades då att de skulle akta sig för att bringa Bruzelius i
någon olycka, när de bara menade att hjälpa honom. För, så vitt prosten hört,
var det inte bara frågan om att Bruzelius skulle hjälpa till med en och annan
gudstjänst, utan att bönderna använde Bruzelius tjänster efter eget behag. Pro
sten gav därefter luft åt misstanken om att det kanske var Bruzelius som ”upp
studsat” församlingen till dess avoga inställning mot den nytillträdande
kyrkoherden. Det var det tydligen inte, Bruzelius hade enligt bönderna ingen
del i motståndet mot Ekeberg. Vad han på deras begäran gjort för ämbetsförrättningar ville församlingen svara för. Och, tilläde Hans Jöransson, vore det
”emot kyrkoordning och Riksbeslut att någon skulle trängas och trugas på
dem; så vore det ock emot Guds bud att inte hjälpa änkor och faderlösa
barn”.16
Dessutom, berättade Hans Jöransson, hade församlingen försäkrat den
gamle kyrkoherden på hans yttersta att ingen utom sonen skulle komma till
pastoratet efter hans död. Prosten svarade med att tala om för bönderna att i
ett kyrkoherdeval kommer tre parter tillsammans, kungen, ärkebiskopen och
församlingen —det vill säga alla som har något att säga till om i sammanhang
et. Och då Kungl Maj:t och ärkebiskopen gjort ett i detta fall, borde försam
lingen lyda överheten. D e skulle också betänka att det vore emot Guds bud att
inte hedra fadern och modern, ”var under överhet och församlingarnas andliga
fäder och förmän vore begripne”. Församlingsborna i Skog hade med andra
ord inte agerat i enlighet med Luthers förklaring över det fjärde budet.17
Längre än så hann inte prosten med sina förmaningar, innan en bonde
vid namn Daniel Olufsson ropade från kyrkodörren: ”Karlar, vi går intet ut,
varför skola ni stå där, och höra på dem”, varpå bönderna lommade iväg från
kyrkan. Eftersom i alla fall länsmannen stod kvar, lästes ärkebiskopens brev
upp för honom —länsmannen ombads också berätta för de övriga församlings
borna vad de hade att rätta sig efter. Därpå skickades länsmannen för fjärde
gången till sockenstugan för att hämta kyrkovärdarna och nödvändiga nycklar
för inventeringen, men utan resultat. Då insåg prosten — förmodligen rätt
uppgiven —att det inte fanns något annat att göra, än att lämna kyrkan med

15.
16.
17.

36

ULA, UDA, E V:ii5:i, 19/7 1676, s 52.
ULA, UDA, E V:ii5:i, 19/7 1676, s 52. Jfr 2 Mos 22:22-24 och 5 Mos 10:18.
ULA, UDA, E V:ii5:i, 19/7 1676, s 52.

K a p ite l 2

•

Före kyrkolagen: P ragm atikern tid eva rv 1650-1686

oförrättat ärende. På väg ut ur kyrkan noterade han att någon varit framme
och plockat bort nyckeln från kyrkdörren. Sedan vandrade han tillsammans
med Bruzelius och länsmannen iväg mot prästgården.18
Under promenaden till prästgården förmanades Bruzelius att inte utföra
några ämbetsförrättningar i församlingen om inte Ekeberg uttryckligen anli
tade honom. Länsmannen befalldes vidare berätta för de övriga församlingsborna att de inte kunde förvänta sig någon annan kyrkoherde än Ekeberg, och
att ingen annan präst än Ekeberg, och den han eventuellt skulle komma att
anlita skulle göra dem någon tjänst.19
Eftersom Ekeberg tidigare besvärat sig över att en bonde tagit skoveln av
honom när han skulle kasta mull på ett lik, fick länsmannen frågan om vem
som gjort det. Han berättade att det var Hans Jöransson, bonden som just va
rit i kyrkan. Bruzelius hade visserligen vägrat att göra något till en början, men
när bönderna försäkrat honom om att de ville svara för konsekvenserna, hade
han begravt de aktuella liken. På frågan varför han gått med på att utföra be
gravningen försvarade sig Bruzelius med att han sedan tidigare varit förordnad
av domkapitlet att göra tjänst i församlingen - begravningen kunde därmed
ses som en del av ämbetssysslan. Vad böndernas handlingar för övrigt vidkom,
och att stiftsledningen misstänkte honom för att uppstudsat dem mot den nye
kyrkoherden, försäkrade han att han var oskyldig.20
Väl framme vid prästgården kom orosstiftare Jöransson efter och betedde
sig, enligt prosten, högst obeskedligt - särskilt gnällde han över att Ekeberg
tillsatts mot församlingsbornas vilja. Han förmanades att tala med besked och
förnuft och betänka att Ekeberg fatt tjänsten på ärkebiskopens befallning, som
i sin tur grundat beslutet på ett brev från Kungl Maj:t. Jöransson tycktes dock
inte ha velat lyssna på några förmaningar, utan ”brukade sin leda mun”. Då
sade prosten till honom att han skulle ha tagit med sig sina kamrater och talat
sansat i kyrkan när de var där, istället för att nu stå här och vara oförskämd. På
frågan om varför han och kamraterna inte gått in i kyrkan svarade Hans Jö
ransson att kyrkan inte är något ”trätohus”. Prosten frågade då om han inte
tänkt svara vänligt, utan ”träta”? Jo, det menade Jöransson, som därefter
sprang iväg med hot om att han skulle gå och hämta hela församlingen - pro
sten skulle nog ”fa höra ord”. Vilket också skedde.21
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”Bonden skall råda han”
En kort stund därefter kom hela menigheten in på prästgården och av dessa
skickades tre in i stugan, O luf Nilsson, Jon Nilsson och kyrkvärden Jöns Jons
son. De sade att då de förbjudits ha den präst de ville ha, så ville de inte heller
acceptera Ekeberg. I nästa ögonblick trängde sig ”hela hopen” in i stugan och
det blev ett sådant larm att det var svårt att föra en vettig konversation. Efter
ett tag blev det dock så pass tyst att prosten kunde läsa upp ärkebiskopens brev.
När brevet var uppläst svarade O luf Nilsson, ”vi taga inte emot honom ”, varpå
ett ”jämmerligt” oväsen åter fyllde rummet. Prosten frågade om de inte ville
besinna sin ”galenskap” och svara hövligt. Nej, sade de, och O luf Nilsson tilllade: ”vi hava ordningar, och har överheten satt oss dom till en stötesten, så
etc » .22
Bönderna påmindes om hur det brukade gå till vid omröstningar, där fle
ra röster kommer tillsammans. Då kungen och ärkebiskopen gjort ett i detta
kyrkoherdeval, vilket var då skäligast enligt dem —att kung och biskop skulle
råda, eller församlingen? ”Bonden skall råda han”, svarade en av de närvarande
vid namn Joen Larsson - ett uttalande som följdes av ytterligare buller. Till
slut frågades bönderna om de ändå inte ville låta inventera i kyrkan? Kyrkovärden Jonsson svarade: ”när vi fa veta vem som skall tagas emot, så vela vi låsa
upp dörren”. En annan sade, ”när vi få en annan kyrkoherde”. En tredje sade,
”vi skola söka Konungen”. Prosten gjorde då ett sista försök till förmaning,
”men de vela slätt intet höra efter, utan tumulterade och regerade som de hade
varit ifrån sina sinnen, och rusade så över varandra ut genom dörren.”23
När prostens berättelse refererats i domkapitlet, beslöts att be lagmannen
och någon lokal pastor att rannsaka i Skog om situationen. Denna åtgärd tycks
ha fått en viss dämpande effekt, men långt ifrån gjort slut på tvistigheterna. I
en skrivelse från januari 1677 klagade nämligen kyrkoherden Ekeberg återigen
bittert över förhållandena i församlingen. N u framkom tydligare än tidigare
att den förre kyrkoherdens änka spelat en aktiv roll i sammanhanget.24

Ankan uppstudsade bönderna
Kyrkoherden berättade att han under föregående höst gett befallningsmannen
domkapitlets brev och att befallningsmannen då skrivit till församlingen och
förmanat allmogen att besinna sig. När bönderna hört befallningsmannens
skrivelse uppläsas i sockenstugan ”voro de glada, och ville den gärna ställa sig
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till rättelse och där efter gärna gå i kyrkan och höra Guds ord”. Så snart kyr
koherden lämnat sockenstugan, hade den avlidne kyrkoherdens änka ställt sig
upp, och bett de övriga att de inte skulle låsa upp kyrkodörren eller gå på nå
gon predikan förrän hon kom tillbaka ifrån en planerad resa söderut. När Eke
berg hört ryktena om änkans upptåg skrev han själv till befallningsmannen,
som då beslutade att personligen besöka oroshärden i Skog. Bönderna hade ef
ter befallningsmannens besök åter sansat sig och lämnat ifrån sig kyrknycklar
na. Enligt Ekeberg blev bönderna ”alle goda och hördes intet upplopp” —inte
förrän änkan kom tillbaka från Stockholm, vill säga.25
Efter hemkomsten från Stockholm hade änkan, enligt Ekeberg, genast
satt igång med sina tidigare ”galenskaper” och uppstudsat bönderna till att
göra motstånd mot överheten. Hon hade också kastat ut det hon ville ha ur
sädesladorna, trots att hon förbjudits göra detta. Fogden hade visserligen sett
till att ladorna spikats igen, men änkan hade ändå lyckats bryta sig in ”och har
nu den ena ladan mest avtröskat, den andra väl halvparten”.26 Och inte nog
med det, nu hade änkan och Per Bruzelius ytterligare manat bönderna att
skicka några män till Uppsala, som tydligen var socknens ”argaste knakehalsar”, bland annat Hans Jöransson (han som tagit skovein ur handen när Eke
berg skulle sätta några lik i jorden). Ekeberg avslutade sitt brev till domkapitlet
med att poängtera att inte alla i Skog varit elaka emot honom: De ”förnämsta”
bönderna hade uppträtt hövligt, fastän de dagligen ansatts att göra honom
motstånd. Tydligen har han också fatt utstå hård kritik för sin ämbetsutöv
ning framme vid altaret, ”antingen jag faller på knä eller står”. Han bad därför
sina överordnade i Uppsala om beskydd och att Bruzelius skulle fa tjänst nå
gon annanstans.27
Vad som sedan hände var att en ”kommisorialrätt” tillsattes, som rannsa
kade och dömde i den tvist som uppstått mellan Ekeberg och den föregående
kyrkoherdes änka. Böndernas motstånd tycks — åtminstone är det den bild
som ges i källmaterialet —ha mattats betydligt efter hand.28 Kyrkoherden kom
menterade också rättens utslag med att det ”hade väl blivit ett blodbad av” om
inte änkan fatt skulden för tumultet i församlingen.29

25.
26.
27.
28.
29.

ULA, UDA, E V:ii5:i,
ULA, UDA, E V:ii5:i,
ULA, UDA, E V:ii5:i,
ULA, UDA, E V:ii5:i,
2 ,14/111677, § 2.
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Skogexemplet som ett uttryck för maktrelationen
mellan överhet och församling
Tillsättningen i Skog är intressant ur flera aspekter. Motståndet på lokalt plan
kunde som synes drivas relativt framgångsrikt till en viss gräns, genom ren ob
struktion. Det faktum att stiftsledningen saknade reella maktmedel att sätta in
om förhandlingarna med församlingarna bröt samman, och att kyrkan i
slutändan var beroende av understöd från den världsliga makten, belyses tyd
ligt i Skogfallet. Bönderna i Skog gav knappast uttryck för en påtaglig vilja att
underkasta sig överhetens vilja: Frågan är förstås hur många fler hälsingebön
der, förutom Joen Larsson i Skog, som ansåg att bonden skulle styra över kung
och biskop? Att bönderna i Skog agerade så kaxigt och till och med hävdade
sin rätt gentemot Kungl Maj:t och ärkebiskopen väcker onekligen en viss ny
fikenhet.
Frågan är vad som drev bönderna —det tycks ha varit just bönder som
agerade här - till ett sådant hårdnackat motstånd? Hade den förre kyrkoher
dens änka en sådan makt över bönderna att hon kunde fa dem att trotsa över
heten? Eller var det snarare löftet till den förre kyrkoherden om att värna om
hans sons befordran som utgjorde den avgörande drivkraften för böndernas
agerande? Löftet var ett argument som användes av bönderna själva och sak
nade säkert inte betydelse, även om det knappast förklarar uttalandet om att
bonden borde styra över både kung och biskop.
Skogfallet ger också viktiga ledtrådar till några generella drag rörande den
lokala politiska kulturen under den här perioden. Detta är ett ämne som jag
kommer tillbaka till i ett senare kapitel, men redan här kan änkans dominanta
roll lyftas fram, liksom länsmannens centrala ställning och det faktum att för
samlingens talan tycks ha förts av några röststarka individer ur bondekollekti
vet.30 På frågan om under vilka förutsättningar en församling kunde fa igenom
sina krav svarade jag inledningsvis att en grundförutsättning var att kraven
inte krockade med överhetens uttryckliga intentioner, och den här refererade
tillsättningen i Skog understryker det. När det gäller förhållandet till Kungl
Maj:t tycks det som om församlingarnas krav hörsammades i de fall där Kungl
Maj:t inte uttryckligen hade någon annan präst, företrädesvis krigspräst eller
hovpredikant, tilltänkt för tjänsten.31 Varför hamnade då församlingarna ib
land på kollissionskurs med stiftsledningen?

30.
31.
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Skillnad i meritbedömning —en källa till konflikt
Att domkapitlets och församlingarnas intentioner inte alltid sammanföll be
rodde, som redan nämnts, på att de präster som församlingarna föreslog inte
alltid ansågs vara tillräckligt meriterade för tjänsterna. Detta allmänna konsta
terande bör dock nyanseras och utvecklas då framför allt stiftsledningens me
ritbedömning av präster knappast kan sägas ha varit helt entydig. Vad
beträffar tillsättningar av präster i Hälsingland under perioden 1650—1686 vitt
nar källmaterialet om att stiftsledningen påfallande ofta intog en relativt prag
matisk inställning till de krav som församlingarna reste. Källmaterialet vittnar
i själva verket om att det rådde en stor samsyn vad gällde vilken meritbedöming
som stiftsledning, respektive församling gjorde av prästerna. Här finns källkri
tiska aspekter att ta hänsyn till i analysen, men jag återkommer till dem lite
längre ned. Först ska den bild som källmaterialet ger presenteras.
Att en präst var bekant i den församling som han skulle tjänstgöra i, var
till exempel ett kriterium som både församlingarna och stiftsledningen fram
förde som en god merit hos en präst. En präst kunde naturligtvis ha gjort sig
bekant på orten på flera olika sätt, han kunde till exempel ha ett gott rykte om
sig. En präst med uppenbart gott rykte var komministern Jon Jonsson i Norr
bo, som församlingen i Ovanåker önskade till ny kyrkoherde 1659. Försam
lingen hade nämligen på grund av att Jonsson ”alltid haft ett gott rykte om sig”
sänt bud efter honom att komma till församlingen och provpredika, vilket han
också gjort till allas stora glädje.32
Domkapitlet ansåg i detta fall att det krav som församlingsborna i Ovan
åker fört fram var rimligt. Det fanns visserligen en annan välmeriterad präst
som sökte samma tjänst, men stiftsledningen ansåg att mer talade för den kan
didat som församlingen fört fram. Till det som enligt stiftsledningens bedöm
ning talade för församlingens kandidat, hörde bland annat att han var bekant
i området, vilket tydligen inte den andra välmeriterade prästen var.33 När For
sa församling begärde komministern i Järvsö som ny kyrkoherde 1670, med
motivering att han var ”infödd” i Forsa, beviljades detta krav med motivering
att komministern var bekant i området.34 Stiftsledningen tycks med andra ord
i många fall ha sett det som lovvärt om förhållandet mellan herden och hans
hjord kunde fungera så friktionsfritt som möjligt redan i utgångsläget. Den
ovan refererade uppmaningen till den nytillsatte kyrkoherden Lars Ekeberg i

32. ULA, UDA, E V:i04:ia, 25/3 1659, s 69. För ytterligare ett liknande exempel kan nämnas
att allmogen i Färila 1657 motiverade sin begäran att fa komministern från Arbrå till ny
kyrkoherde med att de ”alltid hört hans goda namn och beröm”, samt att de var bekanta
med hans ”vaksamhet” och ”goda leverne”, ULA, UDA, E V:44:i, 22/5 1657, s 83.
33. ULA, UDA, A I:4, 4/51659, § 4.
34. ULA, UDA, E V:36:i, odat, s 31, 30/5 1670, s 121; A L7, 25/6 1670 § 3.
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Skog att i leverne lämpa sig efter församlingsbornas seder i ”vad skäligt och är
ligt är”, kan också ses som ett uttryck för denna inställning.
Förutom önskemål om att prästen skulle vara bekant i församlingen,
krävde församlingarna relativt ofta - i omkring 30 procent av alla kyrkoherde
tillsättningarna under den här perioden —att efterträdaren skulle kunna upp
rätta föregångarens hus. Motsvarande krav vad gällde de mindre välbeställda
kaplansänkorna, har inte påträffats i källmaterialet.35 Upprättandet av den av
lidne kyrkoherdens hus kunde ske genom att prästen gifte sig med företräda
rens änka, eller dotter, eller genom att någon släkting övertog tjänsten - till
exempel en son eller måg (i det ovan refererade Skogexemplet gällde kravet
som bekant en son till den förre kyrkoherden). Stiftsledningens uttalade atti
tyd till dessa krav var ofta positiv. En annan kategori åtråvärda präster för för
samlingarna utgjordes av det lokala prästerskapet, som inte sällan också var
släkt med den avlidne prästen. Och även när krav på sådana präster kom från
församlingshåll, tycks stiftsledningen i många fall ha varit välvilligt inställd.36
Sammanfattningsvis vittnar alltså källmaterialet om att det många gånger råd
de konsensus mellan stiftsledning och församling i samband med prästtillsätt
ningarna. Detta förhållande tycks vidare inte bara ha präglat
prästtillsättningarna i Hälsingland, utan i hela ärkestiftet.37
Men var gick då skiljelinjerna mellan stiftsledning och församling? Varför
fick församlingarna bara igenom sina krav i vissa fall, men inte i andra om det
nu rådde en sådan påtaglig anda av konsensus? Ja, några vattentäta slutsatser
går knappast att ge. Det var långt ifrån varje gång som stiftsledningen motive
rade sitt avslag på en församlings begäran, och det var inte alltid församlingen
motiverade valet av en viss präst. Tore Heldtander, som studerat prästtillsätt
ningarna i ärkestiftet under samma period, har framhållit att domkapitlet
tycks ha haft svårt att bevilja prästtjänster till mycket unga präster, om det
fanns äldre och mer meriterade präster att tillgå och min egen undersökning
bekräftar Heltanders iaktaganden.38Att församlingarna däremot gärna ville ha
unga präster framgår tydligt i samband med kyrkoherdetillsättningen i Gnarp
i början av 1670-talet. I detta fall framkommer också många andra av de tids
typiska motiv bakom valet som redogjorts för ovan.
Församlingen begärde först komministern från Rogsta som ny kyrkoher
de, med motivering att han kunde förlika sig med de fattiga förhållandena som
35.

36.
37.
38.
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Tore Heldtander har dock funnit några fall där församling begärt konservering av en
kaplansänka. I några fall som Heldtander tar upp är det dock inte riktigt klart om kon
serveringen gällde kaplansänkan, eller om den begärde prästen skulle konservera en i för
samlingen boende kyrkoherdeänka. Se Heldtander, s 101 ff.
Se t ex ULA, UDA, E V : 8 i : i , 5/5 1662, s 105; A L4, 31/8 1659, § 8; E V:73:i, 20/8 1661, s
71; 11/2 1655, s 97; E V:2:i, 20/11651, s 65; E V : i i i : i , 20/4 1652, s 73,10/2 1676, s 101.
Heldtander, s 227-273.
Se t ex Heldtander, s 246 f, 263.
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rådde i församlingen och dessutom kände till ”ortens och lägenhetens beskaf
fenhet”.39 Församlingens önskemål om komministern från Rogsta kommente
rades inte ens i domkapitlets protokoll. Stiftsledningen tillsatte istället
kaplanen från Harmånger på tjänsten (det framgår inte av källmaterialet om
församlingen i Gnarp protesterade mot detta beslut). Kaplanen från Har
månger blev dock inte långvarig, han gick hädan redan året efter han tillträtt
tjänsten. Den av församlingen tidigare begärde kaplanen från Rogsta sökte då
tjänsten, men domkapitlet beslöt att avvakta - man ville nämligen se om den
gamla pastorns hus kunde ”upprättas”. Församlingen skickade också in en
skrivelse med meddelande om kyrkoherdens död och passade samtidigt på att
framhålla änkans prekära situation (komministern från Rogsta nämndes över
huvud taget inte av församlingen den här gången).40
Någon månad senare begärde kaplanen Hans från Ockelbo i Gästrikland
tjänsten i Gnarp och domkapitlet beviljade honom ”flitig” rekommendation
till församlingen. Kontraktsprosten berättade sedan i ett brev till domkapitlet
om hur Hans mottagits i Gnarp. Efter det att han predikat för församlingen
hade kontraktsprosten kallat in hela menigheten i sockenstugan för att hålla
prostting. Vid detta tillfälle hade också domkapitlets rekommendation för
Hans lästs upp och församlingen förmanats att acceptera honom och därige
nom böja sig för domkapitlets beslut. Vid mötet i sockenstugan var det ingen
som yttrade sig mot Hans, men efter mötet - utanför sockenstugan —framför
des däremot ljudliga protester. Med anledning av dessa protester kallade pro
sten in tre män till prästgården och dessa män påstod att Hans inte var
”tjänlig” som kyrkoherde.41
Församlingen i Gnarp skrev också själv till domkapitlet efter prostens be
sök. I brevet framfördes, precis som tidigare, önskemål om att kyrkoherdeän
kan skulle kunna försörjas genom efterträdaren. Församlingen ville inte ha
Hans, ”en lärd man av hög ålder, främling och till hälsan mycket svag och
bräcklig, vars gåvor vi samtliga inhämtade [nog] ringa vara”. Om änkan mot
förmodan inte skulle kunna försörjas, önskades istället ”en ung till lärdom och
seder skicklig prästman”. Anledningen till varför församlingsborna specifikt
önskade en ung präst förklarades med följande ord:
[...] i förflutna tider [har vi] blivit påbördade med tvenne åldrige prästmän,
som för sina många år, icke hava kunnat sköta sina ombetrodda får; mycket
mindre sköta prästbordet som sig med rätta hade bort, är alltså både försam
lingen och prästbordet illa skötta och brukade. Skulle vi bliva med herr Hans i
Ockelbo alldeles emot vår vilja försedde, ropas häm nd i himmelen över vår

39. ULA, UDA, E V:47:i, 4/6 1673, s 41.
40. ULA, UDA, E V:47:i, 29/51673, s 37, 27/8 1675, s 65; A I:7, 9/7 1673, § 8, 20/8 1673, § 5,
19/111673, § 4, 25/2 1674, § 7,18/8 1675, § 4 (citat).
41. ULA, UDA, A I:7, 27/10 1675, § 3; E V:47:i, 19/11676, s 73.
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tillskyndade eländighet. Sådant att förekomma, ber vi och på det ödmjukaste
begära, oss fattiga på alla sidor trängda, måtte av våra högandliga förmän en
ung prästman given bliva, som kunde hava vakt på oss och våra fattiga barn,
som ock uppbruka prästbordet, vilket av skog merendels intagit är. Och hava
vi, där vårt votum något kunde gälla, kärat och påkallat skicklige och vällärde
herr Peder Hoffman.42

Hur församlingens skrivelse mottogs i domkapitlet framgår inte av källmate
rialet. Däremot framgår att kontraktsprosten några månader senare introdu
cerade Hans som ny kyrkoherde i Gnarp, till församlingens stora förtret församlingsborna protesterade högljutt, men domkapitlet vägrade att frångå
det beslut som fattats.43
Precis som i Skogexemplet ville alltså också församlingen i Gnarp helst att
kyrkoherdeänkan skulle värnas, samtidigt som domkapitlet förklarat för kaplanen från Rogsta att möjligheterna för änkans försörjning först skulle utredas,
innan något beslut kunde fattas. Åtminstone på ytan rådde alltså inledningsvis
konsensus mellan stiftsledning och församling vad gällde änkans konservering.
Varför stiftsledningen övergav tankarna på änkekonservering framgår inte av
källmaterialet (det kan helt enkelt ha varit så att det inte fanns någon präst som
var villig att gifta sig med änkan). När inte änkan i Gnarp kunde konserveras
ville församlingen ha en ung präst, medan stiftsledningen i det här fallet up
penbarligen föredrog en äldre och mer meriterad prästman.
Utifrån den bild som ges i källmaterialet kan alltså konstateras att skillna
den mellan kyrkoledningens och församlingsbornas meritbedömningar av
präster inte var så stor under den här perioden. Både kyrkoledning och för
samlingar såg gärna en för församlingarna bekant präst på tjänsterna, att änkan
kunde försörjas genom efterträdaren, att de lokala komministrarna skulle be
fordras till kyrkoherdar och att släktingar till företrädaren fick ta över tjänsten.
I ett flertal fall godkände domkapitlet också att söner och mågar till åldriga
kyrkoherdar fick ta över tjänsten under kyrkoherdarnas livstid, även om man
helst såg att kyrkoherden dog innan tjänst utdelades officiellt.44
På en viktig punkt tycks dock stiftsledningen och församlingarna haft vitt
skilda föreställningar, och den punkten gällde prästernas ålder och tjänsteår.
Församlingarna ville helst ha en ung präst, om sådan valmöjlighet förelåg.
Stiftsledningen hade däremot uppenbarligen svårt att acceptera att unga, rela
tivt nyexaminerade präster gick före äldre präster som tjänstgjort en längre tid.
Detta var, så vitt jag har kunnat bedöma, kärnan i de allra flesta konflikter som
utspelade sig mellan kyrkoledning och menighet i samband med prästtillsätt
ningar under den här perioden. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att
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varken stiftsledning eller församlingar lyfte fram prästernas skicklighet i sin
tjänsteutövning i någon nämnvärd utsträckning vid bedömningarna av präs
ternas meriter. Församlingarna gjorde det ibland, när prästernas predikan
kommenterades ha behagat eller inte behagat församlingarna. I det ovan refe
rerade exemplet från Skog menade till exempel allmogen att den tillförordna
de prästens predikan inte gav dem någon tröst (se ovan).
Lite oväntat och förvånande har jag funnit det faktum att stiftsledningen
- åtminstone av domkapitlets protokoll att döma - knappast alls diskuterade
prästernas skicklighet som predikanter. Domkapitlets protokoll vittnar istället
snarare om den pragmatism som redan betonats. I praktiken tycks prästernas
förmåga att smälta in i församlingarna bedömts som en nog så viktiga egen
skap som skön predikokonst.
Göran Malmstedt vill delvis förklara kyrkoledningens misslyckade kam
panj att skapa ”en mer distanserad och allvarsam prästroll” under 1600-talet
med att prästerna ofta kom från samma miljö som de skulle tjänstgöra i. U n
der sådana förhållanden blev det, enligt Malmstedt, svårt för prästerna ”att
upprätthålla en kulturell distans till sina församlingsmedlemmar”.45 Malm
stedt har naturligtvis rätt i detta, även om det för klarhetens skull bör poäng
teras att både stiftsledning och församlingar bidrog till att förhindra att
kyrkoledningens kampanj misslyckades i praktiken.
Hur den anda av konsensus och pragmatism som karaktäriserade domka
pitlets agerande i samband med många prästtillsättningar ska tolkas, är dock
långt ifrån självklart. Inte heller är det självklart hur församlingarnas möjlighet
till påverkan i detta sammanhang ska tolkas. Källmaterialet ger å ena sidan bil
den av att hälsingeförsamlingarna undantagslöst fick vika sig i de konflikter
som uppstod med stiftsledningen. Fast å andra sidan var stiftsledningen påfal
lande ofta beredd att visa sig lyhörd till de krav som församlingarna kom med.
Det är svårt att komma ifrån misstanken om att källorna till viss del döljer ett
mer komplext förhållande mellan stiftsledning och församling, än vad som all
tid kommer fram i domkapitlets protokoll.
Tidigare forskning har lyft fram kyrkans något oklara maktställning i för
hållande till den världsliga makten under den här perioden.46 Tore Heldtander
har konstaterat att stiftsledningen undantagslöst böjde sig för de beslut som
Kungl Maj:t fattade i samband med prästtillsättningarna i ärkestiftet, oavsett
om dessa beslut - eller ”rekommendationer” - rörde konsistoriella eller regala
pastorat. Skogexemplet är med andra ord bara ett bland många liknande ex
empel. Heldtander har också visat att stiftsledningen var oerhört benägen att
lystra till de krav som adeln framförde i sammanhanget.47 Stiftsledningen hade
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med andra ord uppenbara svårigheter att upprätthålla sin auktoritet i samband
med prästtillsättningarna.
När ordets makt inte längre räckte för att mana menigheten till lydnad, var
stiftsledningen i slutändan helt beroende av stöd från den världsliga makten.
Stiftsledningen drog sig samtidigt för att blanda in Kungl Maj:t i ärenden som
rörde de konsistoriella pastoraten, då den världsliga maktens inblandning redan
ansågs mer än tillräckligt stor med alla de rekommendationer som utfärdades.48
Med detta i bakhuvudet kan alltså den pragmatiska inställningen från biskopens
och domkapitlets sida åtminstone delvis kunna förklaras med en ovilja att ta stri
der där utgången var oklar. Följaktligen bör inte den relativt stora samsyn som
källmaterialet vittnar om överbetonas.
Innan resultatet av undersökningen så här långt ytterligare sammanfattas
och problematiseras ska ytterligare en kategori fall, som här döpts med den in
formativa benämningen Lokala konflikter, redovisas.

Kategorin ’Lokala konflikter
I några fall har det varit svårt att avgöra om församlingen fatt sin vilja igenom,
eftersom församlingen inte agerat som den enhet som lagstiftningen förutsatte.
Dessa fall har placerats i en egen kategori, som alltså här benämnts Lokala kon
flikter. En form av lokal konflikt var då församlingsborna i samband med kaplanstillsättningarna hamnade på kant med kyrkoherden - det vill säga fall där
församlingen, eller delar av församlingen, uppenbarligen agerade mot kyrkoher
dens vilja. Så var till exempel fallet när komministern i Enånger och Njutånger
fick befordran till Hamrånge 1665. Församlingarna framförde krav om att få en
Erik Jöransson till ny komminister. Kyrkoherdens måg, Anders Tenstadius, ville
man absolut inte ha, ”hela församlingen” sades vara emot honom.49
Kyrkoherden Salthenius från Forsa, som hört ryktet om protesterna mot
Tenstadius, påstod i ett brev till domkapitlet att det knappast var frågan om nå
got kompakt motstånd mot kyrkoherdens måg i Enånger och Njutånger. Enligt
Salthenius var skaran av orostiftare i själva verket begränsad till fyra bönder, som
med olika medel försökt ”uppstudsa” de övriga att hålla med. Salthenius förkla
rade att osämjan mellan Tenstadius och vissa delar av församlingen hade sin upp
rinnelse i ett praktgräl som utspelat sig i prästgården året innan - den gamle
länsmannen i socknen hade tydligen vid det tillfället varit oförskämd mot kyrko
herden, vilket i sin tur ska ha retat kyrkoherdens måg så till den milda grad att
han tilldelat länsmannen ett ”munslag”.50
48.
49.
50.
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Heldtander, s 296 f, 394.
ULA, UDA, E V:29:i, 28/9 1665, s 113.
ULA, UDA, E V:29:i, 19/9 1665, s 115.
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Salthenius avslöjanden lästes upp i domkapitlet, som beslöt att beordra
kyrkoherden i Hudiksvall att undersöka situationen. Resultatet av denna un
dersökning bekräftade Salthenius påstående om att tvisten uppkommit i sam
band med länsmannens besök i prästgården. Enligt vad kyrkoherden från
Hudiksvall hört, hade det hela gått till på följande sätt: Länsmannen kom till
prästgården och började dricka vin och öl tillsammans med prästerna. Samkvämet utvecklades så småningom till en allt livligare diskussion. Tenstadius
drog vid något tillfälle iväg med länsmannen till en angränsande stuga och slog
honom på käften. Kyrkoherden blandade sig sedan i handgemänget och drog
iväg med länsmannen till ytterligare en annan stuga och fortsatte där med att
puckla på honom. Tydligen hade parterna senare försonats, men länsmannen
erkände vid undersökningen att det ytterst var han som låg bakom böndernas
motstånd mot Tenstadius. Domkapitlet beslöt att ge Tenstadius komminis
tertjänsten i Enånger och Njutånger.51
Fick församlingarna i pastoratet igenom sin vilja i detta fall? Det är tvek
samt och oklarheten har gjort att ärendet placerats i kategorin Lokala konflik
ter. På motsvarande sätt har det varit svårt att bedöma sex andra
prästtillsättningar under perioden.
Därmed har katogorierna Beviljades, Avslag, Delvis avslag och Lokala kon
flikter diskuterats och exemplifierats. Antalet fall som hamnat under de olika
kategorierna redovisas i följande enkla tabell:
Tabell 1: Församlingarnas möjlighet att j a igenom sina krav v id prästtillsättningar i Hälsingland

1650-1686.

Kategorier

Kyrkoherdar

Kaplaner

Absoluta tal

Absoluta tal

Beviljades

20

9

Avslag

19

8

Delvis avslag

2

3

Lokala konflikter

4

3

Inga krav ställdes

12

9

Totalt

57

32

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A 1:3-10; E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1;
Riksarkivet, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 1-2.

51.

ULA, UDA, E V:29:i, 22/111665, s 119, 29/11666; A 1:6, 7/2 1666, § 3.
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Sammanfattande analys

För att sammanfatta undersökningen fick församlingarna i Hälsingland ige
nom sina krav i samband med prästtillsättningarna ungefär lika ofta som de
inte fick det under perioden 1650-1686. Rätten att vara med och påverka präst
tillsättningarna utnyttjades av församlingarna i majoriteten av alla fall.
Under vilka förutsättningar fick då församlingarna igenom sina krav? Det
korta svaret på den frågan är att församlingarna fick igenom sina krav när dessa
krav inte uttryckligen kolliderade med överhetens intentioner. Om någon präst
lyckats skaffa sig rekommendation till någon tjänst från Kungl Maj:t, tillsattes
också den prästen och både stiftsledning och församling fick vackert böja sig
—oavsett om pastoratet var regalt eller konsistoriellt. Församlingarnas möjlig
heter att nå framgångar med sina krav hos domkapitletvar,
så vittkällorn
vittnar, beroende på hur meriterade de begärda prästerna var i förhållande till
andra sökande. Undersökningen har dock visat att skillnaden mellan stiftsled
ningens och församlingarnas meritbedömningar av prästerna inte var så stor
under den här perioden. Både stiftsledning och församlingar argumenterade
nämligen för
•
•
•

bekanta präster, det vill säga präster som kunde smälta in församlingsgemenskapen,
präster som kunde försörja företrädarens familjoch
präster som var släkt med företrädaren.

Ursprunget till de allra flesta konflikter som trots allt uppstod mellan stiftsled
ning och församlingar bottnade i en påtaglig skillnad i synen på prästernas ål
der och tjänsteår. Stiftsledningen hade generellt sett svårt att acceptera att
unga, nyexaminerade präster begärdes, i konkurrens med äldre präster med
fler tjänsteår bakom sig. Församlingarna ville tvärtom generellt ha en ung präst
om valmöjlighet fanns, oavsett om det fanns en äldre, mer meriterad präst att
tillgå.
För övrigt präglades stiftsledningens bedömningar i samband med präst
tillsättningarna av ett pragmatiskt förhållningssätt — stiftsledningen tycks i
praktiken ha bedömt prästernas förmåga att smälta in i församlingarna som en
nog så viktig egenskap som en skön predikokonst. Detta är den bild som käll
materialet ger. Den bilden bör dock inte överbetonas. Stiftsledningen brotta
des med uppenbara problem att legitimera sin makt i förhållande till
församlingarna och bakom den relativt pragmatiska inställning som källmate
rialet vittnar om, kan därför dölja sig en ovilja att ta öppna strider med för
samlingarna i lägen där utgången kan ha varit oviss.
I några fall har det varit svårt att avgöra om församlingarna fatt igenom
sin vilja eller inte, eftersom man inte varit ense inbördes. De påstådda enhäl
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liga krav som framfördes i dessa fall ifrågasattes av samtiden, vilket förstås kas
tar ett dunkelt sken också på de övriga tillsättningsärendena. Hur pass bred,
folklig uppslutning hade egentligen de krav som vanligtvis restes i enhällighe
tens namn i samband med prästtillsättningarna? Att församlingarna fick ige
nom sina krav lika ofta som de inte fick det under perioden före kyrkolagen,
innebär med andra ord inte att jag med någon större säkerhet vågar påstå nå
got om det folkliga inflytandet - åtminstone inte om man med begreppet folk
ligt tänker sig en bredare uppslutning människor.
Ytterligare källkritiska aspekter försvårar analysen avförsamlingarnas möj
lighet till påverkan. När det gäller de brev som skickades från församlingarna
till Uppsala framgår sällan vem som var författare. Oftast undertecknades skri
velserna bara allmänt av länsmän, nämndemän och frasen ”allmogen”, eller
”gemene man”, eller ”samtliga invånare” i någon församling - i bästa fall med
tillhörande sockensigill. Vem som höll i pennan när breven skrevs är kanske
inte så intressant i detta sammanhang, utan snarare vem eller vilka som dikte
rade innehållet. Sistnämnda källkritiska aspekt kommer att utvecklas mer i
kommande kapitel som rör den lokala politiska kulturen under den här ti
den.52 Så här långt räcker det att konstatera att församlingarnas möjligheter att
påverka prästtillsättningarna i Hälsingland är en komplex fråga som knappast
kan reduceras till det antal ja och nej, som överheten gav på de krav som ställ
des.
Under perioden som närmast föregick kyrkolagen var det i första hand
prästerskapets privilegier som angav de yttre ramarna för prästtillsättningarna
i Hälsingland. Enligt dessa privilegier lades både initiativrätt och det yttersta
ansvaret för tillsättningarna i biskoparnas och domkapitlens händer i majori
teten av alla församlingar i Hälsingland. Kyrkolagen innebar en markant kurs
ändring, åtminstone beträffande initiativrätten i detta sammanhang. Vad
denna förändring fick för konsekvenser för praxis blir ämnet för nästa kapitel,
som behandlar perioden från kyrkolagen till prästerskapets förnyade privile
gier 1723.

52.

Se kapitel 7.

49

KAPITEL 3
Illusionen om ökat inflytande 1687—1722

I och med 1686 års kyrkolag —som trädde i kraft 1687 —förstärktes församling
arnas medinflytande vid tillsättningar av kyrkoherdar i de konsistoriella pasto
raten. Kyrkolagen stadgade nämligen att det nu var församlingarna och inte
stiftsledningen som ägde rätten att utse de lokala prästerna. Denna rättighet
var dock inte villkorslös. Biskopen och domkapitlet skulle nämligen ansvara
för att de mest meriterade prästerna tillsattes på tjänsterna. Om stiftsledningen
inte ansåg att församlingen valt en tillräckligt meriterad präst, och det fanns
mer meriterade präster som förtjänade befordran, skulle den mer meriterade
prästen tillsättas och församlingen nöja sig med stiftsledningens beslut.1
I samma paragraf fastslogs också vad som gällde, om församlingen miss
lyckades att välja en ny präst inom loppet av sex månader, efter det att vakans
uppstått. Då skulle biskopen och domkapitlet utse en eller två provpredikan
ter. Den präst som vunnit församlingens samtycke i samband med sin prov
predikan skulle också fa tjänsten. Av stor betydelse för den senare utvecklingen
av praktiken kring prästtillsättningarna, fick den särskilda paragraf i kyrkola
gen som stadgade att särskild hänsyn skulle tas till präster ”vilka den frånfallne
kyrkoherdens hus upprätta och understödja kunna”. Om son eller måg till den
avlidne prästen ansågs vara lika meriterad som andra präster, skulle den sonen
eller mågen också fa tjänsten.2
I de regala pastoraten kunde kortfattat Kungl Maj:t tillsätta kyrkoherdar
efter eget godtycke, men biskoparna och församlingarna tilläts komma med

1.
2.
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förslag på kandidater.3 Vilka pastorat i Hälsingland var då konsistoriella res
pektive regala under den period som här behandlas? 1693 fastslog Karl den elfte
genom ett dekret att endast sex pastorat i Hälsingland skulle betraktas som
konsistoriella, de övriga sexton pastoraten skulle betraktas som regala. Före
1693 kunde i princip alla pastorat räknas som regala, genom en öppnande for
mulering i kyrkolagen.4

Fler krav men färre ja vid kyrkoherdetillsättningarna
Kyrkolagen gav alltså församlingarna tydliga rättigheter att vara med och på
verka prästtillsättningarna. Av tabell 2 framgår också att församlingarna verk
ligen utnyttjade detta utrymme, krav framfördes i princip vid varje
tillsättningstillfälle.
Församlingarna fick avslag på sina krav vid tjugo kyrkoherdetillsättning
ar, medan femton krav beviljades. Det framgår av tabell 2. Vad som däremot
inte framgår av tabellen är att Kungl Maj:t tillsatte majoriteten av alla kyrko
herdar under den här perioden - eller mer exakt 26 av 41 kyrkoherdar totalt.
Av de tjugosex kyrkoherdar som Kungl Maj:t tillsatte var endast fem begärda
av hälsingeförsamlingarna. Av de femton kyrkoherdar som stiftsledningen till
satte, svarade alltså hela tio präster mot församlingarnas krav. Detta ger in
trycket av att Kungl Maj:t var betydligt mindre benägen att lystra till
församlingarnas krav i det här sammanhanget, än vad stiftsledningen var. Så
var det av allt att döma också, även om den bilden måste nyanseras något.

3.

4.

Paragrafen lyder: ”Såsom Vi Oss förbehålla alla regala gäll, som antingen av ålder sådana
varit eller sedermera genom kungl. brev och förordningar därtill förklarade äro eller ock
hädanefter för vissa skäl därtill förklaras kunna; alltså vilja Vi med sådana män dem förse
som med lärdom, tjänst och arbete, helst vid akademier, gymnasier och skolor, så ock vid
Vår hov- och krigsstat, hava gjort sig om Guds församling och det gemena bästa väl för
tjänta. Och på det Vi må därjämte så mycket bättre underrättas och påminnas om deras
skicklighet och villkor, som äro i stiftet, så skall biskopen, när ett regalt gäll bliver ledigt,
inkomma med förslag på dem som han vet vara till sådana lägenheter skickliga och vär
diga; då Vi antingen någon av dem eller en annan efter Vårt nådiga behag och godtycke
förordna vilja. I lika måtto tillstädja Vi församlingen den friheten i underdånighet att
begära en eller annan, som hon förmenar vara därtill bekväm och förtjänar att komma
hos Oss i nådigt anseende, viljande Vi sedan antingen en av dem eller ock någon annan
välja, den Vi själva känna och förvisso veta vara Vår nådiga befordran värdig.” Wetterberg, s 41.
Angående nämnda formulering i kyrkolagen, se föregående not. De pastorat som förkla
rades vara icke regala 1693 var Skog, Ovanåker, Bergsjö-Hassela, Gnarp, Rogsta-Ilsbo och
Hogdal-Haverö, alla de övriga förklarades vara regala. Se RA, Acta ecclesiastica, vol 93,
förteckningar.
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Tabell 2: Församlingarnas möjlighet a tt fa igenom sina krav vid prästtillsättningar i Hälsingland
l6 8 j-I J 2 2

Kategorier

Kyrkoherdar

Kaplaner

Absoluta tal

Absoluta tal

Beviljades

15

12

Avslag

20

5

Delvis avslag

i

4

Lokala konflikter

3

3

Inga krav ställdes

2

i

Totalt

41

25

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A l'.ioVi-xy, E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1;
Riksarkivet, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 2-6.

Till att börja med måste följande klargöras: Församlingskrav skickades direkt till
Kungl Maj:t vid endast ett tillfälle under perioden 1687-1722, och det var i sam
band med kyrkoherdetillsättningen i Arbrå-Undersvik 1713. Vid alla de övriga till
fällena skickade församlingarna sina krav till stiftsledningen. Församlingarna
agerade med andra ord i stort sett som om samtliga pastorat var konsistoriella un
der den här perioden, vilket majoriteten av pastoraten alltså inte var.
Denna praktik belyses också i det fall där församlingarna faktiskt skickade
krav till Kungl Maj:t: När kyrkoherden Georg Backmark i det regala pastoratet Ar
brå-Undersvik dog i mars 1713, skrev församlingarna upprepade gånger till dom
kapitlet och begärde att kyrkoherdeänkan skulle försörjas, genom att systersonen
Laurentius Waldner fick tjänsten. När församlingsborna för tredje gången uppre
pat sitt önskemål, beslöt domkapitlet att beordra prosten i kontraktet att anordna
”ett ordentligt kyrkoherde-val” i Arbrå.5
Valet bestod i att kyrkoherden ifrån Mo - på uppdrag från kontraktsprosten
i Bollnäs - kallade till sig församlingarnas ”äldste” i koret efter ordinarie guds
tjänst, för att höra vem de ville ha som ny kyrkoherde. Nämnda församlingsrepresentanter berättade då att församlingarna stod fast vid sin begäran om att änkan
skulle försörjas genom efterträdaren. Annars begärde de att fa nådårspredikanten
Dahlmark.6
5.
6.
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ULA, UDA, A E20, 4/3 1713,11/3 1713,10/4 1713,15/4 1713, 29/7 1713; E V:6:i, 1/3 1713, 29/
3 1713, odat [presenterat i domkapitlet 29 juli 1713], s 1147.
ULA, UDA, E V:6:i, 8/9 1713, s 1169. Dahlmark skrev också en separat skrivelse till domkapit
let med anledning av valet i vilket han uppmärksammade att församlingarna ville ha honom
om inte änkan kunde konserveras, ULA, UDA, E V:6:i, 7/9 1713, s 1191. Detta att några för
samlingmedlemmar förde hela församlingskollektivets var vanligt och säger något om den
lokala politiska kulturen, vilket jag återkommer till och utvecklar i kapitel 7.
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Regementspastorn Petrus Aurivillius (styvson till prosten i Bollnäs) var också
intresserad av tjänsten i Arbrå-Undersvik. Han hade visserligen inte fatt för
samlingarnas kallelse, men kunde däremot visa upp rekommendationer från
både landshövdingen och styvfadern, berättade han i ett brev till domkapitlet
efter ovannämnda val i Arbrå.71 ett senare brev till domkapitlet förklarade Au
rivillius att han ville att stiftsledningen skulle rekommendera honom hos
Kungl Maj:t. Domkapitlet beslöt att rekommendera både Aurivillius och
Dahlmark.8
Det var först efter det att stiftsledningen skickat iväg nämnda rekommen
dation, som församlingarna i Arbrå-Undersvik skrev direkt till Kungl Maj:t,
med önskemål om att fa Dahlmark till ny kyrkoherde (när nu änkan uppen
barligen inte skulle kunna konserveras). Kungen själv befann sig vid detta till
fälle i Bender. Församlingarna vände sig för säkerhets skull därför till både
kungen, ”arv-prinsessan” (förmodligen Ulrika Eleonora d y) och rådet med
sitt krav. I mars 1714 beslöt rådet att bevilja Aurivillius tjänsten i Arbrå-Under
svik. Karl den tolfte gav dock från Bender istället Aurivillius fullmakt på Norrala-Trönö pastorat. Till kyrkoherde i Arbrå och Undersvik utsågs istället
komministern från Uppsala domkyrka, Laurentius Lingzelius.9
Den ovan refererade prästtillsättningen i Arbrå-Undersvik var alltså enda
gången under denna period, som en församling skickade sina krav direkt till
Kungl Maj:t, enligt källmaterialet. D e fem gånger som församlingarna fick
igenom sina krav i de regala pastoraten, skedde det med andra ord inte genom
att församlingarna själva förde fram sina krav till Kungl Maj:t. D et skedde is
tället genom att stiftsledningen rekommenderade församlingarnas kandidater
inför Kungl Maj:t, som i sin tur fattade besluten till församlingarnas favör vid
dessa tillfällen.10 Vidarebefordrade då stiftsledningen alltid församlingarnas
krav? Svaret är nej. I fem fall valde stiftsledningen uttryckligen att inte vidare
befordra församlingarnas önskemål till Kungl Maj:1. 1 dessa fall rekommende

7.
8.

ULA, UDA, A I:20, 26/8 1713, 30/9 1713, 7/10 1713; E V:6:i, 21/9 1713, 3/10 1713.
ULA, UDA, A L20, i i / i i 1713, 7/4 1714; E V:6:i, 6/9 1713, 29/10 1713, 9/111713, odat [pre
senterat i domkapitlet 20/11714], s 1205; Riksarkivet, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl
Maj:t’, 10 Uppsala konsistorium, vol 5 ,19/111713.
9.
ULA, UDA, A L20, 20/11714, 3/3 1714,14/41714, 8 /5 1714, 27/10 1714; A L21,1 /6 1715, §
13; Riksarkivet, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t’, 10 Uppsala konsistorium, vol
5 ,19/111713, bilaga 13/12 1713, bilaga 7/2 1714. Att Karl den tolfte på detta sätt utsåg krigspräster på tjänster i Hälsingland direkt från fält, hände också vid ett ytterligare tillfälle.
Även denna gång hade rådet - ovetandes om kungens beslut - fattat beslut om en annan
präst. Se ULA, UDA, A L20 10/12 1712, § 18, 23/12 1712, § 1,13/51713, § 1, 316 1713, § 3,
22/7 1713, § 25, i i / i i 1713, § 6; E V:54:i, 30/10 1711, s 637, 9/7 1713, s 639.
10. Riksarkivet, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 3,
26/5 1691, 31/3 1697, 24/9 1697,17/21700; vol 4, 6/51709; ULA, UDA, A L17, 5/5 1709, A
L20,19/111712.
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rade stiftsledningen i stället andra präster - Kungl Maj:t beslöt vid samtliga
dessa tillfällen i linje med stiftsledningens rekommendationer.11
Stiftsledningen valde med andra ord vid vilka tillfällen som församlingar
nas krav skulle framföras till Kungl Maj:t och inte. Vid två tillfällen framförde
stiftsledningen visserligen församlingarnas krav, men rekommenderade samti
digt andra präster - präster som sades vara betydligt mer meriterade än de kan
didater församlingarna begärt (Kungl Maj:t gick också vid båda dessa tillfällen
på stiftsledningens linje).12 Kungl Maj:t var alltså relativt lyhörd till de rekom
mendationer som kom från kyrkoledningen i Uppsala. Denna lyhördhet var
dock inte obegränsad. Vid drygt hälften av de tjugosex prästtillsättningar som
Kungl Maj:t fattade beslut om, fattades beslutet utan att först inhämta stifts
ledningens åsikt i frågan. Övervägande delen av de präster som Kungl Maj:t
tillsatte på sistnämnda sätt, var krigspräster eller hovpredikanter.
Hur ska då församlingarnas möjligheter till påverkan tolkas? Till att börja
med kan konstateras att församlingarnas möjligheter att fa igenom sina krav i
de regala pastoraten tycks ha varit beroende av ett aktivt stöd från stiftsled
ningen. Det är åtminstone den bild källmaterialet ger. Varför vände sig då inte
församlingarna direkt till Kungl Maj:t, i högre utsträckning än man gjorde?
Källmaterialet ger inget självklart svar. Enligt kyrkolagen fanns det inget som
helst hinder för församlingarna, att framföra sina önskemål direkt till Kungl
Maj:t. Det är möjligt att församlingarna i praktiken hellre tog fasta på den pa
ragrafi kyrkolagen som gällde prästtillsättningar i de konsistoriella pastoraten,
eftersom den paragrafen betonade församlingarnas rättigheter i sammanhang
et betydligt starkare än paragrafen som gällde de regala pastoraten.
I praktiken agerade alltså församlingarna i Hälsingland mer eller mindre
som om kyrkolagens paragraf om de konsistoriella pastoraten gällde generellt.
Församlingarna utnyttjade verkligen sina rättigheter att föreslå kyrkoherdar
och precis som i ovanstående exempel från Arbrå-Undersvik, framfördes i för
sta hand önskemål om att den föregående prästens familj skulle försörjas på
något sätt. Drygt 80 procent av alla församlingskrav som framfördes i sam
band med kyrkoherdetillsättningarna, rörde försörjning av den avlidne präs
tens familj (att jämföra med föregående periods mer blygsamma 30-procentiga
andel).
Hur ställde sig då stiftsledningen till församlingarnas krav? Som redan
nämnts, beviljades majoriteten av alla krav som församlingarna framförde i de
pastorat som låg under stiftsledningens ansvar —detta ger alltså en bild av att
11.

12.
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stiftsledningen var tämligen positivt inställd till de krav som församlingarna
ställde. Om även stiftsledningens agerande i samband med prästtillsättningar
na i de regala pastoraten tas med i ekvationen, blir dock bilden snarare att
stiftsledningen blev striktare i sin meritbedömning av prästerna under perio
den efter kyrkolagen, än man varit under den föregående perioden. Den prag
matism som präglade stiftsledningens agerande i många fall under perioden
före kyrkolagen, hade tonats ned betydligt under slutet av 1600-talet. Särskilt
under de första decennierna av 1700-talet tycks också tonen mellan hälsinge
församlingarna och stiftsledning ha skärpts något.13 Hur såg det då ut vid kaplanstillsättningarna?

Dubbelt så många ja som nej vid kaplanstillsättningarna
Undersökningen visar att församlingarnas önskemål i samband med tillsätt
ningar av kaplaner hörsammades i relativt stor utsträckning under den här pe
rioden - de fick i stort sett dubbelt så många ja som nej på de krav som ställdes
(se tabell 2 ovan). Kyrkolagen stadgade att biskoparna och domkapitlen skulle
”tillitas” vid kaplanstillsättningarna, ”emedan de bäst känna personernas
skicklighet och gåvor, samt veta besked om deras framsteg i studier”. Men för
samlingarnas rättigheter i sammanhanget värnades starkt, genom den efterföl
jande formuleringen: ”dock bör nödvändigt församlingens val och kallelse
föregå; varvid ock kyrkoherdens, som en sådan medtjänare betarvar, samtycke
och votum ej bör förbigås, så framt det prövas vara skäligt”.14
Enligt kyrkolagen skulle alltså alla kaplanstillsättningar föregås av försam
lingens val. Stiftsledningens roll i sammanhanget var mer dunkel —hur skulle
till exempel den inledande formuleringen, att biskop och domkapitel skulle
”tillitas”, egentligen tolkas? Reglerna klargjordes till viss del 1692. Efter ett
upprört brev från biskopen i Åbo - om att församlingarna struntade helt i att
beakta prästernas ämbetsmeriter i samband med kaplanstillsättningarna - be
slöt nämligen Kungl Maj:t att samma meritbedömning skulle gälla vid dessa
tjänstebefordringar, som vid kyrkoherdetillsättningar i de konsistoriella pasto
raten.15 Därmed erkändes också stiftsledningarnas formella roll som garant för
att de mest meriterade prästerna tillsattes, också på dessa tjänster.

13.

14.
13.

Se t ex ULA, UDA, A I:i6 , 18/2 1703, § 8, 9/9 1703, § 1, 4/111703, § 13,17/2 1704, § 4 , 16/
3 1704, § 12; A I:i8, 9/3 1710, §§ 9-11,11/51710, § 5; A 1:19 17/11712, §§ 1, 6-7, 26/2 1712,
§§ 15-17, 30/2 1712, § 4,14/5 1712, § 13; A 1:20, 6/8 1712, § 5, i/io 1712, § 5,13/5 1713 § 1; E
V : i o 4 : i , odat, s 231,10/10 1703, s 233; E V:44:i, 4/3 1710, s 263, 16/3 1710, s 275, 31/5 1710,
s 271; E V : i i i :i , 20/12 1711, s 259, 31/11712, s 2 6 7 ,11/2 1712, s 263.
Wetterberg, s 40 f.
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Undersökningen visar att stiftsledningen, generellt sett, inte lade ned lika
mycket energi vid tillsättningarna av det lägre prästerskapet, som vid kyrko
herdetillsättningarna. Kunde församlingen med kyrkoherden presentera en
kandidat med relativt goda meriter, var domkapitlet påfallande ofta benäget
att bevilja fullmakt till den valde prästen, precis som siffrorna i tabellen anty
der. Men också i samband med kaplanstillsättningarna tycks tonen mellan
stiftsledning och församlingar ha skärpts något i början av 1700-talet, i jämfö
relse med hur situationen såg ut tidigare.
När ny kaplan skulle tillsättas i Ovanåker 1704 begärde församlingen att
fa sin lokala adjunkt på tjänsten och poängterade för stiftsledningen att man
inte ville tvingas att ta emot en präst som inte fatt församlingens bifall. För
samlingen hänvisade också uttryckligen till de rättigheter som kyrkolagen gav
dem. Domkapitlet tyckte dock att en präst vid namn Samuel Gestrinius var
mer meriterad än församlingens kandidat, och beslöt därför att ge Gestrinius
fullmakt på tjänsten. Församlingsborna fick alltså foga sig för domkapitlets be
slut i detta fall.16 På liknande sätt fick församlingsborna i Segersta-Hanebo
(1706) och i Järvsö (1717 och 1721) ge vika för domkapitlets vilja —bara för att
nämna ytterligare några fler exempel.17
Bättre utdelning fick Bollnäs församling i sin kamp, att slippa fa en präst
som kunde försörja den avlidne komministers änka vid sekelskiftet 1700.
Kampen pågick i hela tre år och förtjänar att refereras lite utförligare, eftersom
det minst sagt digra källmaterialet belyser många aspekter som var typiska för
den här perioden.

Kampen om komminister i Bollnäs 1698—1701
D et finns ingen anledning att här gå in på alla detaljer i striden om kommi
nistertjänsten, men en kortfattad resumé av det inledande händelseförloppet
bör ändå ges, som bakgrund till de stridigheter som senare uppstod.

16.

17.
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Kaplanen Samuel Gestrinius avled i januari 1698 och lämnade efter sig
änkan Ebba Hagelsten och en oförsörjd dotter. Under sommaren samma år
fick adjunkten Lars Schalin lov av domkapitlet att tjänstgöra i Bollnäs under
Ebba Hagelstens nådår. Ebba var Schalins moster. Vid juletid hade försam
lingen fattat tycke för Schalin och skickade också en representant till Uppsala
för att framföra en begäran om att få honom till ny kaplan.18
Samtidigt hade änkan med stöd från den lokale kyrkoherden Clewberg
börjat se sig om efter en lämplig präst att gifta sig med. Om hon lyckades hitta
en präst som kunde gifta sig med henne, skulle nämligen den prästen - om
han blev församlingens kaplan —kunna försörja henne på orten, och hon skul
le slippa att tvingas flytta från prästgården. En lämplig kandidat för detta än
damål, fann Ebba och kyrkoherden i en präststudent vid namn Bengt Hagel.
Han skulle dock inte gifta sig med änkan själv, utan med hennes oförsörjda
dotter.19
Hagel anmälde sig också hos domkapitlet som sökande till kaplanstjänsten och utfäste sig även att konservera prästhuset, genom att gifta sig med kaplanänkans dotter. Domkapitlet beslöt att Hagel skulle inställa sig till
examensprov, för att sedan kunna visa upp sina ämbetsgåvor i församlingen.
Examensprovet klarades galant och i april 1699 fick Hagel formellt tillstånd att
resa till Bollnäs för att visa upp sin predikokonst.20
Samma dag som domkapitlet beslöt att bevilja Hagel tillstånd att försöka
sin lycka i Bollnäs författade den av bollnäsborna begärde nådårspredikanten
Schalin ett vidlyftigt brev till stiftsledningen, i vilket han svor sig fri från all
inblandning i de oroligheter som tydligen då börjat pyra i Bollnäs - han hade
minsann aldrig begärt kaplanstjänsten hos ”någon lem” i församlingen. Han
påstod vidare att han inte ens ville ha tjänsten, eftersom ärkebiskopen och
domkapitlet nu visat sig villiga att hjälpa hans moster. Schalin konstaterade
dock att bönderna i församlingen var envetna i sin begäran av honom, trots att
han offentligen - i allmän sockenstuga - påpekat det kristliga i att värna om
änkan.21
Denna skriftliga försäkran från Schalin hade en månad tidigare föregåtts
av ett brev från kontraktsprosten Aurivillius till ärkebiskopen, i vilket han be
rättat om den motvillighet som bollnäsborna visat mot kaplanänkans anspråk
på konservering. Enligt Aurivillius var det ”några ostyriga huvuden” i Bollnäs,
som eggat de övriga församlingsborna till att göra motstånd. I brevet uttalade

18. ULA, UDA, E V:i2:i, 8/9 1699, s 615; A L15,18/6 1698, § 7, 7/12 1698, § 20.
19. ULA, UDA, E V:i2:i, 22/8 1699, s 589.
20. ULA, UDA, A L15, 8/3 1699, § 16, 22/3 1699, §1,14/41699, § 3;E V:i2:i, odat, s 549, 9/
12 1698, s 551, odat, s 559.
21. ULA, UDA, E V:i2:i, 14/4 1699, s 563.
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också prosten misstankar mot att nådårsprästen Schalin var hjärnan bakom
bollnäsbornas avoga inställning mot änkan.22

Auktoriteten fick inte äventyras
Kampen om rätten att utse komminister kom därefter att gradvis hamna på
ett mer principiellt plan, och kretsa kring frågor om tolkningsföreträde, samt
den i det här sammanhanget viktiga frågan om över- och underordning.
Den första maj 1699, några veckor efter det att Hagel gjort sina första of
ficiella framträdanden i församlingen, höll kontraktsprosten Aurivillius en
prostvisitation. Då fick också sockenmännen frågan om hur de ställde sig i
kaplansfrågan, med uttrycklig förmaning om att de borde tänka på änkans si
tuation. De skulle genom att hjälpa änkan, och anamma Bengt Hagel, inte
bara göra ”en ren och obesmittat Guds tjänst”, utan också visa stiftsledningen
”sin skyldiga plikt, lydno och hörsamhet”. 23
Någon plikt, lydnad eller hörsamhet mot överheten verkade dock inte
församlingsborna i Bollnäs känt något större behov av att underkasta sig, de
fortsatte nämligen vid Visitationen att argumentera för att få Schalin till ny
kaplan —trots att Schalin vid Visitationen hävdade att han inte ville stå i vägen
för änkans försörjning. I den redogörelse över Visitationen i Bollnäs, som Au
rivillius senare skickade till stiftsledningen, framhölls att det vore bäst om
stiftsledningen beslöt att ge kaplanstjänsten i Bollnäs till Bengt Hagel, efter
som stiftsledningen visat att man ville ge honom tjänsten. Detta vore bäst både
för kaplansänkan i Bollnäs och, inte minst, för att stiftsledningen annars ris
kerade att förlora sin auktoritet i förhållande till församlingarna. Ett kraftfullt
agerande från stiftsledningens sida skulle, enligt prosten, utgöra en viktig mar
kering mot ”sådana envetna huvuden, som efter sina egna lustar vilja samla sig
lärare”. Ett sådant agerande skulle också vara till gagn för prästerskapets auk
toritet i allmänhet, menade prosten.24

Uppsala blev arena för bollnäsbornas fortsatta kamp
Enligt domkapitlets protokoll kom en tid senare en bonde vid namn Lars An
dersson från Bollnäs på besök. Biskop Svebelius försökte då övertala Anders
son att acceptera Bengt Hagel som ny kaplan, men den övertalningskampanjen mötte inte någon större framgång. Andersson förklarade nämligen
22.
23.
24.
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att församlingen inte kunde bifalla Hagel, eftersom han visat sig ha alltför ”slä
ta gåvor”. Andersson skickades därefter ut, och ärendet diskuterades bland
domkapitlets ledamöter. Ärkebiskopen förespråkade änkekonservering, ge
nom Bengt Hagel. Övriga herrar i domkapitlet var av samma åsikt, även om
de påpekade att församlingen faktiskt hade visat sig ha skäl för att inte accep
tera Hagel.25
Fyra dagar senare besökte Bengt Hagel domkapitlet, och då lästes en
mängd brev upp, som kommit in rörande kaplanstillsättningen i Bollnäs. Det
var dels brev som stödde änkan och förespråkade Bengt Hagel som ny kaplan
i Bollnäs - dessa brev kom från pastor Clewberg, prosten Aurivillius och en
kapten Björnberg - dels brev från Bollnäs församling, med krav på att nådårsprästen Schalin skulle få tjänsten. Ärkebiskopen gjorde sedan ett nytt försök
att förmå Andersson att acceptera Bengt Hagel. Andersson vek sig dock inte
heller denna gång, utan svarade med att påstå att Hagel vid ett tillfälle hotat
församlingen i sockenstugan.26
Hagel nekade till anklagelsen och påstod i nästa andetag att Andersson
var ”en upprorisk man, som upprör församlingen till allehanda galenskaper”.
Andersson begärde att dessa anklagelser skulle föras till protokollet. Ärkebis
kopen försökte, i detta något spända läge, att för tredje gången övertala An
dersson att acceptera Hagel. Andersson svarade att han inte kunde påstå annat,
än sådant han fått förhållningsorder om hemifrån, och begärde därefter svar
på församlingens begäran om Schalin. Domkapitlet lovade att leverera svaret
skriftligt till Bollnäs och förklarade samtidigt att man hade svårt att förstå hur
församlingen kunde lägga sig emot ett sådant kristligt verk som änkekonserveringen innebar. Församlingen borde vackert rätta sig efter det beslut, som
stiftsledningen så småningom skulle fatta i ärendet.27
Ärkebiskop Svebelius kan knappast sägas ha varit direkt lyhörd inför församlingsbornas krav om att få Schalin till ny kaplan. Biskopens attityd i frågan
visade sig också tydligt när ärendet senare åter behandlades i domkapitlet. Pas
tor Clewberg från Bollnäs var då på besök i Uppsala och berättade om hur
svårt det varit att få församlingsborna att rätta sig efter stiftsledningens vilja.
Vidare berättade han att Bengt Hagel faktiskt var ”försvarlig i sina gåvor”, och
framförde därför önskemål om att Hagels skulle ges fullmakt på tjänsten. Är
kebiskopen tyckte också det, men det tyckte inte professor Jesper Swedberg
och övriga professorer i domkapitlet —de menade att domkapitlet inte skulle
förhasta sig, förrän ytterligare utlåtelser kommit från församlingen. Något av
görande beslut fattades därför inte denna gång.28

25.
26.
27.
28.

ULA,UDA, A L15, 6/51699, § 8.
ULA,UDA, A L15,10/51699, § 2.
ULA,UDA, A L15,10/51699, § 2.
ULA,UDA, A L15,17/6 1699, § 2.
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När ärendet nästa gång behandlades i domkapitlet, hade församlingen
åter skickat en representant till Uppsala, närmare bestämt nämndemannen
Nils Jonsson, som framförde församlingens upprepade krav på att fa Schalin
till kaplan. Ärkebiskopen försökte då enträget att förmå Jonsson att acceptera
änkekonserveringen, genom Bengt Hagels giftermål med Ebba Hagelstens
dotter. Men Jonsson vek sig inte en tum. Änkan hade inte gjort sig förtjänt av
något gott från socknen, som hon betett sig, förklarade Jonsson. Bollnäsbon
fick därefter utgå och ärendet diskuterades mer öppet i domkapitlet. Professo
rer Swedberg, Norrman och Diurberg ansåg att domkapitlet inte kunde avslå
församlingens begäran om Schalin, eftersom kallelsen var ”enhällig”, och kyr
kolagen gav dessutom församlingen stöd i det här läget. Mot detta argumen
terade ärkebiskopen och doktor Liung att domkapitlets ”auktoritet kommer
därigenom att lida”.29
En dryg vecka senare berättade ärkebiskopen för de övriga i domkapitlet
att änkan Ebba Hagelsten nu ansökt om konservation genom Bengt Hagel hos
Kungl Maj:t, som i sin tur vidarebefordrat ärendet till domkapitlet för avgö
rande. Ärkebiskopen menade att detta vore ett ypperligt tillfälle att nu avgöra
frågan, och samtycka till de skäl som änkan framfört i sin supplik till Kungl
Maj:t. Suppliken lästes upp. Sedan inkallades nämndeman Jonsson från Boll
näs in, som också han fick höra innehållet i änkans supplik. Ärkebiskopen an
såg uppenbarligen att det nu daltats nog med de trilskande norrlänningarna i
Bollnäs och förklarade att det nu var hög tid för församlingen att acceptera det
beslut, som domkapitlet skulle fatta i frågan - om inte församlingen ”ville an
ses som vara emot överheten olydiga”. Biskopens uppenbara irritation synes
dock inte ha bekommit nämndeman Jonsson i någon högre utsträckning, han
replikerade nämligen med att förklara att församlingen minsann inte skulle ta
emot Hagel ”på sådant besked och skäl, vilket befalldes föras till protokolls”.30
Då Jonsson lämnat lokalen ville professor Norrman diskutera saken ytter
ligare. I en av de brev som Jonsson på församlingens vägnar lämnat till dom
kapitlet, stod nämligen att änkan och hennes barn skulle ha ”större nytta och
väl trevnad” i framtiden, om församlingen fick sin vilja igenom. Detta illa för
täckta hot mot änkan hade gjort intryck på Norrman. Och då församlingen
faktiskt ägde en röst i sammanhanget och då den de begärde var både merite
rad och skicklig, borde de få sin vilja igenom, ansåg han (Bengt Hagel hade
dessutom inget vidare rykte om sig som student). Samma sak ansåg professor
Swedberg. Norrman erkände i sin tur att han inte skulle kunna förmå sig att
försvara Hagel inför Kungl Maj:t, om ärendet skulle drivas så långt.31

29.
30.
31.
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Ärkebiskopen lugnade de tveksamma professorerna med att det hänt förr,
att orutinerade präster vuxit till ”vackra män”, efter lite övning. Men det vik
tigaste skälet till att domkapitlet inte borde böja sig för församlingens krav var,
enligt biskopen, att domkapitlets auktoritet riskerade att bli lidande på grund
av ”en ostyrig församlings envetenhet”. Det hela slutade med att domkapitlet
beslöt ge fullmakten på kaplanstjänsten i Bollnäs till Bengt Hagel. Ärkebisko
pens hårdare linje mot församlingen segrade därmed i domkapitlet, som alltså
inte var överens inbördes när ärendet avgjordes.32
Det beslut som domkapitlet fattade innebar dock inte slut på stridighe
terna, skulle det visa sig. Kyrkoherden i Bollnäs, Clewberg, fick senare utstå
svår kritik i församlingen för att han tagit ställning för kaplanänkans försörj
ning och förespråkat Hagel. Länsmannen tillhörde en av de främsta antago
nisterna, vilket en vidlyftig attest från en bekant till Clewberg tydligt visar.33
Attesten —som beskriver några händelser i Bollnäs i samband med ett böndagsfirande —har redan refererats (se kapitel i ovan) och behöver därför inte
refereras här.

Landshövdingen drogs in i kampen
I ett brev till landshövdingen förklarade pastor Clewberg hur oanständigt läns
mannen i socknen betett sig mot honom - länsmannens beteende hade lett till
att Clewbergs auktoritet i församlingen minskat betydligt. Länsmannen hade,
enligt Clewberg, vidare uppstudsat också de övriga församlingsborna att göra
honom motstånd. Pastorn bad därför landshövdingen att ge länsmannen en
lämplig reprimand, för sitt agerande. Dessutom borde länsmannen uttryckli
gen förbjudas att samla församlingen utom kyrkoherdens vetskap. Landshöv
dingen svarade med att låta häradsfogden ge länsmannen tillsägelse.
Länsmannen skulle uppmanas att uppträda beskedligt mot Clewberg, samt
ändra och rätta till alla ”otillbörligheter”.34
Landshövdingens beslut daterades i mitten av augusti 1699. Bara några
dagar senare skickades en lång supplik till landshövdingen från Bollnäs samtliga bollnäsbor ”hög och låg, rik och fattig, gammal och ung”, påstods stå
bakom innehållet. Allmogen förklarade att de upprepade gånger - med stöd i
kyrkolagen - vänt sig till domkapitlet med begäran om att fa nådårspredikanten Schalin som ny kaplan i församlingen, men utan att lyckas. Kyrkoherdens
motiv att stödja kaplanänkan Ebba Hagelsten, kunde väl allmogen visserligen
förstå. Men de ansåg ändå att hon inte förtjänade något vidare stöd. Hon hade
32.
33.
34.

ULA, UDA, A I.15, 26/7 1699, § 3.
ULA, UDA, E V:i2:i, 31/7 1699, s 595.
ULA, UDA, E V:i2:i, 16/8 1699, s 583.
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enligt allmogen tidigare tackat nej till ett äktenskap med en präst vid namn
Nils Wallenius, som allmogen kunnat tänka sig att acceptera som kaplan. Att
änkan sedan på egen hand - utan församlingens samtycke - sökt efter andra
lämpliga kandidater, kunde allmogen helt enkelt inte acceptera. Inte heller
kunde allmogen tänka sig att acceptera Bengt Hagel som ny kaplan.35
Allmogen ansåg nämligen att Hagels ämbetsmeriter inte kunde mäta sig
med Schalins meriter. Hagel påstods dessutom i sin introduktionspredikan i
församlingen ha liknat församlingsborna med ”hundar hundar, vilka emot
hans person något skrivit eller talat”. Detta utfall hade dock kunnat tolereras
om inte församlingen samtidigt uppfattat grova svagheter i Hagels lärdom.
Hagel hade nämligen felaktigt gjort Guds nåd villkorlig, i och med att han på
stått att Gud inte hör böner lika tydligt från de som är hemma, som de som
går till kyrkan. Om detta var sant, skulle det vara förödande för de åldriga och
sjuka, som inte kunde ta sig till kyrkan. Därför bad nu ”Guds och Kristi ord
nödlidande bollnäsbor” landshövdingen om bistånd, så att de inte skulle
tvingas att ”utbrista i den extremitet, som väl vore anständigt”. Landshövding
en beslöt att skicka suppliken på remiss till kyrkoherde Clewberg i Bollnäs, för
förklaring.36
Det finns ingen anledning att fördjupa sig i de ytterligare stridigheter, rö
rande tolkningar av Hagels predikningar, som sedan utbröt i Bollnäs. Här
räcker det med att påpeka att ovannämnda församlingssupplik till landshöv
dingen, senare visade sig ha författats av länsmannen. De övriga församlings
borna hade först efter det att suppliken skickats iväg, fatt höra vad den
innehöll. Kyrkoherde Clewberg försvarade Bengt Hagels ämbetsgåvor i sitt
svar till landshövdingen genom följande retoriska frågor:
H uru skulle då sådana kunna pröva och finna andras svagheter och släta
grund, när de själv äro släta, svaga och illa grundade? H uru skulle de ock
kunna sluta och döma om andras predikande och lärdom, och däremellan
göra komparation och jämförelse, då de själva äro alldeles ostuderade och
olärde? H uru skulle ock de utav ett löst rykte kunna bevisa en ärlig prästman
något, och uppå hans goda namn något tala; då [ärkebiskopen och domkapit
let] honom gott vittnesbörd och beröm meddelat både om hans lärdom och
leverne? [-] Det vore ju likasom en blinder ville döma om färger, och en döver
om musik.37

35.
36.
37.
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ULA, UDA, E V:i2:i, 22/8 1699 [datum för landshövdingens resolution], s 589.
ULA, UDA, E V:i2:i, 22/8 1699 [datum för landshövdingens resolution], s 589.
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Landshövdingen tog, efter uppmaning från ärkebiskopen, parti för prästerna
i Bollnäs och uppmanade orosstiftarna i församlingen till efterrättelse.38 Men
det hjälpte inte för att dämpa församlingsbornas kamp.
När oroligheterna i Bollnäs behandlades på ett av domkapitlets samman
träden i slutet av november 1699 ansåg Ärkebiskopen att det nu blivit hög tid
att skicka ett brev till Kungl Maj:t och berätta om bollnäsbornas ofog, och
samtidigt begära att Kungl Maj:t skulle bistå med beskydd och försvar av dom
kapitlets ämbetsmyndighet - ett handfast agerande från Kungl Maj:t skulle
fungera varnande för andra eventuella upprorsmakare, menade ärkebiskopen.
De övriga ledamöterna i domkapitlet ansåg dock att det vore klokare att ta det
lite lugnt, annars kunde församlingen i Bollnäs bara få anledning till ett nytt
«
uppror” .39
När landshövdingen visat sig obenägen att ge församlingen i Bollnäs sitt
stöd, vände sig församlingsborna till Kungl Maj:t med en skrivelse. Inte min
dre än 207 namn med bomärken bifogades skrivelsen, i vilken församlingen
åter vädjade om att få Schalin som ny kaplan. Församlingen sade sig vara över
tygad om att denna begäran hade stöd i kyrkolagen. Kungl Maj:t beslöt i maj
1700 att remittera ärendet med socknens utskickade till stiftsledningen för av
görande.40

Försvagad stiftsledning gav bollnäsborna delvis rätt
Beslutet från Kungl Maj:t gav församlingen styrka att på nytt vända sig till
domkapitlet. Denna gång med en retoriskt laddad supplik, som inleds med
följande ord: ”Våra tårar kunna intet stillas, våra blödiga hjärtan intet tillfred
ställas för än vi finna en nådig bönhörelse”. Kravet som framfördes var dock
det samma som tidigare, att få Schalin till ny kaplan istället för Bengt Hagel.41
När Bollnäs deputerade besökte domkapitlet den 25 juli 1700, med Kungl
Maj:ts remiss och församlingen tårdrypande supplik i handen, var det en för
svagad stiftsledning som mötte dem. Äjrkebiskop Svebelius hade nyligen dött
och därmed hade också församlingens svåraste motståndare i detta ärende för
svunnit. Det är lätt att förstå att bollnäsborna satt stiftsledningen i en minst
sagt prekär situation. Under den förre ärkebiskopens ledning, hade domkapit
let varit splittrat i frågan, och röster rests för församlingens rättigheter. Skulle
38. ULA, UDA, E V:i2:i, 28/8 1699, s 599, 31/8 1699, s 603,1/9 1699, s 607, 8/9 1699, s 615,
o d a t , s 627,15/9 1699, s 645, 3/10 1699, s 661, 6/ i i 1699, s 623, 18/111699, s 635, 641.
39. ULA, UDA, A L15, 29/111699, § 6.
40. ULA, UDA, E V:i2:i, odat, s 649, 653. Själva suppliken skrevs under med frasen ”samtl.
allmoge och inbyggare i Bollnäs socken” (med sigill) samt ”Nils Hammarsten, socken
skrivare i Bollnäs”. Namnlistan med bomärken bifogades separat.
41. ULA, UDA, E V:i2:i, odat, s 1.
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domkapitlets ledamöter nu vara lojala mot den avlidne ärkebiskopen och slå
fast de beslut som redan var tagna, eller skulle den församlingsvänligare poli
tiken segra?
När suppliken från församlingen och Kungl Maj:ts remiss lästs upp i dom
kapitlet, inkallades de deputerade från Bollnäs och befalldes då berätta, om de
hade något övrigt att andraga mot Hagel. Det hade de. Förutom att Hagel kallat
församlingsborna för hundar, hade han satt en Jochum Aronssons piga ifrån
nattvarden för att hon inte kunde sina kristendomsstycken, fastän det fanns an
dra i socknen som var mycket sämre belästa än pigan. Orsaken till detta tilltag av
Hagel var, enligt de deputerade, att Jochum Aronsson var den som fört fram för
samlingens krav hos Kungl Maj:t. Bönderna berättade också att Hagel ”skridit
med officerare” på vägarna. Varför det skulle ha varit bestickande för Hagel att
skrida med officerare på vägarna, framgår inte av domkapitlets protokoll.42
Bönderna lämnade därefter mötet och saken diskuterades bland domkapit
lets ledamöter. Efter ”åtskilliga diskurser på bägge sidor”, framfördes förslaget att
försöka förse Hagel med en annan tjänst, så att Schalin kunde få ta hans plats.
Något tal om att fortsätta på den tidigare ärkebiskopens tuffare linje, avslöjar inte
domkapitlets protokoll - även om det förmodligen var uppe som ett alternativ i
de ”åtskilliga diskurser” som fördes vid mötet.43 Jesper Svedberg var av den be
stämda åsikten att kyrkolagen gav församlingen rätt i det här fallet och yrkade
därför på att församlingens begäran skulle bifallas. Professor Norrman biföll
Svedbergs förslag, men ansåg att Hagel borde hjälpas till en annan tjänst, innan
församlingen kunde få sin vilja igenom. De andra ledamöterna i domkapitlet
höll med.44
Efter ett visst dividerande med församlingens utskickade, och den till Upp
sala inkallade Schalin, fastnade domkapitlet till slut för en kompromisslösning.
Kompromisslösningen gick ut på att Hagel och Schalin skulle dela kaplanstjänsten i Bollnäs, till dess att Hagel kunde befordras till någon annan tjänst. Innan
något formellt beslut fattades, ville dock domkapitlet först höra hur församlingen
och det lokala prästerskapet ställde sig till detta förslag.45

Efterspel
I brev från församlingen i augusti samma år förklarade man sig vara nöjd med
det förslag som presenterats för de församlingsrepresentanterna i Uppsala.46

o
or\
oo
Avd
o
o

UDA,
UDA,
UDA, A I:i6, 4/8 1700, eftermiddagen § 1.
UDA, A I:i6, 4/8 1700, eftermiddagen § 1.
UDA, A I:i6, 29/8 1700, § 9.
oo
Avd
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De lokala prästerna Clewberg och Hagel, samt kontraktsprosten Aurivillius,
reagerade alla negativt på den kompromisslösning som domkapitlet föreslagit
och varnade samtidigt för att en allt för församlingsvänlig politik skulle verka
skadligt för prästernas framtida auktoritet.47
Domkapitlet beslöt först, efter uppenbar beslutsvånda, att vidarebefordra
hela ärendet till Kungl Maj:t, för slutgiltigt avgörande.48 Vid ett möte två da
gar senare hade dock domkapitlets ledamöter uppenbarligen ändrat sig. D om 
kapitlet beslöt nämligen att man skulle undvika att besvära Kungl Maj:t, om
det var möjligt. Ett brev skickades också till församlingen med uppmaning om
att söka förlikning mellan församlingsborna och prästerna ”och icke underkas
ta sig det äventyr som eljest på endera parten torde redundera”. Ställd inför de
olika valmöjligheterna, uppnåddes slutligen också en förlikning mellan de lo
kala prästerna och övriga församlingsbor. Schalin och Hagel fick helt enkelt
dela på kaplanstjänsten. Då hjälpte det inte att änkan Hagelsten senare, upp
backad av landshövdingen, beklagade sig över sitt usla förhållande, och för
tvivlat begärde att Hagel skulle få behålla tjänsten själv - saken var slutgiltigt
avgjord.49
I slutändan lönade sig alltså bollnäsbornas enträgna kamp för att få Scha
lin till ny komminister, trots hårdnackat motstånd från delar av det lokala
prästerskapet, biskop Svebelius och landshövdingen. Ärendet är intressant ur
flera aspekter. De aspekter som rör det lokala beslutsfattandet i detta samman
hang, lämnas dock åt sidan - dessa aspekter ska i stället beröras mer ingående
i ett senare kapitel.50 Här ska den delvis hårdnande attityden, som källmateri
alet vittnar om, mellan stiftsledning och församlingar uppmärksammas och
diskuteras i den sammanfattande analysen.

Sammanfattande analys
Att de flesta pastorat i Hälsingland och på andra ställen i Sverige förklarades
vara regala 1693, innebar - som redan nämnts —inte att församlingsborna i
Hälsingland började vända sig till Kungl Maj:t med sina önskemål om präster.
Det ovan refererade Bollnäsexemplet utgör, liksom tidigare nämnda kyrko
herdetillsättningen i Arbrå-Undersvik, de enda undantagen från den regeln.
Undersökningens resultat vad beträffar de enväldiga kungarnas dominanta
roll i sammanhanget, är förstås viktigt att lyfta fram, men det är knappast nå

47. ULA, UDA, E V:i2:i, 23/8 1700, s 659, 25/8 1700, s 665, odat, s 697.
48. ULA, UDA, E V:i2:i, odat, s 697; A I:i6,
49. ULA, UDA, A I:i6, 7/9 1700, § 2 (citat), 5/10 1700, § 4, 21/12 1700, § 1; E V:i2:i, 23/9
1700, s 683, 2/4 1701, s 693.
50. Se kapitel 7.
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got som behöver utvecklas ytterligare. Här kan bara åter konstateras att Kungl
Maj:t hade en oerhört stark position i samhället under enväldet och att detta
även avspeglade sig i samband med prästtillsättningarna i Hälsingland.
I praktiken var det i stället till stiftsledningen som församlingarnas krav
framfördes, vilket gör förhållandet mellan stiftsledningen och församlingarna
mer intresserant att problematisera. Kyrkolagens formuleringar om försam
lingarnas rättigheter i samband med prästtillsättningarna utnyttjades ofta i
den retoriska kamp som församlingarna förde med stiftsledningen i detta sam
manhang - både i de regala och de konsistoriella pastoraten.
Försörjning av avlidna kyrkoherdars kvarlämnade familj genom efterträ
daren var, som redan nämnts, mycket vanliga motiv bakom de krav som för
samlingarna framförde till stiftsledningen under den här perioden - betydligt
vanligare än under föregående period. När det gällde kaplanerna, tycks inte
församlingarna ha värnat om de efterlämnade familjerna i lika hög utsträck
ning. Bollnäsexemplet är bara ett exempel på hur församlingarna kunde ställa
sig relativt kallsinnig till de lägre prästfamiljernas försörjning. Detta pockar
naturligtvis på förklaring och jag återkommer till en diskussion kring den frå
gan i ett senare kapitel.51
Den anda av konsensus mellan stiftsledning och församlingar, som åt
minstone ytligt sett präglade de flesta prästtillsättningar under perioden före
kyrkolagen, lyser i stort sett med sin frånvaro under den här senare perioden.
Bollnäsexemplet visar att tonen mellan församlingarna och stiftsledningen
delvis skärptes från senare delen av 1600-talet och frammåt. Jag har tolkat den
na gradvisa attitydförändring från stiftsledningens sida som ett uttryck för den
allmänna professionaliseringsprocess, som prästerskapet befann sig i och som
Göran Malmstedt beskrivit.52
Bollnäsexemplet visar dock tydligt hur oerhört begränsad stiftsledningen
i praktiken var i sin maktutövning. Exemplet belyser också det faktum att
stiftsledningens auktoritet stundtals utsattes för en svår prövning underifrån
och att det fanns en viss ovilja hos stiftsledningen att vända sig till Kungl Maj:t
för bistånd, när tvister med församlingarna väl uppstått.
De rättigheter som kyrkolagen tillskrev församlingarna i de konsistoriella
pastoraten utnyttjades alltså i stor utsträckning under den här perioden. Dessa
rättigheter utnyttjades också, med än större intensitet, under den fortsatta in
ledningen av frihetstiden, vilket kommer att framgå tydligt i nästa kapitel.

51.
52.
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KAPITEL 4
Församlingarnas rättigheter ifrågasattes 1723—1730

Efter enväldet fick kungamaktens maktanspråk stå tillbaka i förhållande till
ständernas inflytande, vilket direkt markerades genom regeringsformerna och
konungaförsäkringringarna vid de första frihetstida riksdagarna 1719 och 1720.
Vad beträffar prästtillsättningarna innebar regeringsformerna, konungaförsäkringarna och prästerskapets privilegier från 1723, att Kungl Maj:ts makt to
nades ned betydligt i detta sammanhang. Enligt 1720 års regeringsform § 40
(och 1719 års regeringsform § 34) skulle en kommission tillsättas för att utreda
vilka pastorat som varit regala före 1680 - pastoratens natur skulle helt enkelt
återställas till hur situationen såg ut före enväldet.1
Den kommission som tillsattes gjorde enligt kyrkohistorikern Herman
Levin visserligen ”ett förfuskadt hastverk” - inte ens samtiden tycks ha varit
riktigt på det klara över hur situationen såg ut före 1680 - men resultatet blev
ändå att antalet konsistoriella pastorat ökade kraftigt under frihetstidens första
decennium, på bekostnad av de regala pastoraten. Därigenom skedde per au
tomatik en maktförskjutning från Kungl Maj:t till stiftsledningen.2 Av lands
församlingarna i Hälsingland kom Alfta, Bollnäs och Söderala att betraktas
som regala och alla de övriga som konsistoriella pastorat från och med 1720talet. 3

1.
2.
3.

Emil Hildebrand (utg), Sveriges regeringsformer 1634—1800 samt konungaßrsäkringar 1611—
1800, Stockholm 1891, s 81,112.
Herman Levin, ”Om våra regala gäll”, Kyrkohistorisk årsskrifi 1901, s 125.
RA, Acta ecclesiastica, vol 93, företeckningar. Antalet regala pastorat i Hälsingland blev
därmed lika med situationen före 1693. Den enda skillnaden blev att Söderala, istället för
Delsbo, räknades som regalt efter 1722.
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Då regelverket för prästtillsättningar uppenbarligen var en källa till kon
flikter under frihetstidens första decennium finns all anledning att inlednings
vis redogöra lite utförligare om vilka regler som var aktuella under den korta,
men på många sätt omvälvande perioden som här ska behandlas. För att börja
med prästerskapets privilegier från 1723, upprepades i princip innehållet i 1650
års privilegier, det vill säga att stiftsledningen enligt § 16 gavs makt att i de
konsistoriella pastoraten dela ut tjänster ”efter lärdom, ålder och förtjänst samt
ämbetsgåvor och dygdeleverne”. Detta skulle dock ske ”med församlingens
frivilliga val, konsens och goda nöje, så att ingen, som därutinnan bör vara in
tresserad, bliver förbigången”. I den följande § 17 betonades att ”icke någon
mindre lärd person, och av ringare merit och skicklighet, i en tjänst eller an
nan, bliver dem föredragen, som lärdare och skickligare äro, samt bättre en lä
genhet förtjänt hava. Vilket allt av deras gjorda och nederlagda prov och
leverne avtagas bör”.4
När det gällde kyrkoherdetillsättningarna i de regala pastoraten, bjöd 1723
års privilegier på en hel del nyheter i förhållande till motsvarande paragraf i
1650 års privilegier. När vakans uppstod skulle stiftsledningen - enligt 1723 års
privilegier - föreslå församlingen några ”välförtjänta” präster. Församlingen
skulle sedan av dessa föreslagna präster, ”eller andra personer”, enhälligt välja
tre präster. Församlingens val skulle därefter presenteras för Kungl Maj:t, jäm
te eventuella ”påminnelser” från stiftsledningen. Kungl Maj:t kunde sedan
välja att tillsätta någon av de föreslagna prästerna - eller någon annan präst efter eget godtycke. Det bör poängteras att församlingen inte var styrd av
stiftsledningens förslag i sitt val och att stiftsledningen i sin tur inte var bunden
av församlingens val i sina påminnelser till Kungl Maj:t. Kungl Maj:t var i sista
hand inte heller bunden, varken av församlingens eller stiftsledningens förslag,
när det slutgiltiga beslutet skulle fattas.5 Värt att notera är också att valsättet
fortfarande baserades formellt på enhällighetsprincipen och inte, som det skul
le göra efter 1731, på majoritetsprincipen.
Paragrafen gav alltså Kungl Maj:t tämligen fria tyglar i de regala pastora
ten, även om formuleringarna var betydligt mildare än i motsvarande paragraf
i kyrkolagen. I jämförelse med motsvarande paragrafi 1650 års privilegier hade
både biskopens och församlingarnas inflytande tonats ned betydligt. 1 1650 års
privilegier betonades att konsensus skulle råda mellan Kungl Maj:t, biskop
och församling (se kapitel 2 ovan). 1723 års privilegier förutsatte alltså inte att
det skulle råda konsensus mellan dessa parter.
Vilka regler gällde då vid prästtillsättningarna i de konsistoriella- och re
gala pastoraten efter 1723 - kyrkolagen eller prästerskapets privilegier? 1720 års
Regeringsform § 40 (och 1719 års regeringsform § 34) garanterade kyrkolagens
4.
5.
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suveränitet. Paragrafen fastslår nämligen att stiftsledningens och församling
ens rättigheter skulle ”oförryckte bibehållas, som dem tillböra, på sätt och vis,
som kyrkiolagen förmår och innehåller”.6 Som jag kommer att visa, tycks dock
inte samtiden ha varit riktigt övertygad om vilka regler som gällde. Försam
lingarna åberopade gärna de lagrum som gav dem inflytande, och stiftsled
ningen åberopade i sin tur de lagrum som tillerkände den tolkningsföreträde
i dessa frågor. Oavsett hur lagrummens inbördes förhållande ska tolkas, står
ialla fall klart att församlingarnas möjligheter till påverkan inte kan sägas ha
påverkats negativt av innehållet i prästerskapets privilegier, vilket tydligt fram
går av nedanstående tabell.
Tabell 3: Församlingarnas möjlighet att ß igenom sina krav vid prästtillsättningar i Hälsingland
1 7 2 3 -m o

Kategorier

Kyrkoherdar

Kaplaner

Absoluta tal

Absoluta tal

Beviljades

4

6

Avslag

2

-

Delvis avslag

-

-

Lokala konflikter

4

i

Inga krav ställdes

-

-

Totalt

10

7

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A 1:26-29; E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1;
Riksarkivet, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 6-8.

Som framgår av tabellen fick alltså församlingarna igenom sina krav betydligt
oftare än de fick avslag. Av sju kaplanstillsättningar under den här perioden
fick församlingarna igenom sina krav i sex fall och av tio kyrkoherdetillsätt
ningar fick församlingarna igenom sina krav i fyra fall, avslag i två fall och i
fyra fall har det varit svårt att säga om församlingen fick igenom sina krav ef
tersom det i dessa fall varit inre strider, där olika viljor inom församlingen gjort
sig gällande.
Även om Kungl Majrts maktposition delvis försvagats i och med frihets
tiden fortsatte ändå den världsliga överheten att spela en betydelsefull roll i
samband med prästtillsättningarna i Hälsingland —både i de konsistoriella och

6.

Wetterberg, s 40, 86 f; Se även Thomson, Studier i frihetstidens prästvalslagstifining, s 17-
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regala pastoraten. Så var också fallet vid den kyrkoherdetillsättning i Färila
som inföll under den här perioden, ett av de många fall som präglades av inre
stridigheter och som därmed placerats in under kategorin Lokala konflikter (se
tabell ovan). Färilaexemplet belyser många aspekter som kan sägas vara typiska
för perioden och passar därför bra som utgångspunkt för en djupare analys av
resultatet av undersökningen.

Buller om Buller i Färila 1727—1729
Den 15 november 1727 kom en bonde från Färila till domkapitlet. Med sig
hade han ett brev i vilket församlingen begärde att änkehuset skulle konserve
ras genom magister Jonas Buller från Gävle. Kyrkoherde Collander hade då
varit död i drygt 3 månader och stiftsledningen hade redan hunnit ge kaplanerna Insulin från Alfta och Gestrinius från Hudiksvall tillstånd att provpredika i församlingen. Bonden fick därför det svävande svaret att församlingens
begäran skulle tas i behörigt övervägande.7
Församlingen motiverade önskemålet om änkekonservering med att den
avlidne Collander gjort ett enastående intryck på församlingen. Han hade tyd
ligen varit otroligt flitig med att inplantera kristendomen i sina ombetrodda
själar och för övrigt lagt ned ett enormt arbete i församlingen. Av tacksamhets
skuld till Collander ville därför församlingen att Buller skulle fa tillstånd att
predika i församlingen och samtidigt bekanta sig med änkan. Buller skrev ock
så själv till domkapitlet med begäran om att fa göra sina gåvor bekanta i Färi
la.8
Ett halvår senare skickades en andra skrivelse från församlingen till Upp
sala med begäran om Buller, men även den fick ett svalt bemötande —den la
des ad acta. Stiftsledningen markerade tydligt att endast ämbetsmeriter skulle
fälla avgörandet om vilka präster som skulle komma ifråga här. Insulin och
Gestrinius ansågs vara tillräckligt meriterade, medan andra sökande ratades
(det var fler präster än Buller som sökte tjänsten). När Buller i ett brev daterat
29 april 1728 begärde missiv till Färila —det vill säga stiftsledningens formella
tillstånd att fa visa upp sina ämbetsgåvor genom provpredikan —fick han ett
nekande svar. M otivet var att han nyss befordrats och att två välmeriterade

7.
8.

70

ULA, UDA, E V:44:i, 18/8 1728, s 435, 2/111727, s 439, 7/111727, s 443; A E28, 23/8 1727,
§ 7, 27/9 1727, § 16, i i / i o 1727, § 3 ,15/111727, § 24.
ULA, UDA, E V:44:i, 2/111727, s 439, 7/111727, s 443. Församlingens brev underteckna
des av länsman Måns Ferling och 11 bönder med bomärken ”på samtliga allmogens väg
nar i Färila”.

K a p ite l 4

•

Försam lingarnas rättigheter ifrågasattes 1723-1730

präster redan fatt missiv. Domkapitlet beslöt samtidigt att det nu var dags att
beordra kontraktsprosten Hasselhon att genomföra ett prästval i Färila.9
Hasselhon meddelade domkapitlet att han tänkte förrätta valet i Färila
den 23 juni, efter det att vårtinget avslutats i Bollnäs och vägarna blivit farbara
igen efter vårfloden. Prosten skickade ett brev till församlingen och förvarnan
de om det stundande valet i juni. Församlingsborna svarade prosten och be
klagade sig över att de inte skulle få njuta något ”fritt val” eftersom de inte
skulle få mer än två präster att välja bland - de ville ha tre att välja bland. Färilaborna bad prosten att framföra detta krav till stiftsledningen, men skickade
för säkerhets skull också en församlingsbo till Uppsala för att på plats över
räcka församlingens krav.10

Församlingen krävde ett ”fr itt” val
I skrivelsen till domkapitlet förnyades önskemålet om missiv till Buller. An
ledningen sades återigen vara de fantastiska gärningar som den förre kyrkoher
den gjort för församlingen. Han hade inte bara värnat om själarnas förkovring
i kristendomen utan också lagt ned mycket pengar och arbete på kyrkans ut
vidgning och prästgårdens förbättrande. Därför ville församlingen att hans
änka och dotter skulle få njuta frukterna av detta arbete genom att konserve
ras:
Vartill man förmodar sig så mycket tryggare skäl kunna hava, som hans Kongl
Majrts kyrkoordning ej allena bjuder att sterbhusen må försörjas då man där
jämte kan göra sig förhoppning om behörig själarykt och den som begäres
äger skicklighet där till utan ock lämnar församlingarna ett fritt val.11

Att församlingen bara skulle få två präster att välja bland, räckte inte för att det
skulle kunna kallas ett fritt val, ansåg man. Församlingen begärde också att få
njuta samma nåd som andra församlingar, som framfört krav om änkekonserving.12 När domkapitlet behandlade ärendet i början av juli 1728, beslöts att

9.

ULA, UDA, A L28,15/111727, § 26, 9/2 1728, § 11, 20/3 1728, § 12, 8/51728, § 14; E
V:44:i, 22/3 1728, s 471, 29/4 1728, s 475. Bullers begäran om missiv kom först efter ett •
brev från länsmannen och allmogen i Färila, i vilket de sade sig ännu inte fatt något svar
från stiftsledningen på deras begäran. De bad därför Buller att själv skriva till Uppsala
och begära missiv, en uppmaning som han uppenbart följde. Brevet från församlingen
till Buller undertecknades av länsmannen Måns Ferling samt fyra bönder med bomärken
på samtliga allmogens vägnar.
10. ULA, UDA, E V:44:i, 24/5 1728, s 479, 23/6 1728, s 483 (citat).
11. ULA, UDA, E V:44:i, odat [presenterat i domkapitlet 3/7 1728], s 487.
12. ULA, UDA, E V:44:i, odat [presenterat i domkapitlet 3/7 1728]. s 487 (citat), 2816 1728,
s 491-
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låta Buller få tillstånd att predika i Färila, om han nu absolut ville predika där.
Något formellt missiv var dock domkapitlet inte beredd att ge honom och bara
tre veckor senare beslöt domkapitlet att åter beordra prosten att genomföra valet
- något tal om att församlingen då skulle fa tillstånd att välja Buller var det inte
fråga om. Hasselhon svarade att han ämnade genomföra valet den 24 augusti.13
Vid valet inledde prosten med att fråga församlingsborna om det inte ändå
vore säkrast att överlåta detta viktiga val till stiftsledningen, som var mest kunnig
om prästernas meriter. Kapten Granat och löjtnant Sturm höll med om att det
nog vore säkrast, medan allmogen uppenbarligen var av annan mening och ”på
stod fritt val”. Hasselhon frågade då allmogen vad de menade med fritt val och
om de verkligen trodde sig äga rätta förståndet att döma om lärda mäns studie
kvaliteter, ämbetsgåvor och kristliga uppförande? Allmogen svarade att de skulle
ta Gud till hjälp - de ville ges utrymme att fa begära den präst de tyckte om. Pro
sten förflyttade sig då tillsammans med biträdande valförrättare till sakristian,
”för bättre redighet och vars och ens fria och otvungna omröstande skull”.14
Först inkallades alla som ville rösta på kaplanen Insulin från Alfta. Då gick
kapten Granat, löjtnant Sturm , korpral Roos och fem andra in, vilka med namn
och bomärken gav sitt bifall till Insulin. Hasselhon frågade om de sistnämnda
fem verkligen var bönder, eftersom deras ”anseende och klädbonad” skilde sig
från allmogen. Prosten fick svaret att de visst var hemmansbor, men att de var
skrivna som soldater. Därefter inkallades alla som ville rösta på kaplan Gestrin
från Hudiksvall. Då ingen hörsammade uppmaningen steg Hasselhon fram till
koret och ropade, efter en upprättad specifikation på by och bonde, upp var och
en. På frågan vem de ville rösta på, svarade alla: Buller.15
Från Kårböle och några torp som låg långt bort från kyrkan saknades några
personer vid valtillfället, men länsmannen och socknens ”äldsta” intygade att alla
frånvarande ville ha magister Buller till ny kyrkoherde. Hasselhon frågade då var
för Buller blivit så omåttligt populär och fick svaret att hans ämbetsgåvor impo
nerat. Dessutom antog de att prästhuset skulle kunna konserveras genom
honom, och då skulle alla omkostnader som Collander lagt ned på kyrkan och
prästgården fa ett erkännande. Hasselhon frågade om allmogen var säkra på att
Buller skulle konservera huset. Jo, det trodde de. Och på frågan vilken präst de
ville ha, om Buller trots allt inte konserverade huset, svarade de: ”vi blivom vid
magister Buller”.16
13.
14.
13.
16.
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När domkapitlet behandlade valprotokollet konstaterades att större delen
röstat på Buller, och att en del röstat på Insulin. Domkapitlet beslöt dock att
ge Insulin - ”såsom en gammal, vacker och meriterad prästman” - fullmakt
på tjänsten. Buller kunde gott vänta med ytterligare befordran, eftersom han
så nyligen befordrats till sin nuvarande tjänst, ansåg domkapitlet.17

Färilabor vände sig till Kungl M aj:t
Efter några fruktlösa försök att i Uppsala försöka ändra stiftsledningens beslut,
vände sig färilaborna slutligen till Kungl Maj:t med en supplik. I supplik be
klagade sig församlingsborna över att domkapitlet påtvingat dem en präst mot
deras vilja och gav samtidigt sin version av hur det hela gått till.18
Församlingen berättade att domkapitlet tidigare hade förmanat stiftets
prästerskap att inte ansöka om befordran till lediga prästtjänster, förän sex må
nader efter det att vakansen uppstått. Därför hade församlingen först bara bi
dat sin tid och bett till Gud om att fa en präst, som med ”den heliga andens
kraftiga medverkan” kunde bygga vidare på den grund som den förre kyrko
herden lagt. Men långt innan nämnda tidsfrist runnit ut, hade oväntat kaplanen Nils Insulin från Alfta kommit, och visat upp ett missiv från
stiftsledningen: ”och ehuruväl emot dess utvärtes anseende ingen ting var att
säga, så kunde dock dess gåvor till ett rätt kraftigt och nitiskt utförande av
Guds heliga ord, icke vinna församlingens tycke, eller giva dem det fullkomli
ga nöje, som deras själar åstundade”. Därför hade församlingsborna känt sig
tvingade att själva söka efter någon lämplig präst, någon som de kunde anför
tro sin andliga skötsel åt.19
Församlingen ville helst att förra kyrkoherdens hus skulle konserveras ge
nom efterträdare och det av ren tacksamhetsskuld till den förra kyrkoherdens
förtjänster:
Ty först, har den avlidne pastorn ej allenast med sitt behagliga leverne i livsti
den intagit alla sockenmännens hjärtan, utan och visat en så oförtruten flit
och allvarsam nitälskan i sitt ämbete, att i det stället vid dess anträde knappt 5
à 6 personer fanns i socknen, som kunde läsa och förstå sin katekes, äro nu
knappt 5 à 6 människor, som icke hava en grundlig kunskap både i katekesen
och dess förklaring.20
17. ULA, UDA, A 1:28,18/9 1728, § 20.
18. ULA, UDA, A 1:28, 2/10 1728, § 18; RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t’, 10
Uppsala konsistorium, vol 7, i / i i 1728, i / i i 1728, bilaga, odat [inkom d 15/10 1728].
19. RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7, i / i i 1728,
bilaga, odat [inkom d 15/10 1728].
20. RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7, i / i i 1728,
bilaga, odat [inkom d 15/10 1728].
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Den förre kyrkoherden hade dessutom vidlyftigt kostat på både kyrka och
prästgård och under missväxtår haft sina kornlador öppna för alla nödlidan
de.21 I sitt sökande efter lämplig kandidat att konservera änkan fick försam
lingen av ”resande folk” höra talas om en lärare vid trivialskolan i Gävle, Jonas
Buller, som under en tid fungerat som stadens vice pastor, till alla stadsbors
nöje. Buller hade tydligen gjort sig känd för sin nitälskan och predikokonst
och församlingen skrev därför till honom
och bad det han för våra dyra själars skull ville åtaga sig vår själavård, änskönt
församlingen vore liten, och den ena till förene icke kände den andra: lämnandes även till dess behag, om han icke skulle finna sitt nöje uti sterbhusets konservation; varpå han och således svarade, att det första hemställde han uti
Guds behag och hans lagliga kallelse, änskönt han nu vid sin beställning hade
rätt så stora förmåner, och till det senare kunde han sig ingen ting utlåta,
eftersom pastoris dotter, igenom vilken konservation ske skulle, vore honom
alldeles obekant.22

Av detta svar blev församlingen uppmuntrad att försöka övertala honom att
skaffa tillstånd att fa provpredika där. Men församlingen hade också tagit sa
ken i egna händer och skickat en bonde till domkapitlet, för att begära missiv
till Buller. Men, trots församlingens behjärtansvärda ärende, fick den utskick
ade färilabon vända hem, utan att fa ett enda ord till svars. Församlingen
skickade då in ytterligare ett brev med samma begäran, men inte heller denna
gång kom något svar söderifrån. I stället kom —till alla församlingsbors stora
förvåning - kaplanen Gestrin från Hudiksvall med missiv till församlingen för
att predika. Han ingav dock, enligt församlingen, ännu mindre förtroende än
Insulin.23
Strax därefter hade domkapitlet beordrat prosten att förrätta kyrkoherde
val i Färila. Enligt suppliken till Kungl Maj:t, hade församlingsbornas samve
ten plågats svårt av att tvingas välja en präst som de inte gillade. Därför hade
de anhållit hos prosten om anstånd med valet och åter skickat en fullmäktig
till domkapitlet, med krav om att Buller skulle fa missiv och församlingen fa
njuta det ”fria val och konsens”, som kungliga förordningarna beviljat dem.24
Den utskickade färilabon fick dock inte ens tillstånd att möta domkapit
lets ledamöter ansikte mot ansikte. Han fick bara det skriftliga svaret (som han
21.
22.
23.
24.
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var tvungen att lösa ut för 3 daler kopparmynt), att domkapitlet inte kunde ge
Buller något missiv, men att han däremot inte vägrades tillstånd att fa predika
i Färila. Och sedan Buller därefter bjudit församlingen på en ”uppbygglig och
hjärtrörande” predikan, genomfördes kyrkoherdevalet i Färila av prosten Has
selhon. Vid nämnda valtillfälle hade alla församlingsbor röstat enhälligt på
Buller - alla utom kapten Granat, löjtnant Sturm och sju soldater, som röstat
på Insulin. Nämnda militärer ägde hemman i församlingen och hade därför
haft rätt att framföra sina röster, förklarade församlingen i sin supplik till
Kungl Maj:t.25
Församlingen hade därefter förmodat att domkapitlet skulle beakta den
enhälliga kallelsen av magister Buller, men för säkerhets skull ändå skickat en
församlingsrepresentant till Uppsala, för att framföra krav om att fa Buller till
ny kyrkoherde. Men innan församlingens deputerade nått fram till Uppsala,
hade fullmakten för Insulin redan skrivits ut. I suppliken påpekas att Insulins
hustru var syster till en av domkapitlets ledamöter, Olaus Celcius. Det sades
inte rakt ut, men jag har ändå gjort den kanske inte alltför vågade tolkningen
att domkapitlet därigenom anklagades för att ha bedrivit svågerpolitik.26
I suppliken påpekas vidare att officerarnas och soldaternas röster på Insu
lin, förmodligen hade sitt ursprung i löjtnant Sturms privata tvist med nu av
lidne pastor Collander - denna tvist hade tydligen även hamnat inför rätten.
Sturm hade senare varit så avogt inställd mot Collander, att han vägrat komma
när pastorn under sina sista dagar begärt förlikning. Därför trodde församling
en också att de soldater som röstat på Insulin gjort det mer av deras officerares
intalande, än av egen vilja. Soldaterna hade senare också farit omkring bland
gårdarna och samlat röster av de bönder, som inte var närvarande vid valet.
Detta senare påståendet från församlingen styrktes genom fyra attester, som
bifogades suppliken till Kungl Maj:t.27
Det kallhamrade mottagandet i Uppsala var, enligt församlingen, orsaken
till att man nu vänt sig till Kungl Maj:t. Att domkapitlet inte tagit hänsyn till
församlingens enhälliga kallelse av Buller - men däremot till de lokala militä
rernas åsikter - gjorde extra ont. Församlingen hade nämligen den senaste ti
den använt all sin förmåga på kyrkans utvidgande och förbättrande, medan de
officerare som röstat på Insulin inte bidragit med något arbete alls. Om de fles
ta rösterna i en församling och dess enhälliga kallelse inte skulle äga någon
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vikt, var det frivilliga valet som förordningarna stadgade, ingenting annat än
tomma ord, menade man.28
När det gällde Bullers meriter, ansåg färilaborna att domkapitlet inte kunde
ha några skäl att invända mot dem. Domkapitlet hade också tidigare ansett att
han var tillräckligt skicklig för ges ansvaret att vara vice pastor i Gävle. Dessutom
kunde nog församlingen dra fram åtskilliga exempel på präster som fått missiv,
fast de inte alls tjänat lika länge som Buller. Som vid tillsättningen av prästen Baeckner i Enånger och Njutånger 1725: Baeckner hade då bara varit magister i tre
år och inte mer än kollega vid skolan i Gävle. Buller hade i jämförelse med Ba
eckner också uppträtt så mycket ädlare, eftersom han inte försökt vinna lägenhe
ten genom eget sökande, eller med hjälp av några anhöriga, utan bara sagt sig
vilja rätta sig efter Guds och sina andliga förmäns kallelse och gottfmnande.29
Färilaborna ville nu att Kungl Maj:t skulle lösa dem från det samvetstvång
de blivit utsatta för, genom tillsättningen av Insulin, och istället bevilja Buller
fullmakt. Stor omkostnad och över 150 mils väg hade församlingens utskickade
tillryggalagt hittills - så det skulle gå dem hårt till sinnet, om de inte fick någon
lisa för så mycken möda och kostnad, förklarade de. Suppliken undertecknades
på Färila sockens vägnar av församlingens fullmäktige Olof Erichsson och Lars
Larsson. Kungl Maj:t beslöt att remittera ärendet till domkapitlet för förklaring.
Domkapitlet beordrades också att bifoga valakten till förklaringen.30

Stiftsledningens försvar och påpekanden om reglernas tvetydighet
I det svar som biskop Steuchius och övriga ledamöter i domkapitlet skickade till
Kungl Maj:t, försvarade stiftsledningens sitt agerande med att Insulin var mer
meriterad än Buller. Dessutom hade domkapitlet inte funnit några vägande skäl
för konservation i Färila. Änkan var vidare så förmögen, att hon genom sin fri
kostighet förmodligen haft lätt att skaffa sig välgynnare. Änkan anklagades alltså
mer eller mindre öppet av domkapitlet för att ha mutat församlingsborna att ar
beta för hennes konservation.31
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Att den tidigare pastorn fullgjort sin ämbetsplikt och skyldighet, var en
sak som ålåg alla rättskaffens prästmän. Vad han bidragit med till kyrkan,
skulle naturligtvis betalas tillbaka till änkan. Att domkapitlet skickat Insulin
med missiv till Färila före ”den vanliga tiden”, var helt enkelt för att förhindra
”onödiga” församlingskrav om änkekonservering, förklarade domkapitlet. Att
änkekonservering ansågs onödig i detta fall, hade även varit anledningen till
att man först inte lämnat något svar på den begäran som kommit från försam
lingen.32
Den långväga resan som församlingen sade sig ha gjort var enligt domka
pitlet bara onödig, eftersom de utskickade bönderna inte haft något annat att
tillägga, utöver det som stod i församlingens brev. Vad missivernas utfärdande
anbelangade var det så, förklarade domkapitlet, att varken kyrkolagen eller
prästerskapets privilegier stadgade något om hur många personer som kunde
ges missiv. Domkapitlet hade därför inte funnit någon anledning att ge till
stånd till fler än två personer, när allmogen ändå bara yrkade på konservation.
Domkapitlet beklagade sig också djupt, över hur lite hänsyn församlingarna
tog till prästernas meriter i sådana här lägen:
Såsom exempel finnas, att när tre välskickade prästmän blivit åstadsända, har
församlingen gått dem förbi, och fallit på den fjärde, som varit måg i huset,
eller velat gifta sig med änkan. Och annorstädes, när fyra blivit sända, hava de
fallit på den yngsta, och minst förtjänta, eller och begärt den femte, som av
mäktigt gynnande skulle träda fram och vinna lägenheten. Varvid dock är till
märkandes, att de torftiga sterbhusen bliva merandels förbigångne. Men om
detta sättet, efter allmogens ogrundade väljande, för varjehanda avsikters skull,
finge sin framgång, så torde snart nog studier och meriter kastas över ända,
och de prästmän, som skickliga äro, med hustru och barn förskjutas; däremot
nyss ordinerade präster, eller nyss promoverade magistrar, vilka äro ogifta,
skulle dragas till pastoraten, framför dem, som länge samt väl hava tjänat och
bör ihågkommas.33

Den här typen av misstroendeförklaring till församlingarnas förmåga att välja
meriterade präster saknades i stort sett under perioden som föregick kyrkola
gen. Från slutet av 1600-talet går det dock att skönja en tydlig tendens till ett
allt större missnöje med församlingarnas val. Den cyniska attityden mot för
samlingarnas krav på änkekonservering, som domkapitlet här visade, är förstås
anmärkningsvärd. Förmodligen hänger attityden samman med erfarenheter
under enväldet, då församlingarna var mer benägna att begära konservering
för de mer välbärgade kyrkoherdeänkorna, än för de mindre belevade kaplansänkorna (se kapitel 3 ovan).
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När det gällde församlingens påstående om att Buller inte sökt missiv,
utan avvaktat en ”laglig och Gudomlig kallelse”, påpekade domkapitlet att
Buller visst sökt missiv och dessutom brevväxlat med prästhusets ”adhaerenter”. Han hade också försäkrat dessa ”adhaerenter” att han var oförlovad, utan
tvekan för att ställa sig in hos församlingsborna. Buller var för övrigt inte över
drivet meriterad, förklarade stiftsledningen. Han hade inte tjänat så länge och
ansågs dessutom väl lämpad som lärare och borde därför inte flyttas från sko
lan. Och om han nu värnade så mycket om änkans försörjning i Färila, kunde
han ju gifta sig med henne ändå, även om han inte fick tjänsten. Det av för
samlingen åberopade exemplet från Enånger och Njutånger var vidare inget
bra exempel, tyckte domkapitlet, eftersom ”där vid varit andra omständigheter
och en oskiljaktig kallelse”. Vilka dessa ”andra omständigheter” var, ansåg sig
dock inte stiftsledningen behöva förklara.34
Att Insulin fatt fullmakt på tjänsten förklarades slutligen främst med att
hans meriter vida översteg Bullers. Insulin hade tjänat som präst i 28 år och var
även bekant för ”sina vackra studier, goda och uppbyggliga ämbetsgåvor, samt
ärbara förehållande” - han hade också fatt mycket goda lovord från Alfta, för
sin tjänst där. Färilaborna kunde därför inte med skäl anföra något mot ho
nom, ansåg domkapitlet. Till saken hörde också att Insulin varit två gånger på
förslag till pastorat —innan Celsius blev ledamot i domkapitlet —men blivit
förbigången vid bägge dessa tillfällen, på grund av församlingarnas trägna bö
ner om änkehusens konservationer.35
Domkapitlet påpekade också att församlingens begäran om Buller fak
tiskt inte var helt enig. Av valakten framkom nämligen tydligt att kapten Gra
nat och löjtnant Sturm — ”som förmodligen med förnuft kunna döma om
personers kvaliteter och skicklighet” —röstat på Insulin. Dessutom hade ytter
ligare sex församlingsbor röstat på Insulin vid själva valet och elva församlings
bor senare förklarat att de ha honom. Vad det av församlingen antydda
rättsmålet mellan löjtnanten och kyrkoherden vidkom, hade det redan av
gjorts av tingsrätten.36
Vidare försvarade sig domkapitlet mot församlingens klagomål över att
inte ha fatt nyttja rättigheten till ett fritt val. Domkapitlet satte i sitt försvar
fingret på den ambivalens som utmärkte regelverket. Dilemmat uttrycktes ge
nom en vidlyftig excersis i olika paragrafer och kort sammanfattat pekade
stiftsledningen på det faktum att regelverkets bestämmelse om församlingar
nas fria val ibland krockade med bestämmelsen om att stiftsledningen skulle
ansvara för att de mest meriterade prästerna tillsattas på tjänsterna. Det senare
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borde väga tyngre i sådana här fall - domkapitlet tyckte därför att Kungl Maj:t
skulle stadfästa fullmakten för Insulin.37

Ankan mutade bönder med sprit?
Till ovan refererade förklaring från domkapitlet, bifogades även ett par brev,
som ledamoten Olaus Celsius fatt privat. Detta så att Kungl Maj:t ”mer rätt
vist” skulle kunna bedöma, om församlingens kallelse av Buller kunde anses
laglig - ”eller som bönderna skriver, Gudomlig, vilken genom så många byvä
gar och underhandlingar är sökt vorden”.38
I ett brev från prästmannen Nils Backman från Söderhamn till Nils Insu
lin, daterat i mars 1728 (detta brev hade alltså vidarebefordrats till Celsius), av
slöjades att änkan använt sig av sockensigillet på ett minst sagt diskutabelt sätt.
Hon hade nämligen satt sigillet under en skrivelse i församlingens namn, utan
församlingens samtycke. Denna skrivelse hade sedan några bönder på hennes
uppdrag levererat till Uppsala. Brevet hade innehållit en begäran om att änkan
skulle konserveras vid lägenheten.39
I ett annat brev från Backman - detta brev hade skickats direkt till Celsius
- avslöjades att änkan hade legat bakom församlingens kallelse av Buller. Hon
hade nämligen kallat allmogen till ett möte i sockenstugan och där framfört
förslag om att församlingen skulle begära honom. Av de som samlats i socken
stugan hade några bifallit änkans begäran. D e andra hade sagt varken ja eller
nej, utan tigit. Några församlingsbor hade också struntat i att gå på mötet.
Och när löjtnant Sturm frågat länsmannen om vad som skulle uträttas i sock
enstugan, hade han fatt svaret att det inte var något att bry sig om. Påhl Pers
sons resa till Uppsala, med församlingens kallelse av Buller, hade inte bekostats
av allmogen, utan av prästänkan. Hon hade låtit honom fa både häst, matsäck
och reskassa. Resan till Uppsala hade vidare bara samtyckts av några män och
sockensigillet hade, enligt Backman, använts utan att de andra församlingsborna visste om det.40
Backmans uppgifter bekräftades genom ett brev från löjtnant Sturm till
Celsius. Enligt löjtnanten hade länsmannen i Färila agerat på änkans vägnar
och —tillsammans med några bönder som mutats med ”våtsaker” - skickat
bonden Påhl Persson till Uppsala. Sturm avslöjade vidare att församlingen kal
37.
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lats till möte i sockenstugan efter det att Buller varit och predikat där. Vid det
ta möte hade länsmannen frågat allmogen om de inte kunde tänka sig att fa
Buller till ny kyrkoherde. En del - vänner till länsmannen - hade då svarat ja.
Sturm hade då konfronterat allmogen med hur förslaget på Buller kommit till
och allmogen hade då också erkänt att de inte känt till ”alla turer” bakom den
begäran av Buller som framförts i Uppsala den första gången, men väl andra
gången.411 ett annat brev till Celsius avslöjade Sturm hur länsmannen Ferling
och nämndeman Påhl Persson - han som framfört församlingarnas krav till
Uppsala - övertalat de flesta bönder att rösta på Buller vid det val som prosten
Hasselhon hållit i.42

Färilaborna fick sin Buller —Kungl Maj: t ställde sig påförsamlingens sida
Kungl Maj:t tycks inte ha fäst någon större uppmärksamhet på de avslöjanden
som Celsius presenterade med utdrag ur sin brevsamling. Kungl Maj:t beslöt
nämligen att bevilja församlingens önskemål om Buller. I sitt motiv till beslu
tet påpekade Kungl Maj:t att prosten Hasselhon använt en mindre berömvärd
taktik i samband med valet, då han försökt att få församlingen att avstå ifrån
sin rätt att bruka ett ”fritt val”. Någon vidare hänsyn till stiftsledningens argu
ment för att Insulin skulle få tjänsten, tog Kungl Maj:t alltså inte.43
Den ovan refererade kyrkoherdetillsättningen i Färila belyser många in
tressanta aspekter. Den aspekt som rör den lokala politiska kulturen - vilka in
divider som här tycks ha haft tongivande roller och hur besluten fattats kommer att utvecklas i ett senare kapitel (kapitel 7). Här ska istället den allt
tuffare tonen mellan stiftsledning och församlingarna i Hälsingland lyftas
fram. Först ska de försök till inskränkningar i församlingarnas valmöjligheter,
som stiftsledningen gjorde under 1720-talet, diskuteras.

41.
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Församlingarnas inskränkta valmöjlighet
Färilaborna påpekade i sin supplik till Kungl Maj:t att kyrkoledningen fömanat prästerskapet att inte söka tjänster hos församlingarna förän sex månader
efter vakansens uppkomst. Förmaningen innebar - om den följdes - i prakti
ken att församlingarnas rätt att fritt kalla präst inskränktes, i alla fall enligt den
undantagsregel i kyrkolagen som tidigare refererats (se kapitel 3).
Stiftsledningens strategi för att inskränka församlingarnas valmöjligheter
visade sig vid fler tillfällen än vid ovan refererade kyrkoherdetillsättning i Färila. När till exempel kyrkoherdetjänsten i Järvsö blev ledig, uppmanades kyr
koherde Vahlman i Ljusdal av domkapitlet att resa till Järvsö och förmana
församlingsborna att inte förhasta sig med sitt val av kyrkoherde. De skulle is
tället vänta till dess att domkapitlet hunnit skicka några välmeriterade präster
dit för att provpredika - präster som församlingen senare skulle få välja bland
vid ett kommande valtillfälle.44
När kyrkoherdevalet senare genomfördes i Järvsö protesterade försam
lingsborna mot att de inte fritt fått välja präst. Den valförrättande kontrakts
prosten försvarade då stiftsledningens agerande med att hänvisa till
kyrkolagen. Enligt prosten stadgade nämligen kyrkolagen följande procedur
för val i konsistoriella pastorat: Ärkebiskopen utsåg kandidater och försam
lingen valde sedan bland dessa kandidater. Därefter delade biskopen ut full
makten.45 Prosten hade rätt på en punkt, en sådan process finns beskriven i
kyrkolagen. Men det var - som redan nämnts - endast en undantagsregel för
vad som gällde, om en församling skulle misslyckas med att välja präst inom
sex månader, från det att vakans uppstått.46 Denna undantagsregel praktisera
des dock aldrig vid kyrkoherdetillsättningarna i Hälsingland under perioden
före frihetstiden, så vitt jag kunnat se.47
Under 1720-talet gav stiftsledningen vid flera tillfällen uttryck för ett
starkt misstroende mot församlingarnas förmåga att välja välmeriterade präs
ter. Detta underströks också med all tydlighet i det förslag som Uppsala dom
kapitel lämnade 1725 till den arbetsgrupp, som fått i uppgift av 1723 års riksdag
att utarbeta en ny kyrkoordning. Domkapitlet föreslog nämligen då att för
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samlingarna skulle vara tvungna att hålla sig till de kandidater som domkapit
let utsett vid kyrkoherdeval. Motiveringen var att församlingarna ofta valde
unga präster som kunde konservera änkehusen och att de därigenom bortsåg
från prästernas meriter. Domkapitlet tyckte därför att änkekonservering skulle
avskaffas helt i detta sammanhang.48
I samma riktning gick även § 14 i prästerskapets allmänna bevär till 1726—
27 års riksdag. I besväret föreslogs nämligen att församlingarna skulle vara
bundna till de kandidater som domkapitlet utsåg. Bakgrunden till detta för
slag sades vara den dåliga erfarenhet som prästerskapet hade av församlingar
nas fria val — denna frihet missbrukades nämligen regelbundet och
konsekvensen av detta missbruk blev, enligt prästerskapet, förödande:
Härtil kommer ock widare, at welförtjente academiae-, gymnasii- och scholaebetiente samt krigsprester och capelianer, som utom otidigt löpande wänta på
laglig kallelse eij hafwa tilfälle at wara förut kände i församlingarna, blifwa
merendels förbigångne och at the sålunda eij få någon hugnelig werkan röna
af thet, som Eder Kongl: Maij:t til theras befordran så uti kyrkolagen som uti
Presterskapets privilegier samt scholaeordningen allernådigst stadgat.49

Den lösning på problemet som prästerskapet föreslog, var i princip det som
skulle komma att beslutas vid 1731 års riksdag, nämligen att församlingarna vid
kyrkoherdeval skulle ha att välja mellan tre av stiftsledningen utsedda kandi
dater. Vid valet skulle majoritetsprincipen följas och stiftsledningen tillsätta
den präst som vid valet fatt flest röster i de konsistoriella pastoraten, medan
Kungl Maj:t skulle lämnas frihet att frångå församlingarnas majoritetsbeslut i
de regala pastoraten.50
I det resolutionsförslag, som besvärsdeputationen utarbetade vid riksda
gen, hade dock församlingarnas fria valmöjligheter bibehållits. Enligt förslaget
till resolution skulle nämligen församlingarna fortfarande ges möjlighet att
välja andra präster, än de som stiftsledningen föreslagit. Prästeståndet återtog
därför samtliga sina besvär och resolutionsförslaget blev därmed inget annat än
ett förslag. 51
Stridigheterna mellan stiftsledning och församlingarna i Hälsingland
nådde en höjdpunkt under frihetstidens första decennium. Att församlingarna
fick igenom så pass många krav som de ändå fick var snarare Kungl Maj:ts för
tjänst, än stiftsledningens. Källan till konflikterna mellan stiftsledning och för
samlingar bestod, precis som tidigare, i en skillnad i meritvärderingen.
Åtminstone utifrån de skäl som stiftsledningen uttryckligen lämnade på de av
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slag som församlingarna gjorde. Den stora skillnaden jämfört med tidigare, var
att stiftsledningen under den här perioden hävdade sitt tolkningsföreträde
tydligare än man tidigare gjort vid kyrkoherdetillsättningarna.

Källor till konflikter
Precis som i det ovan refererade färilafallet krävde församlingarna i första hand
att prästhuset skulle försörjas - vilket kunde ske på en mängd olika sätt. An
tingen kunde änkan efter den avlidne prästen gifta sig med efterträdaren, eller
så kunde en dotter i huset gifta sig med denne. Eller så kunde en släkting över
ta tjänsten efter den avlidne och därigenom värna om prästhusets försörjning.
För övrigt ville församlingarna generellt sett hellre ha en ung präst än en gam
mal och hellre en bekant präst än en obekant, om valmöjlighet förelåg.
Kontinuiteten mellan denna period och tidigare perioder, vad beträffar
församlingarnas syn på vilka egenskaper som var meriterande för prästerna, är
med andra ord slående. En viss förändring går dock att spåra, vad gäller den
retorik som användes i församlingarnas skrivelser. I färilaexemplet poängtera
de till exempel församlingsborna i sin supplik till Kungl Maj:t att de inte hade
något att anföra mot prästen Nils Insulins ”utvärtes anseende”, men att hans
predikogåvor inte kunde ge dem det ”fullkomliga nöje som deras själar åstundande”(se ovan). Den här formen av religiöst laddad retorik blev allt vanligare
förekommande, i de suppliker som församlingarna skickade till stiftsledningen
eller Kungl Maj:t. Men frågan är om denna utveckling av retoriken, ska tolkas
som om prästernas förmåga att sätta sina åhörares hjärtan i andlig brand fått
en allt större betydelse i realiteten?
Det är omöjligt att ge något säkert svar på den frågan utifrån det källma
terial som här använts. För egen del delar jag den skepsis som stiftsledningen
vid ett flertal tillfällen gav uttryck för, vad gällde uppriktigheten i de religiöst
laddade formuleringar som framfördes i dessa suppliker. Mycket talar för att
den retorik som användes, var den retorik som supplikernas författare trodde
gagnade ändamålet bäst.
Det är lätt att urskilja ett tydligt mönster i de suppliker som i församling
arnas namn författades till överheten. När det till exempel gällde omdömen
om prästernas egenskaper, placerades alltid de mer jordnära motiven, som att
prästen var en bekant person, eller att han kunde gifta sig med företrädarens
dotter, under de motiv som rörde prästens ämbetsgåvor. De mer jordnära m o
tiven gavs en klar sekundär betydelse, genom formuleringar som att prästen
”dessutom” - som en ren bonus —sade sig villig att konservera änkan. Vid de
rannsakningar som stiftsledningen genomförde för att ta reda på församlingsbornas åsikter var det istället framför allt de mer jordnära motiven som lyftes
fram som huvudmotiv till valet av präst.
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Eftersom supplikens syfte alltid var att få gehör för ett visst önskemål, for
mulerades dessa önskemål i en språkdräkt, som antogs vinna ett positivit be
mötande av mottagaren. Därför säger den retorik som användes förmodligen
mer om supplikförfattarnas föreställningar om vilka formuleringar som var
gångbara i sammanhanget, än om vilka egenskaper hos prästernas som församlingsborna i gemen uppskattade mest. Därför har jag valt att inte göra någon
djupare tolkning av de förändringar i retoriken som jag tycker mig till viss del
ha funnit.
En annan anledning till mitt något försiktiga hållning är den källkritiska
aspekt som rör själva tillkomsten av församlingarnas skrivelser. Detta är en as
pekt som ska diskuteras mer utförligt i ett kapitel lite längre fram i avhandling
en. Här räcker det med att påpeka att det inte sällan framkom uppgifter om
att endast ett fåtal av församlingens invånare känt till innehållet i de brev som
skickats i församlingens namn. Vilket naturligtvis gör tolkningar av den reto
rik som användes i supplikerna problematisk.
Min tolkning av församlingarnas attityd till prästernas egenskaper bygger
på en analys av de uttalanden som gjordes både i församlingarnas skriftliga och
kommunikation med överheten och muntliga, så som den refererades av präs
terskapet. Och resultatet av den analysen pekar entydigt mot att församlingsbornas attityd till prästernas egenskaper inte förändrades i någon större
utsträckning, under den period som hittills diskuterats, det vill säga 16501730. Med anledning av det ovan refererade färilafallet måste dock en viktig
reservation göras mot detta påstående. Som framgick av färilafallet stöddes
inte kraven på konservering av de lokala militära befälhavarna, som var inblan
dade i stridigheterna. Dessa personer agerade istället aktivt för att vinna stöd
för stiftsledningens kandidat, den mer välmeriterade Insulin.
På liknande sätt ställde sig lokala militära befälhavarare på stiftsledning
ens sida i samband med ovan nämnda kyrkoherdetillsättningen i Järvsö 1727.
När jag här diskuterar vilka egenskaper hos prästerna som församlingarna lyfte
fram, åsyftas därmed i första hand den attityd till prästernas meriter som det
stora flertalet, det breda lagret av allmogen gav luft åt.
De allt hätskare strider som utspelades mellan församlingarna och stifts
ledningen, berodde alltså knappast på att församlingarna ändrat attityd till vil
ka prästerliga egenskaper som var att föredra, utan snarare på att
församlingarnas benägenhet att kräva sina rättigheter i detta sammanhang
ökat successivt allt sedan slutet av 1600-talet, samtidigt som stiftsledningen allt
tydligare hävdade tolkningsföreträde i dessa frågor. Församlingarnas allt mer
högljuda krav på medbestämmande hade förmodligen till viss del grund i den
paragraf i kyrkolagen som betonade församlingarnas rättigheter.
Även under 1720-talet var det i första hand prästernas antal tjänsteår och
ålder som var avgörande, när stiftsledningen gjorde sin meritbedömning. Men
prästernas utbildning och resultat vid examen blev vid sidan av dessa huvud
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kriterier allt viktigare instrument när bedömningar av prästernas kvalifikatio
ner gjordes - åtminstone på ytan - vilket belyses i stiftsledningens agerande i
samband med kyrkoherdetillsättningen i Bergsjö-Hassela 1726. Till att börja
med gick hela tillsättningsproceduren lugnt till väga. Domkapitlet hade hittat
två välmeriterade kaplaner, som församlingarna fick välja mellan, vid ett kyr
koherdeval i samband med en prostvisitation i maj 1726.52
Själva valet skedde enligt följande: Efter ett inledande tal presenterade
den valförrättande prosten de två kandidater som stiftsledningen ville att för
samlingen skulle ta ställning till, och det var Samuel Gestrin från Mo och Er
ich Wahlbeck från Idenor - dessa kaplaner hade tidigare visat upp sina
ämbetsgåvor i församlingen. Sedan gick prosten för att inhämta var och ens
röst ”ifrån bänk till bänk hela kyrkan igenom”.53
Vid genomgången av bänkraderna i kyrkan svarade några först att de läm
nade övgörandet till ”överheten”. Dessa blev då tillsagda av prosten att nämna
den man som de helst ville ha. Då svarade var och en för sig, att de helst av allt
ville ha den lokale kaplanen Hatzelius. Prästerna som domkapitlet föreslagit
ansågs vara alldeles för gamla och trötta. Valet av Hatzelius motiverades främst
med att han var bäst kunnig om de lokala förhållandena, eftersom både hans
fader och styvfader tjänat där som kaplaner.541 domkapitlet kunde man kon
statera att församlingen enhälligt valt Hatzelius och därigenom förbigått de
präster som domkapitlet föreslagit.55
Stiftsledningen genomförde sedan flera övertalningskampanjer, för att
förmå församlingsborna att istället välja någon av de präster som stiftsledning
en föreslagit, men dessa övertalningskampanjer misslyckades totalt. Försam
lingarna stod fast vid kravet på Hatzelius och domkapitlet beslöt därför till slut
att kalla in honom till examen. Vid examen gjorde han dock ett sådant blekt
intryck att han inte kunde godkännas. Då församlingarna ändå vägrade att ac
ceptera det nej som domkapitlet gav på deras begäran om Hatzelius, lämnade
stiflsledningen över ärendet till Kungl Maj:t för avgörande. I brevet till Kungl
Maj:t beklagade sig stiftsledningen, precis som i det ovan refererade färilaexemplet, högljutt över församlingarnas allmänna bångstyrighet i samband med
kyrkoherdetillsättningarna. Och vilka förödande konsekvenser församlingar
nas rätt till ett fritt val fick för stiftsledningens lagstadgade uppgift - nämligen

52.

53.
54.
55.

ULA, UDA,A E27, 8/12 1725, § 6 , 12/11726, §§12,13, 26/11726, § 11,12/2 1726, § 3, 23/
21726, § 35,16/3 1726, §§ 20, 21, 30/3 1726, § 25,19/41726, § 3, 27/417 1726, § 10; E
V:9’.i, 18/111725, s 201,13/2 1726, s 195 (citat), 18/2 1726, s 197.
ULA, UDA, E V:9:i, 2/6 1726, s 211.
ULA, UDA, E V:9:i, 2/6 1726, s 211.
ULA, UDA, E V:9:i, 216 1726, s 213;A L 2 7 ,15/61726, § 8.
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att se till så att endast de mest meriterade prästerna tillsattes på de vakanta
tjänsterna. Precis som i färilafallet, gick dock Kungl Maj:t på församlingarnas
linje.56
Kyrkoherdetillsättningen i Bergsjö-Hassela belyser, förutom pastoralexa
mens ökade betydelse i sammanhanget, också återigen hur utsatt stiftsledning
ens auktoritet var, när allvarligare strider med församlingarna uppkom. Både
färilaexemplet och det senast refererade exemplet från Bergsjö-Hassela, visar
också med all tydlighet att Kungl Maj:t inte alltid tog parti för stiftsledningen
vid stridigheterna med församlingarna, vilket naturligtvis gjorde stiftsledning
ens auktoritära position i sammanhanget än mer utsatt.

De konfliktfria kaplanstillsättningarna
Om frihetstidens första decennium med rätta kan sägas ha präglats av hätska
strider mellan församlingar och stiftsledning, vad gällde kyrkoherdetillsätt
ningarna, så gick det desto lugnare till vid kaplanstillsättningarna.
Den fridsamhet som tycks ha präglat de flesta kaplanstillsättningar vid
den här tiden kan exemplifieras med kaplanstillsättningen i Bergsjö-Hassela
1723. Församlingarna skickade tillsammans med kyrkoherde Bergqvist en be
gäran till domkapitlet om att den lokala adjunkten Hatzelius skulle fa den le
diga kaplantjänsten.57 Han hade under fem års tid skött gudstjänsten som
pastorsadjunkt och visat sig vara skicklig i sin ämbetsutövning. Domkapitlet
beviljade Hatzelius fullmakt, utan att någon vidare kommentar gjordes i pro
tokollet. 58
Stiftsledningen tycks med andra ord inte ha lagt sig i församlingarnas val
av kaplan allt för mycket —krutet satsades uppenbarligen på de mer prestige
fyllda kyrkoherdetillsättningarna. Undantaget är i viss mån kaplanstillsätt
ningen i Ovanåker i slutet av 1720-talet, men den tillsättningen - som jag
kommer tillbaka till i ett senare kapitel —präglades mer av stridigheter inom
församlingen, än mellan församling och stiftsledning.59

56.

57.
58.
59.
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ULA, UDA, E V:9:i, 4/6 1726, s 207, 2516 1726, s 217,17/7 1726, s 233; 2/9 1726, s 221,
10/12 1726, s 245,14/11727, s 255,14/11727, s 2 4 9 ,15/11727, s 261; A L27, 20/7 1726, § 2,
3/8 1726, § 19, 31/8 1726, § 19, 14/9 1726, § 7, 24/9 1726, § 16,12/111726, § 5,17/12 1726,
§ 2; A E28, 15/2 1727, §§ 17-19,17/2 1727, §§ i, 7; RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till
Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7,14/3 1727.
Det var alltså samme Hatzelius som församlingarna några år senare fick som kyrkoherde
(se ovan).
ULA, UDA, E V:9:i, 8/8 1722, s 147, 3/2 1723, s 151, 3/2 1723, s 153; A L26, 20/2 1723, § 12.
Se kapitel 8.
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Sammanfattande analys
De regler som reglerade prästtillsättningarna under frihetstidens inledande de
cennium var allt annat än solklara. Inte ens samtiden tycks ha vetat vilka regler
som gällde - de regler som stadgades i 1686 års kyrkolag, eller prästerskapets
privilegier. Generellt sett åberopade församlingarna de lagrum som gav dem
mest inflytande och stiftsledningen de lagrum som garanterade dess rätt att se
till så att bara de mest meriterade prästerna tillsattes på tjänsterna. Perioden
1723-1730 känntecknades rent allmänt av allt hårdare strider mellan försam
lingarna i Hälsingland och stiftsledningen.
Att det fanns en viss ambivalens i lagstiftningen - att både församlingar
nas och stiftsledningens rättigheter värnades - var dock inget nytt för 1720-talet. Att striderna blev mer hätska under den här perioden än under de
föregående perioderna kan naturligtvis ha flera förklaringar. Oklarheter om
vilken lagstiftning som faktiskt gällde, kan förstås ha varit en orsak. Jag har här
också lyft fram det faktum att församlingarna försvarade sina rättigheter mer
högljutt under den här perioden än tidigare, samtidigt som stiftsledningen
tycks ha haft ett växande behov att markera sitt tolkningsföreträde. Stiftsled
ningens allt mer rigida meritvärdering i sammanhanget har jag tolkat som ett
utslag av prästerskapets allmänna professionaliseringsprocess, en process som
jag menar fick en ny kraft i och med att prästutbildningen skärptes under slu
tet av 1600-talet.
Att striderna i samband med tillsättningar av kyrkoherdar blev så hätska
som de blev just under 1720-talet, har förmodligen delvis också sin förklaring
i det dåvarande inrikespolitiska läget - envälde hade under en relativt kort
tidsrymd bytts ut mot ständervälde och de olika maktrelationerna i samhället
utsattes för en förnyad prövning. Det alltmer självsäkra agerandet från försam
lingarnas sida kan också mycket väl hänga samman med att fredstid inföll och
att många soldater återvände till socknarna. Detta förhållande skapade uppen
barligen en ökad spänning i den lokala politiska kulturen - något som jag
kommer att utveckla mer i ett senare kapitel (kapitel 8) —och bidrog av allt att
döma också rent allmänt till ett ökat lokalpolitiskt engagemang, där prästvalsfrågan bara var en fråga där ett sådant engagemang kom till uttryck.
Under senare delen av 1720-talet ifrågasattes församlingarnas rättigheter
att välja präster utöver de som stiftsledningen föreslagit i allt högre utsträck
ning av biskopen och domkapitlet. Stiftsledningen tycks också alltmer ha ut
gått ifrån att församlingarna bara skulle få välja bland de präster som
stiftsledningen utsett, trots att ett sådant förfarande bara omnämns som en un
dantagsregel i kyrkolagen. Vid prästtillsättningarna blev det också vanligt fö-
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rekommande att valförrättarna frågade ”var och en” i församlingen, om vilken
präst de ville ha. Enligt lagstiftningen var det dock fortfarande församlingens
önskemål som skulle inhämtas, ingenstans står något om att ”var och en” skul
le få yttra sin mening i detta sammanhang.
Båda dessa nymodigheter i prästillsättningarnas praktik pekar frammåt,
mot de reformer som genomfördes i och med Kungl Maj:ts resolution på präs
terskapets besvär 1731 och prästvalsförordningen 1739. Vad dessa prästvalsreformer innebar för församlingarnas möjligheter att påverka tillsättningarna av
det lokala prästerskapet är också ämnet för nästa kapitel.

KAPITEL 5
D et begränsade inflytandet 1731—1800

Resolutionen på prästerskapets besvär vid 1731 års riksdag innebar att präster
skapet delvis vann gehör för de krav som framförts vid tidigare riksdagar under
frihetstiden, det vill säga att församlingen bara skulle fa välja bland kandidater
som stiftsledningen på förhand utsett.1
I både konsistoriella och regala pastorat skulle stiftsledningen utse tre
präster för församlingen att välja bland - dessa präster skulle innan valet göra
sina gåvor bekanta genom provpredikan. I de regala pastoraten fick försam
lingen föreslå en fjärde kandidat, utöver de tre som stiftsledningen utsett - ”i
fall den ej finner sig nöjd med alle 3, som Consistorium utsett”. Den fjärde
provpredikanten skulle då ha jämngoda meriter med de tre provpredikanter
som stiftsledningen föreslagit. Om pastoratet var konsistoriellt hade försam
lingen ingen formell rätt att välja präst utöver de tre som stiftsledningen före
slagit. Men det fanns å andra sidan inte något uttryckligt förbud mot att
föreslå lämpliga provpredikanter —det stod med andra ord helt fritt att bedriva
lobbyverksamhet för att fa en önskad kandidat på en av de tre valbara platser
na.2
Vid prästvalen skulle majoritetsprincipen följas och den präst som fick
flest röster skulle också utses i de konsistoriella pastoraten —stiftsledningen var
med andra ord bunden av majoritetsbeslutet. Kungl Maj:t hade dock fortfa
rande fria tyglar att tillsätta präster efter eget godtycke i de regala pastoraten —
här Alfta, Bollnäs och Söderala — och kunde därmed, precis som tidigare,
strunta i den folkliga viljeyttringen. Kaplanstillsättningarna skulle ske enligt
samma princip som de konsistoriella kyrkoherdevalen, med det tillägget:
1.
2.

Årstrycket, Resolution på Prästerskapets allmänne beswär, 24/9 1731, § 9.
Årstrycket, Resolution på Prästerskapets allmänne beswär, 24/9 1731, § 9.
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”dock inhämtas även kyrkoherdens röst och samtycke, som en sådan med tjä
nare betarvar”. Valrättigheten inskränktes till hemmansägarna i församlingen
och rösterna skulle graderades efter hemmanens storlek. Om det fanns bruk i
församlingen fick bruksägaren rösta och varje härd eller masugn räknades i
detta sammanhang som ett helt hemman.3
Detaljstyrning av prästvalen skedde genom prästvalsförordningen 1739
och Kungl Maj:ts förklaring över densamma 1746, samt en mängd kungliga
brev under senare hälften av 1700-talet.4 1 1739 års prästvalsförordnings femte
paragraf förbjöds uttryckligen värvning av röster inför valen, ”igenom lockan
de, övertalning och kringresande”. Dels fick inte präster värva röster för egen
eller annans räkning, dels fick inte någon församlingsmedlem värva röster åt
någon präst. Om en präst skulle ertappas med att värva röster, skulle han av
stängas från sitt ämbete i sex månader och uteslutas från valet (det senare om
samma präst var en av provpredikanterna). Om någon församlingsbo kunde
överbevisas ha värvat röster åt någon präst, skulle denne böta 50 daler silver
mynt och utestängas från valdeltagande. Utomstående förbjöds uttryckligen
att blanda sig i valet —kronobetjänter förbjöds också ”allvarligen” att blanda
sig i, ”såsom på ämbetes vägnar”. Själva valet skulle ske i moderkyrkan ”inför
altaret”.5
De röstägande församlingsborna skulle vid det utlysta valtillfället ropas
upp efter en på förhand uppgjord längd över hemmanen och varje röstägare
skulle då ”var för sig” lämna sin röst efter hemmanens ”oförmedlade storlek”.
Personer som inte var ”bofasta, eller hava eget bruk och gårdar” uteslöts från
valen —närmare bestämt, oskattlagda torpare, kolare, bruksfolk, smeder, ryt
tare, soldater, båtsmän och andra som inte brukade något skattlagt hemman.
Precis som i 1731 års resolution stadgades att frälsebönder skulle fa deltaga i va
let om frälsemannen inte ägde säteri i församlingen eller bodde där själv.
Bruksägare skulle fa rösta för bruken och varje härd eller masugn skulle då räk
nas som ett helt hemman. Det blev också tillåtet att lämna sin röst skriftligt,
eller muntligt genom ombud.6
Med de nya bestämmelserna blev det alltså förbjudet att övertala eller
locka någon att rösta på en viss präst inför valet. I 1746 års förklaring över
prästvalsförordningen poängterades detta än mer tydligt med skrivelsen om
att en församling inte fick överlägga om de föreslagna prästerna vid några byastämmor, eller andra ”offentliga sammankomster”. Sådana möten skulle an
ses ”olagliga”. Det enda tillfälle som församlingen skulle fa tillfälle att prata

3.
4.

3.
6.
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Årstrycket, Resolution på Prästerskapets allmänne beswär, 24/9 1731, § 9.
Se samlingen av förordningar i Samling a f Författningar och Stadgar, hwilkaändra eller för
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med varandra om de föreslagna prästerna, var vid den formella frågestund,
som skulle ske i kyrkan åtta dagar före valet. Vid denna frågestund skulle valförrättaren fråga om det fanns något laga hinder mot att valet skulle kunna ske
på utlyst dag. Som 1746 års förklaring formulerades, var det endast vid detta
tillfälle, som församlingens ledamöter fick lov att prata med varandra om
prästvalet. Och det skulle då ske ”i stillhet” i kyrkan.7

Från församling till hemmansägare
Tidigare hade alltså församlingen räknats som en singulär aktör i detta sam
manhang, vilket innebar att det formellt sett stod alla församlingsbor fritt att
deltaga i beslutsfattandet. Med de nya reglerna utestängdes alla som inte ägde
hemman från valet och frågan är förstås hur stor inverkan detta hade för val
deltagandet i praktiken. Källmaterialet erbjuder tyvärr inga klara besked på
den punkten. Mitt bestämda intryck är dock att det även tidigare främst var
hemmansägarna, som ansågs ha rätt att yttra sin mening, när de lokala beslu
ten om präst fattades. Detta intryck grundar sig på spridda hänvisningar i käll
materialet, att vissa personer - till exempel officerare - ansågs ha rätt att yttra
sig i prästfrågan, eftersom de ägde hemman på orten.8 Och på de långa namn
listor, som ibland skickades till överheten för att visa hur starkt stöd som kra
ven om en viss präst hade, åtföljdes namnen oftast av bomärken - och det var
endast hemmansägare som hade egna bomärken.9
De nya reglerna utestängde formellt sett stora delar av församlingen från
att deltaga i prästvalen. I praktiken kan utvecklingen mycket väl ha gått i rakt
motsatt riktning - mot ett större folkligt deltagande än tidigare - men det är
tankegångar som jag kommer att utveckla mer i ett senare kapitel.10

Kungl Maj:t lyssnade bara med ena örat på de krav som framfördes
I de konsistoriella pastoraten - det vill säga de flesta pastorat i Hälsingland —
var, som redan nämnts, stiftsledningen bunden av majoritetens val av präst.
Kungl Maj:t kunde däremot bortse från majoritetens viljeyttring (se ovan).
Undersökningen visar att Kungl Maj:ts lyhördhet begränsades till hälften
av församlingsvalen i de regala pastoraten i Hälsingland - fem av tio församlingsvalda präster tillsattes. Om en hovpredikant eller krigspräst visat intresse
7.
8.
9.
10.

Samling a f Författningar och Stadgar, s 77
Se t ex, ULA, UDA, E V:36:i , odat, s 401.
Se t ex, ULA, UDA, E V:i2:i, odat, s 653.
Se kapitel 9.
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för en tjänst, tillsattes han —oavsett om han fått majoriteten av rösterna eller
ej. För övrigt utsåg Kungl Maj:t gärna den präst som majoriteten valt.11 Att
Kungl Maj:t så att säga bara lyssnade med ena örat på folkets krav i detta sam
manhang, stämmer väl överens med vad Erik Sandstedt funnit i sin undersök
ning av kyrkoherdetillsättningarna i Malmöhus län och Österlen. Sandstedt
fann nämligen att Kungl Maj:t följde majoritetens val i 57 procent av fallen
under hans undersökningsperiod 1723—1832.12
När det gäller undersökningen av hälsingeförsamlingarnas möjlighet att
fa igenom sina krav i samband med prästtillsättningarna under den här perio
den totalt, kan resultatet sammanfattas enligt följande tabell:
Tabell 4: Hemmansägarnas möjlighet a tt f l igenom sina krav i samband m ed prästvalen i Häbingland 1731-1800

Kyrkoherdar

Kaplaner

Absoluta tal

Absoluta tal

Beviljades

3

4

Avslag

9

9

Delvis avslag

3

2

Lokala konflikter

2

-

Inga krav ställdes

58

56

Totalt

75

71

Kategorier

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A 1:30-91; E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1;
Riksarkivet, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 10-20

Innan resultatet från undersökningen diskuteras, måste dock följande klargö
ras: Till de kategorier som innehåller överhetens reaktioner på församlingarnas
krav —det vill säga kategorierna Beviljades, Avslag, Delvis avslag, och Lokala
konflikter —har endast sådana fall placerats, där församlingen ställt krav på att
fa en kandidat på valbar plats, eller där församlingen krävt att den majoritets
välde prästen skulle ges fullmakt. Det senare gäller endast de regala pastoraten
(domkapitlet var ju tvungen att utse den majoritetsvälde prästen i de konsistoriella pastoraten). Fall där inga krav rests från församlingen har hamnat i ka
tegorin Inga krav ställdes. T re tillsättningar i regala pastorat —närmare bestämt
11.

12.
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RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 10, 30/41734
(inkl bilagor); vol 12,1/10 1740 (inkl bilagor); vol 14, 28/8 1758 (inkl bilagor); vol 15,10/1
1763 (inkl bilagor), 12/2 1768 (inkl bilagor), 7/111770 (inkl bilagor); vol 17, 26/6 1781
(inkl bilagor); vol 18, i i / i o 1783 (inkl bilagor).
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Bollnäs 1740, samt Söderala 1770 och 1781 —har därmed placerats i katogorin
Inga krav ställdes, trots att Kungl Maj:t i alla dessa fall tillsatt den präst som
majoriteten valt.13 Anledningen till detta är att församlingarna i nämnda fall
inte framfört några krav på valbara kandidater till domkapitlet och inte heller
några krav på att Kungl Maj:t skulle tillsätta den präst som majoriteten valt.
Efter dessa klargöranden, ska uppmärksamheten nu riktas mot det kanske
mest iögonfallande resultatet av undersökningen - den stora avsaknaden av
församlingskrav under den perioden.

Församlingarnas kampvilja avtog successivt
Av tabellen (ovan) framgår tydligt att församlingarna bara ansåg mödan värt
att komma med några krav i drygt tjugo procent av alla prästval under den här
perioden. Med tanke på att motsvarande aktivitetsgrad under tidigare delen av
1700-talet låg på hundra procent, är förstås resultatet anmärkningsvärt.
Lagstiftningen verkade säkert dämpande på ivern att ställa krav på andra
präster än de som stiftsledningen erbjöd. 1686 års kyrkolag uppmuntrade för
samlingarna att utse sina egna själasörjare, medan det regelverk som tillkom
under 1730-talet verkade i diametralt motsatt riktning - församlingarna upp
manades att hädanefter begränsa sitt val till de präster som de blev erbjudna.
Förändringen var dock inte riktigt så drastisk som tabell 4 (ovan) vill låta på
skina, vilket framgår av nedanstående diagram:
Andelen krav vid prästvalen i Hälsingland 1/31—1800
Krav vid kyrkoherdeval

-------- Krav vid kaplansval

7 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
co

u

cu
20

17311740

17411750

17511760

17611770

17711780

17811790

1791 1800

Källa: Se tabell 4.

Diagrammet fungerar här bara illustrativt. En mer detaljerad bild av utveck
lingen presenteras i nedanstående tabell 5 och 6.

13.

RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 12,1/10 1740
(inkl bilagor); vol 15, 7/111770 (inkl bilagor); vol 17, 26/6 1781 (inkl bilagor).
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Tabell 3. Frekvensen av fórsamlingskrav framförda i samband med kyrkoherdeval i y31-180 o

1751-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800

Fall med
krav
Fall utan
krav

Summa

5

5

2

2

2

5

5

9

6

9

10

15

10

10

ii

8

9

12

15

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A 1:30-91; E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1;
Riksarkivet, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 10-20

73
T
73
00
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73
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Tabell 6. Frekvensen av fórsamlingskrav framförda i samband med kaplansval 1y31—1800

1791-1800

2

2

3

2

7

5

ii

10

6

7

7

13

13

8

1731-1740 1741-1750 1751-1760 1761-1770
Fall med
krav

5

i

krav

8

9

Summa

13

10

Fall utan

Källa: Uppsala landsarkiv, Uppsala domkapitels arkiv, A 1:30-91; E V:2:i; 6:1; 9:1; 12:1; 22:1,
29:1; 36:1; 44:1; 47:1; 54:1; 59:1; 73:1; 81:1; 90:1; 93:1; 94:1; 104:1a; 108:1; 111:1; 115:1; 123:1; 136:1.

Av tabell 5 och 6 framgår tydligt att flest krav restes i början av perioden, de
cennierna efter de nya förordningarna införts. Vad beträffar kyrkoherdevalen
kan nämnas att församlingarna fick helt avslag i två fall och delvis avslag i två
fall under 1730-talet. Endast i ett fall beviljades helt det krav som framfördes.
Under 1740-talet fick församlingarna avslag i fyra fall och i det femte fallet fick
församlingen bara delvis igenom sina krav. D e reformer som infördes under
1730-talet innebar att stiftsledningen kunde agera med större pondus vid till
delningen av valbara platser inför kyrkoherdevalen. Reformerna lade tolk
ningsföreträdet tydligare hos domkapitlet, än vad som varit fallet tidigare. Den
gradvisa minskningen av fórsamlingskrav skulle därför kunna tolkas som att
församlingsborna under senare hälften av 1700-talet mer eller mindre resigne
rat, inför utsikterna att vinna några framgångar i detta sammanhang.
Kan det förutom lagstiftningens dämpande roll finnas andra möjliga tolk
ningar av utvecklingen? En förklaring skulle kunna vara att stiftsledningen —

94

K a p ite l y

•

D e t begränsade in flyta n d et 1731-1800

märkt av alla strider med församlingarna under framför allt 1720-talet - för
sökte tillgodose församlingarnas önskemål, genom att placera åtminstone en
präst på tremannaförslaget, som församlingsborna kunde tänkas vara nöjd
med. En undersökning av alla de fall inte innehåller några församlingskrav vi
sar dock att stiftsledningen gick tämligen strikt efter ämbetsmeriter, i sin be
dömning av kandidaterna. Visst hände det att lokala kaplaner - alltså
välbekanta ansikten för församlingsborna - hamnade på förslag. Men i dessa
fall höll deras meriter samma klass som de andra kandidaterna på förslaget. Ib
land nekades också tjänstesökande lokala kaplaner valbar plats, när deras me
riter bedömdes vara alltför mediokra.14
Nästan samma intryck har jag fatt när det gäller kaplanstillsättningarna.
Även där bereddes ibland plats för lokala präster, eller andra präster som var
kända i församlingen, när förslagen upprättades. Men då tycks dessa lokala
förmågor ha stått sig väl i konkurrens med andra sökande.15 Lite anmärknings
värt stod kända ansikten som kandidater i fem av nio kravlösa fall under 1740talet, vilket möjligen kan förklara församlingarnas relativa förnöjsamhet med
stiftsledningens politik under just det decenniet —förhållandena under det de
cenniet utgör dock ett undantag i förhållande till hur situationen såg ut under
de andra decennierna.
De fall som här ska diskuteras är de fall där församlingarna begärt präst
utöver dem som stiftsledningen satte på förslag. Att diskutera församlingarnas
möjligheter att påverka valet av präst i de fall där valet begränsades till de präs
ter som domkapitlet utsett, är knappast intressant här, eftersom domkapitlet i
dessa fall handplockat sådana präster som domkapitlet kunde tänka sig att till
sätta. Församlingsbornas möjligheter att utöva sitt inflytande var så att säga re
dan givet på förhand i dessa fall, även om illussionen om det fria valet kunde
upprätthållas.
Diskussionen kring församlingarnas möjlighet till påverkan, i de fall där
krav restes, tar här sin utgångspunkt i ett lite utförligare refererat av järvsöbornas försök att fa sin lokala kaplan på förslaget i samband med kyrkoherdevalet
där 1756.

14.
15.

Se t ex ULA, UDA, A L45, 24/11750, § 8,1/2 1750; A L 4 6 ,15/51751, § 15:7; A L 54,5/7
1762, §§ 8:5-6; A L55,15/6 1763, § 7:b; A 1:86,10/4, § 5.
Se t ex ULA, UDA, A L33, 30/4 1734, § 12; A L37, 8/4 1738, § 14; E V:29:i, 25/3 1739,s
1205; A L38, 4/4 1739, § 13; A L41, 27/5 1743, § 11; A L42, 20/3 1745, § 35; A I:6o, 21/6
1768, § 1:4; A L 65,16/41773, § 5:1; A L77, 20/9 1786, § 27.
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Järvsöbornas misslyckade kamp 1756
Prosten i Järvsö Petrus Schissler avled den 17 april 1755, meddelade hans hustru
Anna till domkapitlet i början av maj samma år. Senare samma sommar beslöt
stiftsledningen att prosten Lars Baelter från Söderhamn, lektor Georg Vougt
från Gävle och komministern Petrus Stocksell från samma stad skulle utses till
provpredikanter inför det stundande valet.16
Att järvsöborna innan dess försökt att fa sysslomannen Anders Schick på
förslag, framkommer inte av domkapitlets protokoll, men väl i det brev som
församlingen skickade till Kungl Maj:t i augusti. Enligt detta brev hade för
samlingen ”gång efter annan” försökt förmå domkapitlet att sätta Schick som lovat att konservera änkan - på förslaget. I församlingens brev påstås att
kallelsen av Schick var ”samhällelig” och att församlingen hyste en besynnerlig
kärlek och ett stort förtroende till honom, på grund av hans vackra ämbetsgåvor och meriter.17
När domkapitlet inte lyssnat på församlingens begäran hade man känt sig
tvungen att vända sig Kungl Maj:t med sin begäran att antingen få Schick som
fjärde provpredikant på förslaget, förklarade församlingen. Järvsöborna sade
sig ha blivit styrkt i sitt agerande av 1686 års kyrkolags stadgande om att präst
husets tillstånd skulle beaktas vid prästtillsättningarna. Alla de förordningar
som kommit efter kyrkolagen nämndes dock inte, förmodligen av taktiska
skäl. Ett annat bevekande skäl som fördes fram, var den enorma insats som
den förre kyrkoherden gjort i församlingen.18
Brevet avslutades med att församlingen vände sig direkt till konungen och
bedyrade sin bottenlösa kärlek till den begärde Schick, ”i vilkens händer vi
önska, att få anförtro vår själavård, om än aldrig prosten Schisslers hus vore
till”. Kungen uppmanades att betänka vilken enorm lycka en älskad präst kun
de åstadkomma i en församling, jämfört med en mindre älskad herde, som ris
kerade att inte möta annat än kallsinnighet från sin åhörare. Om Kungl Maj:t
skulle göra församlingen till viljes, lovade de i sin tur att prisa kungen ”så länge
bloden i våra ådror röras”. Suppliken var enligt uppgift uppsatt av en A Nordbohm (”på begäran”) och undertecknades på hela församlingens vägnar av An
ders Persson och Bertil Hendriksson. Böndernas fullmakt från församlingen
bifogades separat.19
Kungl Maj:t beordrade domkapitlet att kommentera suppliken och stifts
ledningen skickade i sin tur iväg prosten Jonas Buller och kyrkoherden Bahde

16.
17.
18.
19.
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RA, Justitierevisionen. BesvärsRA, Justi tierevisionen. BesvärsRA, Justitierevisionen. Besvärsinkl bilagor.

§ 11,17/7 1755, § 12:4.
och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8 1756].
och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8 1756].
och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8 1756],
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till Järvsö, för att undersöka om alla röstberättigade församlingsmedlemmar
verkligen tagit del av suppliken till Kungl Maj:t och om ett allmänt kyrkoher
deval skett, då kallelsen för Schick upprättades.20 Buller lydde sina förmän i
Uppsala och höll några veckor senare en sockenstämma i Järvsö. Men inte
med biträde av Bahde, som visat sig var släkt med en av de sökande till tjäns
ten, utan tillsammans med kyrkoherde Werner från Arbrå. De svar som Buller
fick på de frågor han ställde, kastar ett intressant ljus över hur suppliken till
Kungl Maj:t tillkommit.

”en del av socknens oroliga allmoge liksom förtjusar de enfaldiga”
Buller frågade om församlingsborna enhälligt stått bakom beslutet att skicka
några bönder söderut för att söka prästhusets konservation - det hade de, bäg
ge gångerna. De hade dock inte gått med på att bekosta äventyret. När Buller
frågade om deras mening hade varit att de utskickade skulle framföra denna
begäran hos Kungl Maj:t, räcktes ett brev, skrivet av den lokala kaptenen
Netherwood, fram. Kaptenen förklarade skriftligt att han varit ense med för
samlingen att söka konservationen när socknens fullmäktige gjort den första
resan till Uppsala. Men samtidigt beklagade han sig över att ”det nog är van
ligt, det en del av socknens oroliga allmoge liksom förtjusar de enfaldiga och
andra lagbundna medlemmarna”.21
Kaptenen anklagade vidare bönderna för att ha varit dristiga och tagit lag
lösa steg, när de försökt att få en fjärde på förslag i ett konsistoriellt pastorat,
innan de ens hunnit höra de tre provpredikanter som domkapitlet utsett.
Dessutom hade socknens gemensamma namn och sigill nyttjats på inlagor hos
såväl domkapitlet som hos Kungl Maj:t och därigenom hade ”en ärlig mans
namn” blivit inblandat i dessa olagligheter, utan att han visste om det. För öv
rigt förklarade kapten att han faktiskt var nöjd med de kandidater som dom
kapitlet utsett och begärde nu därför inte längre konservation. Därefter steg
löjtnant Modéen fram - också han en järvsöbo - med en skriftlig inlaga och
upprepade i princip samma kritik som Netherwood framfört. Löjtnanten
ställde sig tveksam till om församlingens ansökan kunde anses laglig då den
inte framförts med allas ja och samtycke - han tyckte att ansökan om konser
vation hade mer smak av en lynnig egenvilja och timlig förmån, än förnöjd
laglydnad.22

20.
21.
22.

ULA, UDA, A L49, 25/8 1755, § 4, 3/9 1755, § 9,10/9 1755, § 4.
RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8
1756], inkl bilagor.
RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8
1756], inkl bilagor.
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När breven lästs upp för allmogen, upprepades tidigare frågor. Socknens
”deputerade”, som var närvarande, svarade för allmogen och Buller sa då till
dem att sätta sig ned och inte falla allmogen i talet. Buller lyckades dock inte
bringa någon redighet, om vad som var allmogens ”rätta mening i allmänhet”,
och uppropade därför alla efter röklängden (det vill säga en längd på alla hem
mansägare i socknen). När detta var gjort tyckte sig prosten ha uppdagat en
viss skiljaktighet i församlingen. Några betygade att det varit med i rådet om
att sända deputerade även till Kungl Maj:t. Andra svarade så tvivelaktigt att
prosten inte begrep vad de menade, medan ett 30-tal bekände att de inte hört
att någon skulle resa till Kungl Maj:t, utan trott att de deputerade bara skulle
resa till Uppsala.23
En av de deputerade —Anders Persson —föll åter in i samtalet och sade att
allmogen nog borde ha begripit var resan var tänkt att sluta, när de hörde full
makten läsas upp i sockenstugan. I fullmakten talades nämligen om en ”un
derdån- ödmjuk ansökning på högvederbörliga orter”. Buller erinrade då
Persson att ’underdån- ödmjuk’ var en alldeles för ringa titel för Kungl Maj:t
och att ’hög-vederbörliga orter’ borde ha förklarats tydligare för den enfaldiga
allmogen. På frågan om vem som skrivit fullmakten för Persson och Hendriksson erkände Persson att han —som var sockenskrivare —skrivit den helt allena
i sockenstugan och att mönsterskrivaren Johan Forss sedan renskrivit den. Att
de dristat sig att besvära Kungl Maj:t innan de ens hunnit höra provpredikan
terna, förklarades med att de velat vara ute i god tid, om nu domkapitlet skulle
avslå deras begäran.24

Ändamålet helgade medlen
Allmogen förnekade att de hört innehållet i den supplik som lämnades in hos
Kungl Maj:t och de deputerade sade sig inte heller kunna komma ihåg namnet
på den man i Stockholm som diktat suppliken. Prosten frågade därför om all
mogen verkligen gett de deputerade frihet att föredra vad de ville i suppliken?
Jo, de hade fått frihet att ”andraga vad till befordran av sterbhusets konservation tjänligt vore”. Likaledes hade —enligt de flesta —de deputerade getts till
stånd att underskriva suppliken till Kungl Maj:t i allas namn och på hela
församlingens vägnar. Ändamålen helgade medlen, med andra ord.25

23.
24.
23.
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Prosten frågade då, lite illistigt, om alla verkligen tagit del i underskrivan
det av suppliken och därigenom var beredda att försvara innehållet. Allmogen
slingrade sig dock ur den försåtliga fällan som prosten gillrat, genom följande
svar: Om suppliken författats i enlighet fullmaktens instruktioner, beträffande
änkekonserveringen, erkände allmogen den för riktig. Men om däremot de
deputerade gjort något olagligt eller anfört något ogrundat, ”vilja vi däruti ing
en del taga”. Prosten frågade sedan var sockensigillet förvarades och om det
använts, även när den andra fullmakten för de deputerade författats. Svaret
blev att sigillet alltid var placerad i kyrkokistan under pastorns och kyrkvärdar
nas förvar och att det blivit brukat även den andra gången. Den vikarierande
kyrkoherden i församlingen nekade dock att han skulle ha känt till att sigillet
använts.26
Prosten avslutade med några frågor som rörde själva innehållet i den
supplik som framförts till Kungl Maj:t och som jag refererat ovan. I suppliken
påstods att den enhälliga kallelsen av Schick tillkommit genom ett val. Att det
skett något val nekade dock allmogen bestämt till. Något sådant val hade inte
skett, varken i sockenstugan, eller vid några byastämmor. De deputerade på
stod också att de minsann inte skrivit under på något sådant. Persson trodde
att deras supplik missuppfattats av domkapitlet, eller så hade supplikförfattaren gjort en blunder. På frågan hur församlingen kunde ha fått en sådan be
synnerlig kärlek till syssloman Schick, när de inte ens hört honom predika,
svarades att någon sådan kärlek hade de inte fått. Men då de deputerade hört
goda rykten om honom i Uppsala trodde allmogen att de nog skulle nöja sig
med hans gåvor, både vad gällde förmågan att konservera änkan och förrätta
ämbetssysslorna.
Buller skickade sedan redogörelsen över mötet i sockenstugan till domkapilet som i sin tur skrev en förklaring till Kungl Maj:t. Domkapitlet tog i sin
förklaring för det fasta på det faktum att ”ståndspersonerna” i socknen (det vill
säga kaptenen och löjtnanten) ansett att de deputerade borde ha nöjt sig med
att framföra församlingens önskemål i Uppsala - detta hade också ”en del” av
allmogen ansett. Domkapitlet påpekade också att en av järvsöbornas depute
rade, sockenskrivaren Anders Persson, själv skrivit sin och Hendrikssons full
makt. Vidare påpekade domkapitlet att önskemålet om en fjärde kandidat inte
hade någon grund i prästvalsförodningen, eftersom den bestämmelsen endast
gällde regala pastorat. Och dessutom stadgade ju förordningen att önskemål
om en fjärde kandidat endast kunde framföras om ingen av de tre av stiftsled

26.

RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8
1756], inkl bilagor.
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ningen utsedda prästerna behagade församlingens kräsna omdöme. D e utsän
da församlingsborna hade därför onekligen förhastat sig här, menade domka
pitlet.27
Domkapitlet avslöjande också vad som kommit fram vid Bullers under
sökning i församlingen, beträffande vad församlingssuppliken tog upp kring
valet av Schick och den oförblommerade kärleken till honom. Domkapitlet
förklarade att Schick visserligen var en relativt skicklig präst, men att han ändå
stod sig slätt, i jämförelse med de tre kandidater som stiftsledningen lanserat.
När Persson och Hendriksson besökt domkapitlet hade de föreslagit inte bara
Schick, utan också två andra ogifta präster, som de trodde skulle kunna förmås
att konservera änkan. Men eftersom ingen av de präster som församlingen fö
reslagit själva sökte tjänsten och då de inte heller var jämnbördiga med de präs
ter som domkapitlet utsett som kandidater, kunde domkapitlet inte heller
sätta någon av dem på förslag — ”de äldre och mera förtjänte till förfång”.
Domkapitlet påpekade också att församlingen ändå skulle fa njuta sitt ”fria
och otvungna val”, bland de välmeriterade präster som stod dem till buds.28
Uppenbarligen fick de utskickade järvsöborna i Stockholm reda på vilken
argumentering som domkapitlet använt sig av i sin förklaring. De reste näm
ligen omedelbart till Uppsala och begärde en avskrift av det sockenstämmoprotokoll som Buller skickat in, vilket också beviljades. Därefter snickrade de
ihop en ny supplik till Kungl Maj:t i vilken de begärde att nämnda stämmoprotokoll skulle bli lagligen justerat - detta hade tydligen inte skett i samband
med prostens besök. Dessutom beklagade sig de deputerade över att en av Bul
lers biträdare vid undersökningen var nära släkt med en av de sökande till
tjänsten och borde därför hållit sig därifrån. Suppliken uppställdes på begäran
från järvsöbornas deputerade av en auskultant Poratin vid Svea Hovrätt.29
Kungl Maj:t skickade en ny anmodan till domkapitlet att förklara sig och
domkapitlet bollade i sin tur över ärendet till prosten Buller för förklaring.30
Buller svarade med en utförlig förklaring till varför protokollet inte justerats.
Bullers redovisning är intressant ur källkritisk synpunkt och ger en ledtråd om
vilken process som kunde ligga bakom ett dylikt protokolls färdigställande.

27.

ULA, UDA, A L 4 9 ,15/10 1755, § 9; RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål
2/41756, nr 10, odat [inkom 16/8 175(3], inkl bilagor (citat: bilaga: 15/10 1755, domkapitlet
till Kungl Maj:t).
28. RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, odat [inkom 16/8
1756], inkl bilagor (citat: bilaga 15/10 1755, domkapitlet till Kungl Maj.t).
29. ULA, UDA, A L49: 4/111755; RA, Justierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4
1756, nr 10, inkl bilagor.
30. ULA, UDA, A L50, 28/11756, § 2.
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Om konsten att föra ett mötesprotokoll
Prosten beskrev själva processen med protokollet enligt följande: Under tiden
som den ena av oss framställde frågorna och talade med allmogen, förde den
andra pennan och annoterade svaren, som mellan varje fråga lästes upp högt
(undantaget då frågorna besvarades mer allmänt med ett ja eller nej). Vid slu
tet av av undersökningen hade det hunnit bli afton och mörkret infann sig,
”våra krafter uthärdade icke längre”. Det hade då blivit omöjligt att bland så
mycket folk och sorl ”sätta protokollet i behörigt skick och införa allt vad där
taltes”. Men allt som skrivits i protokollet hade lästs upp för allmogen ”styck
evis” och prosten hade därför inte trott att någon vidare justering krävdes.31
Församlingsborna hade inte betraktats som stridande parter och prosten
hade varit noga med att ta reda på var och ens mening. Buller tyckte därför att
det var ganska suspekt att nu så här lång tid efteråt begära justering. Buller för
klarade i ett senare brev att han känt till jävsituationen med det biträde som
domkapitlet utsett och undanröjt problemet genom att kalla till sig kyrkoher
den från Arbrå som biträde istället. Den jävige prästen hade inte vågat utebli,
men endast deltagit passivt vid mötet. Domkapitlet berömde Buller för detta
rådiga handlande och försvarade också prostens agerande vid undersökningen
inför Kungl Maj:t. Domkapitlet sade sig inte känt till att det biträde man ut
sett var svåger med en av de sökande till tjänsten.32
Järvsöborna - eller delar av dem —gav sig dock inte. Bonden Carl Hendriksson och nämndemannen Pär Larsson skulle på församlingens vägnar sva
ra för församlingen i Stockholm och gavs fria händer ”att underskriva de
skrivelser som de där till finner nödiga för att uppnå konserveration av präst
huset”. Fullmakten undertecknades i Järvsö sockenstuga i januari 1756 på
samtliga allmogens vägnar av 24 bönder med bomärken.33 Varför församling
en bytt ut Persson mot Larsson som fullmäktig framgår inte av fullmakten, el
ler några andra handlingar i ärendet.

Bönder ville ges möjlighet att ”själva uttyda sina egna ord”
Församlingens utskickade deputation fortsatte att argumentera för en juste
ring av det undersökningsprotokoll som Buller ansvarade i en tredje supplik
som lämnades in till Kungl Maj:t. I suppliken, som tydligen uppställts av en
31.
32.

33.

ULA, UDA, E V.*73:i, 29/9 1756, odat, s 1245.
ULA, UDA, E V:73:i, odat, s 1245, 20/2 1756, s 1249; A L50, 6/3 1756, § 2,10/3 1756, § 9;
RA, Justititerevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, (bilaga: 3/3 1756,
domkapitlet till Kungl Maj:t).
RA, Justitierevisionen. Besvärs- och ansökningsmål 2/4 1756, nr 10, (bilaga: Fullmakt för
bonden Carl Hendriksson och nämndeman Pär Larsson).
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A H Bergman, betonades hur viktigt det var för församlingen att få behörigt
justera protokollet, i synnerhet när detta protokoll utgjorde själva grunden för
domkapitlets förklaring. Hendriksson och Larsson - eller möjligtvis Bergman
- påpekade att i protokoll som detta, ibland hände att de ord som antecknades
inte överensstämde med vad minnet sade om ordföljden: ”ofta händer att en
utlåtelse eller ordasätt som blivit insatt för en menighets räkning icke torde så
alltid passa in på dess tankar”. Därför krävde de deputerade att församlingen
skulle benådas med den lagliga rätten att få höra protokollet uppläsas och
”själva uttyda sina egna ord”. Då skulle de också kunna tillägga vad som even
tuellt saknades och ändra ordalydelser som stred mot allmogens tankar.34
När ärendet slutligen föredrogs i rådskammaren i början av april, beslöts
att ge stiftsledningen rätt och neka församlingen att få Schick på förslag. Justitierevisionens sekreterare Räfeldt hade dessförinnan bett domkapitlet att
skicka meritförteckningen på de kandidater som stiftsledningen utsett, samt
även en meritförteckning över Schick.35 Järvsöfallet som här refererats lite ut
förligare belyser några allmänna tendenser som rör perioden efter prästvalsreformerna. Här finns det anledning att ta fasta på det meritokratiska
förhållningssätt som stiftsledningen intog, när krav restes från församlingshåll.
Med prästvalsreformerna på 1730-talet, lades tolkningsföreträdet tydligt i
stiftsledningens händer och detta synes ha gett domkapitlet mer råg i ryggen,
i handläggningen av de krav som trots allt kom från församlingarna under den
här perioden.

Kontinuitet och förändring
När det gäller vilket bemötande församlingarna fick på de krav som ändå
framfördes, bör alltså framhållas att domkapitlet gav församlingarna rätt om
kandidaten ansågs tillräckligt meriterad, annars inte, som i ovan refererade fal
let i Järvsö. När Alfta församling begärde att den lokala kaplanen skulle hamna
på förslag som fjärde provpredikant, i samband med kyrkoherdevalet 1747, ne
kade domkapitlet detta med hänvisning till att kaplanens meriter inte var
jämngoda med de tre kandidater som domkapitlet utsett. Alftaborna hade
kunnat hävda att lagstiftningen inte sade något om vem som skulle avgöra om
den fjärde provpredikantens meriter var i paritet med den ordinarie trojkan,
men gjorde det inte. Att det skulle vara stiftsledningens uppgift att bedöma
den saken, beslöts nämligen först 1755. Prelaterna i Uppsala agerade hur som

34.
33.
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helst som om det var självklart att meritbedömningen ålåg dem och ingen annan. 36
Samma bemötande fick också församlingsborna i Hälsingtuna 1732, när
de begärde den lokale adjunkten på förslag (adjunkten var styvson till förre
kyrkoherdens änka och kunde konservera prästhuset).37 Lika kyligt bemöttes
ett liknande förslag från Harmånger-Jättendal 1738, om att få en lokal adjunkt
som kunde försörja prästhuset (också denne adjunkt var styvson till prästhu
set).38
Som synes av de exempel som här getts finns en stor kontinuitet vad gäller
de krav som församlingarna förde fram. Ankekonservering genom en bekant
präst - som helst var släkt med prästhuset - stod fortfarande lika högt på öns
kelistan som tidigare, vad beträffar kyrkoherdetillsättningarna. Den största
förändringen bestod i att församlingarna fick allt svårare att hävda sina krav,
när tillsättningsproceduren formaliserades genom de prästvalsreformer som
genomfördes. Den byråkrati som växte fram kring prästtillsättningarna läm
nade ett mycket litet utrymme för värnandet om prästänkor och lokala talang
er, för att uttrycka det enkelt.
Som nämnts i de tidigare kapitlen, fick pastoralexamen en allt större be
tydelse för stiftsledningens meritbedömning av prästerna och den här avslu
tande perioden utgör inget undantag vad gäller den punkten. Här kan nämnas
kyrkoherdetillsättningen i Ljusdal 1738, då församlingen ville ha en präst som
kunde konservera änkan på förslag. Domkapitlet nekade först, men ändrade
sig efter det att församlingen framfört en begäran hos Kungl Maj:t. Domka
pitlet beslöt att församlingens kandidat skulle ges en chans att visa sig värdig
genom att undergå pastoralexamen och provpredika i Uppsala. Församlingens
kandidat klarade eldprovet i Uppsala galant och fick därigenom lov att hamna
på valbar plats vid det val som senare genomfördes.39

Meritokratin slog igenom även vid kaplanstillsättningarna
Under de perioder som föregick den här perioden har jag konstaterat att stifts
ledningen intog en relativt välvillig inställning till krav som restes från församlingshåll, vad gäller kaplanstillsättningarna —de strider som stiftsledningen tog
36.

ULA, UDA, E V:2:i, 16/8 1747, s 755, odat, s 757; A L43, 26/8 1747, § 7. Angående
bestämmelsen om vem skulle göra meritbedömningen, se Samling a f Författningar och
Stadgar s 71, not a.
37. ULA, UDA, E V:i36:i, 29/10 1732, s 429, 21/11733, s 435; A L32, 21/2 1733, § 6.
38. ULA, UDA, E V:54:i, 18/9 1737, s 869, odat, s 871; A L37, 31/5 1738, § 4.
39. ULA, UDA, A L37, 2/8 1738, § 3, 3/111738, § 3, 8/111738, § 2, 22/111738, § 1; A L38, 3/1
1739, § i, 24/11739, § 5,14/2 1739, § 4; E V :8 i:i, 3/111738, s 643; RA, Kollegiers m fl skri
velser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11, 21/2 1739 (inkl bilagor).
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med församlingarna, togs oftare i samband med de mer prestigefyllda kyrko
herdetillsättningarna.
Under den här perioden, som täcker större delen av 1700-talet, förändra
des bilden något. Visst tycks domkapitlet inledningsvis ha intagit en välvillig
inställning till församlingarnas krav, som när Mo-Rengsjö församlingar begär
de den förre kyrkoherdens måg och lokale adjunkt på förslag 1732 och Norrbo
några år senare begärde sin lokale adjunkt på förslag.40 Men under senare delen
av 1700-talet hårdnade tonen något och församlingarna fick svårare att fa ge
hör på sina förslag, om inte stiftsledningen ansåg att kandidaterna höll måttet.
Kaplanstillsättningen i Bollnäs i slutet av 1730-talet kan sägas markera in
ledningen på en lite tuffare attityd från domkapitlet i detta sammanhang.
Kaplanen Lars Scalin dog i maj och församlingen bergärde några månader se
nare att hans son skulle ges plats på förslaget inför det kommande valet. Kravet
motiverades med hans faders enastående insatser som kaplan, sonens ”stilla
och vackra leverne”, samt att sonen visat prov på successivt tilltagande ämbetsO
41
gavor.
Församligens begäran kommenterades i domkapitlet i april 1738, när två
deputerade från församlingen knackade på och räckte fram ovannämnda
supplik. Domkapitlet svarade de utskickade bollnäsborna varken ja eller nej,
men lovade att ta församlingens begäran i ”behörigt övervägande”, när försla
get skulle upprättas. Många präster sökte tjänsten och när provpredikanterna
utsågs i juni 1738, fanns församlingens kandidat inte med på förslaget.42
Församlingen lät sig dock inte nöja med detta beslut från stiftsledningen,
utan vände sig till Kungl Maj:t med en supplik om att fa den begärde hemma
sonen på förslaget. Stiftsledningens kandidater hade då redan provpredikat i
församlingen. Suppliken var uppställd av en Eric Gäver (”på begäran”) och
undertecknades på församlingens vägnar av de utskickade bönderna Nils och
Anders Persson. Kungl Maj:t vidarebefordrade i februari 1739 i sin tur frågan
till stiftsledningen för kommentar.43 Domkapitlet kommenterade då sitt av
slag på församlingens begäran på följande sätt:
havande [...] konsistorium nu, icke mindre än eljest, efter bästa vett och sam
vete likmätigt sin ämbetsplikt och allernådigast utfärdade kungl förordningar,
med missiv till Bollnäs försett 3:ne bättre, än Scalin, meriterade prästmän,
nämligen komministern i Hille, Andreas Rivelius, komministern i Hamrånge,
Petrus Hanell och adjunktus Martin Ubman. I avseende vartill, som ock eme
dan detta Bollnäs församlings göromål synes vara stridande emot 9 § av Eders
40. ULA, UDA, E V:9o:i, odat, s 429; A 1:30, 2/10 1731, § 8;A 1:36,16/2 1737, § 14;e V:94:i,
odat, s 389.
41. ULA, UDA; E V:i2:i, 27/10 1737, s 1451.
42. ULA, UDA, A L37, 8/4 1738, § 8 (citat), 14/6 1738, § 15.
43. RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11,14/2 1739,
bilaga: odat (inkom 1/2 1739), Bollnäs församling till Kungl Maj:t.
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Kungl Maj:ts nådigaste resolution uppå prästerskapets allmäna besvär vid 1731
års Riksdag, är consistorii underdånigaste förtröstan, Eder Kungl Maj:t täckes
consistorii förberörda gjorda författning vid merbemälte sacellanie uti Bollnäs
allernådigast gilla och stadfästa.44

Uppenbarligen betraktade alltså stiftsledningen här 1731 års resolution i strikt
mening —församlingarna i de konsistoriella pastoraten skulle inte förvänta sig
att fa igenom några krav på egna kandidater, om stiftsledningen redan uppsatt
sitt förslag. Ärendet behandlades i rådet i maj 1739 och det beslut som fattades,
var att församlingen skulle nöja sig med de tre präster som domkapitlet satt på
förslag, helst som församlingen inte hade kunnat påvisa några fel hos någon av
de tre provpredikanterna.45
Därmed hade Kungl Maj:t gjort klart för hur innebörden av 1731 års reso
lution skulle tolkas och tydligt markerat att församlingarna inte kunde räkna
med något stöd från Kungl Maj:t i detta sammanhang, om de inte kunde påvisa
några brister hos de präster som domkapitlet föreslagit. De krav som kom från
församlingshåll under senare delen av 1700-talet bemöttes också tämligen kall
sinnigt av domkapitlet, som när Arbrå-Undersviks församlingar begärde den
lokale adjunkten på förslag 1739, när Mo-Rengsjö församlingar begärde den av
lidne kaplanens son på förslag 1743 och när Färila begärde den lokale nådårspredikanten på förslag 1762 - bara för att nämna några exempel.46
Klart är att den meritokratiska attityd som präglat stiftsledningens ageran
de under tidigare perioder i samband med kyrkoherdetillsättningar nu även
smittat av sig på kaplanstillsättningarna. Det lokala prästerskapet skulle hädan
efter tillsättas efter merit och inget annat.
Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att församlingarnas benägen
het att lämna egna förslag på präster, minskade kraftigt under denna avslutande
undersökningsperiod. De prästvalsreformer som genomfördes under 1730-talet
innebar i praktiken en byråkratisering och formalisering av prästvalen. Ämbetsmeriter och inget annat skulle styra vilka präster som tillsattes på de lediga
tjänsterna. Detta gjorde det uppenbarligen svårare för församlingarna att fa ige
nom några krav, om dessa krav bröt mot den norm som stiftsledningen arbeta
de efter. Tidigare hade församlingarna kunnat vända sig till Kungl Maj:t med
sina krav - om inte domkapitlet gjorde som man ville - och fa igenom sina krav
den vägen. Men, den vägen till inflytande tycks i princip ha stängts från och
med 1730-talet. Kungl Maj:t markerade vid ett par tillfällen tydligt, att försam
lingarna hädanefter skulle rätta sig efter de beslut som stiftsledningen fattat.

44.
45.
46.

RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11,14/2 1739.
Se även ULA, UDA, A E38,14/2 1739, § 1.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11,14/2 1739.
ULA, UDA, A L38,14/2 1739, § 7, 21/2 1739, § 13; E V:6:i, odat, s 1421; A L41,13/12
1742, § 1; E V:90:i, 5/12 1742, s 797; A L54, 22/12 1762, § 14:3, E V:44:i, 21/111762, s 1123.
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Församlingarnas formella möjlighet att vara med och påverka valet av lokala
själasörjare har förmodligen gamla anor och finns åtminstone belagt i de med
eltida landskapslagarna. Hur pass omfattande det formella inflytandet varit
har dock till viss del skiftat över tid. Här ska församlingarnas möjlighet att på
verka prästtillsättningarna under perioden 1650-1800 kort summeras och re
sultatet av undersökningen placeras in i ett vidare forskningsfält.

Inflytandets begränsningar
Från undersökningsperiodens början 1650 och fram till 1686 års kyrkolag reg
lerades prästtillsättningarna i Hälsingland av prästerskapets privilegier. Enligt
dessa privilegier hade domkapitlet rätt att utse präster på de vakanta tjänsterna
i de konsistoriella pastoraten, men det skulle hela tiden ske med församlingar
nas ”konsens och goda nöje”. Om pastoratet var regalt hade Kungl Maj:t rättten att utse präst, men beslutet skulle fattas med biskopens och församlingens
”konsens”. En utpräglad samförståndsanda skulle med andra ord prägla till
sättningarna, även om initiativrätten låg hos stiftsledningen som antogs känna
till prästernas meriter bäst.
Undersökningen av prästtillsättningarna i Hälsingland visar att försam
lingarna var relativt benägna att kräva sin rätt till medbestämmande - församlingskrav om präster framfördes i drygt tre fjärdelar av alla tillsättningsärenden
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under denna period. Av de krav som församlingarna ställde beviljades ungefär
lika många som fick avslag. Oftast godtog församlingarna de nej som gavs av
överheten, men inte alltid. Ibland ledde meningskiljaktigheterna till öppen
konflikt och även om församlingarna i dessa fall fick vika sig undantagslöst har
undersökningen ändå visat att maktrelationen mellan stiftsledningen och för
samlingarna utsattes för prövning.
Den absolut vanligaste orsaken till varför församlingarna ibland fick nej
av stiftsledningen på de krav som ställdes, var att det rådde en skillnad i me
ritbedömningen av prästerna. Antal tjänsteår och ålder var två meriter som
stiftsledningen, men inte församlingarna, lade stor vikt vid. Om en församling
begärde en ung, omeriterad präst var det svårt att fa gehör för detta önskemål
- i alla fall om det fanns andra, mer meriterade präster att tillgå. Undersök
ningen har annars visat att stiftsledningen var påfallande pragmatisk i sitt för
hållningssätt till de krav som kom från församlingshåll. Till exempel ställde sig
stiftsledningen ofta positiv till församlingskrav som gällde präster som kunde
konservera den avlidne prästens familj, antingen genom giftermål med änkan
eller dottern till den avlidne prästen. Domkapitlet tycks vidare ha månat om
att den präst som tillsattes skulle smälta in väl i församlingsgemenskapen.
Klart är att stiftsledningens auktoritet gentemot församlingarna utsattes
för ständig utmaning underifrån. Till viss del kan därför domkapitlets prag
matiska inställning säkert förklaras med att stiftsledningen hyste en ovilja att
ta öppen strid med församlingarna, när utgången bedömdes vara oviss. När or
dets makt inte räckte längre, var stiftsledningen beroende av understöd från
den världsliga makten för att upprätthålla auktoriteten. Men ett sådant stöd
var inget som stiftsledningen kallt kunde räkna med att fa.
Före enväldet spelade Kungl Maj:t en tämligen anonym roll vid prästtill
sättningarna i Hälsingland, där en överväldigande majoritet av alla pastorat
var konsistoriella. Under enväldet betraktades däremot de allra flesta pastorat
som regala och i 1686 års kyrkolag fastslogs också att Kungl Maj:t inte behövde
samråda med varken biskop eller församling, innan beslut om tjänstetillsätt
ning av präst i dessa pastorat fattades. Den paragrafi kyrkolagen som reglerade
prästtillsättningarna i de konsistoriella pastoraten innebar dock ett stort erkän
nande för församlingarnas inflytande i sammanhanget. Kyrkolagen stadgade
nämligen att det nu var församlingarna —inte stiftsledningen —som hade rättten att utse de lokala prästerna. Rättigheten var dock inte villkorslös. Biskopen
och domkapitlet gavs ansvaret att se till att de mest meriterade prästerna till
sattes på tjänsterna. Om stiftsledningen inte ansåg att församlingen valt en till
räckligt meriterad präst och det fanns mer meriterade präster som förtjänade
befordran, skulle den mer meriterade prästen tillsättas och församlingen nöja
sig med stiftsledningens beslut. Av stor betydelse för den senare utvecklingen
av praktiken kring prästtillsättningarna, fick den särskilda paragraf i kyrkola
gen, som stadgade att särskild hänsyn skulle tas till präster som kunde försörja

107

Peter L indström

den förra prästens kvarlämnade familj. Om son eller måg till den förra prästen
ansågs lika meriterad som andra präster skulle dessa få tjänsten.
Stiftsledningen blev alltmer rigid i sin meritbedömning av prästerna från
och med slutet av 1600-talet: Den pragmatism som till vissa delar känneteck
nade den tidigare perioden var som bortblåst —åtminstone vid kyrkoherdetill
sättningarna. Attityden mellan stiftsledningen och hälsingeförsamlingarna
hårdnade också märkbart. Kyrkolagens formulering om församlingarnas rätttighet att själva utse präst utnyttjades flitigt i den retoriska kamp som försam
lingarna förde med stiftsledningen. Likaså kyrkolagens formulering om att
företrädarens hus skulle värnas. De skärpta kraven på prästutbildningen i all
mänhet och pastoralexamen i synnerhet under slutet av 1600-talet bäddade å
andra sidan för en alltmer meritokratisk inställning från stiftsledningens sida.
Kyrkolagen gav församlingarna rätt att själva utse sina präster i de konsistoriella pastoraten och undersökningen har visat att församlingarna också age
rade som om alla pastorat var konsistoriella. Det var till stiftsledningen
församlingarna vände sig med sina krav, inte till Kungl Maj:t —detta trots att
de flesta pastorat i Hälsingland förklarades vara regala 1693. Undersökningen
har visat att de enväldiga karolinerna visserligen var relativt lyhörda till de re
kommendationer som stiftsledningen lade fram, men att denna lyhördhet var
begränsad —i majoriteten av alla prästtillsättningar i de regala pastoraten, fat
tade Kungl Maj:t sitt beslut utan att först fråga stiftsledningen om råd. För
samlingarnas möjlighet att fa igenom sina krav under den här perioden var
alltså i hög utsträckning beroende av vilket stöd man fick från stiftsledningen.
Under de första decennierna av 1700-talet skärptes tonen mellan stiftsled
ningen och församlingarna i Hälsingland. Under 1720-talet blev det riktigt
hätskt och några tillsättningsärenden hamnade även hos Kungl Maj:t för av
görande. De regeringsformer och konungaförsäkringar som lades fram vid de
första frihetstida riksdagarna innebar - liksom de förnyade prästerskapets pri
vilegier från 1723 - att stiftsledningen lyckades återta mycket av det inflytande
i samband med prästtillsättningar, som gått förlorat under enväldet. Pastora
tens natur skulle återupprättas enligt den ordning som varit före 1680, vilket i
praktiken innebar att stiftsledningen fick mer att säga till om. För de konsis
toriella pastoraten innebar prästerskapets förnyade privilegier också att för
samlingarna fråntogs initiativrätten i dessa pastorat. Precis som i motsvarande
paragraf i privilegierna från 1600-talet, skulle dock prästerna tillsättas med för
samlingarnas konsens och goda nöje. Församlingarna fortsatte dock att hävda
de rättigheter som kyrkolagen gett dem vad beträffar tillsättningarna i de kon
sistoriella pastoraten. Oklarheter om vilka regler som egentligen gällde —kyr
kolagen eller prästerskapets privilegier - gjorde knappast förhållandet mellan
stiftsledning och församling mer harmonisk. Stiftsledningen fick uppenbara
problem att hävda sin auktoritet. Ursprunget till de flesta konflikter som ut
spelades mellan stiftsledning och församlingar under 1720-talet, var att stifts

108

K a p ite l 6

•

D en villkorliga försam lin gsm akten 1650-1800 - en sa m m a n fa tta n d e analys

ledningen ansåg att församlingen begärt en präst - oftast någon som kunde
konservera änkan - som inte var tillräckligt meriterad. Detta var med andra
ord knappast någon ny källa till konflikt.
Det nya bestod dels i att församlingarna krävde sina rättigheter allt mer
högljutt, dels i att stiftsledningen i praktiken började agera som om det var
självklart att församlingarna skulle nöja sig med att välja någon av de präster
som domkapitlet föreslagit. Församlingarna protesterade mot att deras ”fria
val” därmed åsidosattes. Domkapitlet försvarade sig med att man därmed bara
värnade om att de mest meriterade prästerna skulle tillsättas. Domkapitlet me
nade att församlingarnas val ändå var fritt —de erbjöds nämligen oftast minst
två präster att välja bland.
På riksdagen 1727 drev prästerskapet ett krav om att församlingarnas val
skulle begränsas till kandidater som domkapitlet utsett. Kravet framfördes
som en särskild punkt i ståndets allmänna besvär. Det förslag som prästestån
det framförde bestod i att församlingsborna skulle ges möjlighet att välja bland
tre präster som stiftsledningen ställt upp på förslag. Den präst som fick majo
riteten av rösterna vid ett särskilt anordnat valtillfälle skulle också ges fullmakt
på tjänsten. Men i det förslag till resolution, som utarbetades på riksdagen,
hade församlingarnas val lämnats friare än vad prästerskapet kunde acceptera
- genom en formulering om att församlingarna alltid skulle ha möjlighet att
välja någon präst, utöver det tremannaförslag som stiftsledningen ställt upp.
Prästeståndet drog tillbaka samtliga sina besvär. Frågan lämnades därför olöst
till riksdagen därpå, 1731, då prästerskapets meritokratiska linje slutligen seg
rade genom en resolution av Kungl Maj:t.
Fl ur ska då denna utveckling av lagstiftningen tolkas? Innebar då föränd
ringen i regelverket en vinst eller förlust, när det gällde församlingens möjlig
het att påverka valet av det lokala prästerskapet? Svaret är att förändringen
innebar en vinst i en mening, och en förlust i en annan. Det innebar en vinst
på så sätt att församlingen kunde vara säker på att den präst som fått majori
teten av rösterna alltid tillsattes (i alla fall om pastoratet var konsistoriellt, i de
regala pastoraten - vilka var få i Hälsingland - kunde Kungl Maj:t även fort
sättningsvis strunta i församlingens val). Men det innebar samtidigt en förlust
på så sätt att det efter 1731 inte stod församlingen helt fritt att välja vilken präst
den ville. Vid några av de konflikter som uppstod under 1720-talet var det just
också det sistnämnda som församlingarna förde fram som en kritik mot stifts
ledningen, att det fria valet - det helt fria valet - åsidosatts vid några tillfällen.
Sammanfattningsvis kan sägas att landsbygdsförsamlingarna i Hälsing
land fick igenom sina krav ungefär lika många gånger som de fick avslag, före
1731. Undersökningen har visat att församlingsmakten i sammanhanget var
villkorlig. Villkoret för att en församling skulle få igenom sitt framförda krav
på präst var att detta krav inte öppet stred emot överhetens intresse. I förhål
lande till domkapitlet innebar det främst att den präst som föreslogs inte fick
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ha alltför mediokra meriter, i förhållande till andra tänkbara kandidater. I för
hållande till Kungl Maj:t innebar det främst att inga krigspräster eller hovpre
dikanter ansökt om tjänsten. Om dessa villkor var uppfyllda kunde överheten
vara lyhörd inför de krav som församlingarna ställde, annars var lyhördheten
mer begränsad. Åtminstone är detta den bild som förmedlas i källmaterialet.
Det finns källkritiska aspekter som talar för en försiktigare tolkning. Spe
ciellt stiftsledningens uppenbara problem att upprätthålla sin auktoritet kan
dölja fall där församlingar fatt rätt, fastän detta egentligen stred mot stiftsled
ningens intresse. Resolutionen på prästerskapets besvär vid 1731 års riksdag
innebar en klar seger för den meritokratiska linje, som domkapitlet och präs
teståndet kämpat för under framför allt 1720-talet. I de konsistoriella pastora
ten skulle församlingarnas val begränsas av det tremannaförslag som
stiftsledningen ställde upp. Den präst som fick majoriteten av rösterna skulle
också ges fullmakt. I de regala pastoraten hade församlingarna rätt att utse en
fjärde kandidat, utöver stiftsledningens tremannaförslag. Kungl Maj:t var
dock inte bunden att följa församlingens majoritetsval i dessa pastorat. Rätt att
rösta i prästvalen hade alla hemmansägare och ägare av bruk. Rösterna grade
rades efter mantalens storlek.
Antalet församlingskrav på präster, utöver dem som stiftsledningen före
slog, minskade drastiskt efter 1731 - framför allt från och med 1740-talet. Lag
stiftningen verkade onekligen dämpande på ivern att ställa krav på andra
präster än dem som stiftsledningen erbjöd. 1686 års kyrkolag uppmuntrade
församlingarna till att utse sina egna själasörjare, medan det regelverk som till
kom under 1730-talet verkade i helt motsatt riktning - hemmansägarna upp
manades nu att begränsa sitt val till de präster som de blev erbjudna. Det var
först i och med prästvals reformerna under 1730-talet som stiftsledningens
tolkningsföreträde i detta sammanhang erkändes fullt ut, vilket också fick
märkbara effekter på församlingarnas möjligheter att fa igenom sina krav. För
samlingarnas kampvilja avtog också påtagligt i takt med de nej som överheten
gav på de krav som ställdes.

Möjlighet till inflytande och relationen till tidigare forskning
Den aspekt av prästtillsättningar som här diskuteras tangerar ett vidare forsk
ningsfält. Den större frågan om förhållandet mellan centralmakt och lokal
samhälle under tidigmodern tid har de senaste decennierna väckt ett relativt
stort intresse bland svenska historiker och då ofta med fokusering på bonde
klassens förhållande till centralmakten. Någon total samstämmighet om hur
böndernas/lokalsamhällets ställning ska tolkas föreligger dock knappast - en
del historiker förfäktar en relativt välvillig tolkning, av de svenska böndernas

11 0

K a p ite l 6

•

D en villkorliga fòrsam lin gsm akten 1650-1800 - en sa m m a n fa tta n d e analys

möjlighet att nå politiska framgångar under den tidigmoderna perioden, med
an andra är mer skeptiskt inställd.1
Att min undersökning delvis kan sägas tangera det vidare forskningsfält
som antytts ovan, innebär dock inte att mina resultat gör det i någon högre
utsträckning, så vitt jag kan se. Närmast ligger kanske mina resultat de resultat
som Kalle Bäck kommit fram till, i sin studie av bondeståndets möjligheter att
göra sin röst hörd inom tre näringspolitiska områden —skogen, storskiftet och
brännvinet - under frihetstiden.2
Mest påtagliga framgångar nådde bönderna i brännvinsfrågan, genom
samarbete med jordbruksverksamma från andra stånd - adeln och prästerna.
En annan förutsättning till framgångarna var att statens finanser blev beroen
de av brännvinsaccisen vilket gjorde att kraven på ett ovillkorligt förbud mot
böndernas brännvinsbränning blev alltmer dämpade.3 Böndernas misslyckan
den att påverka skogslagstiftningen förklarar Bäck med att ”andra starkt m o
tiverade intressegrupper med än större resurser var inblandade i
beslutsprocessen” (ibland kunde dock bönderna tillsammans med represen
tanter från övriga stånd skapa majoriteter för förändringar av vissa delar av
skogslagstiftningen).4
När det slutligen gällde storskiftesfrågan var bönderna splittrade inbördes
och kunde därför inte föra en enhetlig politik, vilket förklarar ståndets passi
vitet på riksdagarna. Enskilda skiftesmotståndarna kunde dock - ofta fram
gångsrikt - hävda sina lagliga rättigheter på det lokala planet.5 Bäck har även
undersökt lokala opinioners möjligheter att genom suppliker påverka central
maktens påbud och då funnit att landshövdingarnas välvilliga inställning var
helt avgörande för böndernas möjligheter att nå framgång, även om det inte
var en garant. Någon kvantifiering av framgångarna presenterar dock inte
Bäck.6
Jag har tolkat Kalle Bäcks resultat som att bönderna kunde få igenom sina
krav om dessa inte kolliderade med statsmaktens intentioner, eller om kraven
fick stöd av andra inflytelserika grupper. Om jag har gjort en rättvis tolkning

1.

2.
3.

4.
3.
6.

Se forskningsöversikter i Örjan Simonson, Den lokala scenen. Torstuna härad som lokal
samhälle under 1600-talet, Uppsala 1999, s 27 ff; Linde, s 27 ff. Se även Börje Harnesk,
”Den svenska modellens tidigmoderna rötter?”, Historisk tidskrift 2002:1.
Kalle Bäck, Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden. Centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor, Stockholm 1984.
Bäck, Bondeopposition, s 300. Se även Kalle Bäck, ”Brännvinspolitik och bondeopposi
tion 1756-1760”, i Kalle Bäck m fl, Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfat
tande i Norden på iyoo-talet, Oslo 1984, s 49 f.
Bäck, Bondeopposition, s 301. Se även Kalle Bäck, ”Skogspolitik och bondeopposition
1734-1756”, i Kalle Bäck m fl, Skog och brännvin, s 190 £
Bäck, Bondeopposition, s 250-279, 301 £
Bäck, Bondeopposition, s 284 f, 303; Bäck, ”Skogspolitik”, s 210 £
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av Kalle Bäck, ligger hans resultat relativt nära mina resultat rörande försam
lingarnas möjlighet att vinna framgång i samband med prästtillsättningarna.
Prästvalsstudien har dock framför allt visat hur komplicerad frågan, om vilket
inflytande församlingarna hade, egentligen är. Källkritiska aspekter gör det
uppenbart svårt att dra några generella slutsatser.
Att jag valt att fokusera på just församlingens möjlighet till inflytande har
en rent praktisk förklaring. Det är mycket svårt att utifrån källmaterialet skilja
ut en viss församlingsgrupps, till exempel bönders, inflytande under den första
halvan av min undersökningsperiod. Först i och med prästvalsreformerna på
1730-talet preciserades rösträtten, då det bestämdes att alla hemmansägare i för
samlingarna skulle fa rösta. I tidigare lagstiftning nämns istället hela tiden för
samlingen som det handlande subjektet, vilket färgat källmaterialets
utformning.
Även om valet av studieobjekt fallit sig naturligt, innebär inte det att det
varit oproblematiskt att definiera församlingarnas roll som subjekt i detta sam
manhang - tvärtom. Därför bör understrykas att min undersökning tyvärr
inte kan sägas besvara frågan om hur stort det breda, folkliga inflytandet var i
samband med prästtillsättningarna med någon större säkerhet, åtminstone
inte före 1730-talets reformer. Undersökningen kan däremot sägas belysa det
faktum att bakom de tillsynes enhälliga beslut som lokalsamhället fattade, ib
land kunde döljas mindre intressegrupper eller enskilda individer, som agera
de mer eller mindre självständigt i lokalsamhällets namn. Vad, om något, säger
då det om den lokala politiska kulturen i Hälsingland vid den här tiden? Ja,
det blir ämnet för nästa kapitel.
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I de tidigare kapitlen har maktrelationen mellan församlingarna och överheten dis
kuterats. Nu är det dags att flytta fokus, till maktrelationerna på en annan nivå, till
den lokala nivån och vad prästvalsmaterialet säger om den lokala politiska kulturen
i Hälsingland. Tre frågor har varit vägledande för analysen: Hur fattades besluten
på lokalt plan? Vilka var de tongivande aktörerna? Skedde någon förändring över
tid?

Varför skulle alla vara så eniga under 1600-talet?
Den lagstiftning som reglerade prästvalen under perioden före 1730-talet förutsatte
att församlingarna skulle agera som en singulär aktör, som en enhet och att kon
sensus skulle råda mellan alla inblandade parter. I tidigare kapitel har jag betonat
att församlingarna knappast alltid agerade så enigt som lagstiftningen förutsatte,
även om enhälligheten generellt användes som en retorisk tankefigur.1Att enhäl
lighet och konsensus präglade retoriken i lagstiftning och källmaterial från den här
tiden, är inte så konstigt - det kan ses som uttryck för de rådande normer och vär
deringar som var förhärskande vid den här tiden. Det finns ingen anledning att här
fördjupa sig i alla ideologiska strömningar under 1600-talet, det skulle leda alltför
långt ifrån ämnet.2 En kortfattad presentation av några grundläggande drag kan
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Se även Lindström, ”Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur
1650-1800”, Historisk tidskrift 2000:2, s 210 f.
Se dock Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, kom
missionerna och tjänstemännen, ca 1680—1730, Uppsala 1999, s 21-26 och där anförd littera
tur.
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dock bidra till att öka förståelsen för varför lagstiftningen var utformad som den
var och varför enhällligheten och konsensusprincipen var så omhuldad - åtmins
tone i retoriken - av samtiden.
En grundtanke i den ideologi som kan sägas ha genomsyrat samhället under
den här tiden var att hela samhället betraktades som en helhet, bestående av olika
delar med givna funktioner i ett hierarkiskt system - dessa delar skulle i sin tur
fungera i harmoni med varandra. Den av samtiden ofta använda metoforen av
samhället som en kropp är ett uttryck för denna tankegång, liksom ståndsläran.
Kroppens huvud var självklart kungen, som också betraktades som Guds ställföre
trädare på jorden. En av kungens grunduppgifter var att upprätthålla de två kardi
naldygderna justitia (rättvisan) och dementia (barmhärtigheten). Mellan dessa
dygder fanns ett motsatsförhållande, en spänning och för att bevara enigheten och
jämnvikten i samhället krävdes en balans mellan en faderlig omvårdnad och mild
het å ena sidan och sträng rättvisa å andra sidan.3
De grundläggande samhällsideologiska dragen som grovt skisserats ovan var
också starkt sammankopplade till de rådande religiösa föreställningarna. Den luth
erska ortodoxen kännetecknades av en gammaltestamentlig världsbild med starka
inslag av kollektivism.4 Luthers lilla katekes, Hustavlan, innehöll också tydliga förhållningsorder om hur människorna skulle förhålla sig till varandra i samhället och
huvudbudskapet var att alla skulle veta sin plats i det hierarkiska samhällssyste
met.5
Huruvida budskapet i Hustavlan verkligen internaliserades hos samtiden har
varit föremål för en relativt livlig debatt bland svenska historiker. För kyrkohistorikern Hilding Pleijel är det självklart att Hustavlan internaliserades: ”1 själva ver
ket utgjorde treståndsläran den uppfattning av samhällslivet som var gemensam
för det dåtida samhällets alla svenskar, oberoende av vilket socialt skikt de tillhörde
eller vilken bildningsgrad de företrädde.” Pleijel hävdar vidare att hustavlans idéer
trängde så djupt in i folksjälen att de ”inte blev föremål för någon diskussion utan
utgjorde den självklara förutsättning, utifrån vilken alla omedvetet eller rättare ore
flekterat tänkte och handlade.” Svenskarna levde enligt Pleijel i Hustavlans värld.6

3.
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De historiker som satt frågetecken kring Hustavlans internalisering har
knappast förkastat hustavlans betydelse helt, utan snarare pekat på att vissa
yttringar av böndernas handlingsmönster antyder att inte prästens hela för
kunnelse internaliserades.7 Daniel Lindmark har utifrån husförhörslängder
undersökt om hustavlan verkligen spelade en så framträdande roll i folkunder
visningen som bl a Pleijel hävdar och kommer fram till att det gjorde den inte
- åtminstone inte förrän senare delen av 1700-talet.8 Resultatet gör, menar
Lindmark, att det är svårt att använda hustavlans roll i folkundervisningen
som belägg för att de breda befolkningslagren internaliserade hustavlans före
ställningsvärld - speciellt inte under 1600-talet och början av 1700-talet. Inte
ens det faktum att hustavlan fick en ökad betydelse i undervisningen under
slutet av 1700-talet betyder enligt Lindmark att det är så självklart att menig
heten verkligen internaliserade ideologin, vilket han uttrycker så här:
Det torde vara svårt att komma ifrån att noteringarna i förhörslängderna speg
lar befolkningens kunskaper i hustavlans föreställningsvärld. Därmed inte sagt
att de vid förhören redovisade kunskaperna alltid låg till grund för tanke och
handling.9

Som en motbild till att en hierarkiska ideologi präglade föreställningsvärlden
i det tidigmoderna bondesamhället, har den tyske historikern Peter Blickles te
ser kring begreppet kommunalism lyfts fram bland några historiker på nordisk
botten.10 Peter Blickle härleder begreppet kommunalism ur det förhållande
han menar präglade många bönders vardag i Centraleuropa under tidigmo-

Se bl a Bengt Sandin, Hemmet gatan fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnupp
fostran i svenska städer 1600-1850, Lund 1986, s 52 f; Christer Winberg, ”Några anteck
ningar om historisk antropologi”, s 12; Börje Harnesk, ”Den föränderliga
patriarkalismen”, Historisk tidskrift 1987:2, s 238; Peter Aronsson, ”Vem får vara med och hur?”, i Lars Trägårdh (red), Civilt samhälle kontra offentlig sektor, Stockholm 1995, s
39; Peter Aronsson, ”Hustavlans värld - Folklig mentalitet eller överhetens utopi?”, i
Christer Ahlberger & Göran Malmstedt (red), Västsvensk fromhet: Jämförande studier av
västsvensk religiositet under fyra sekler, Göteborg 1993, s 35; Peter Aronsson, ”Mentalitet,
norm, verklighet - Hustavlan i lokalsamhället”, i Ingmar Brohed (red), Hilding Pleijel
Symposium: iç oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum, Lund 1995; Björn
Furuhagen, Berusade bönder och bråkiga båtsmän: Social kontroll vid sockenstämmor och
ting under iyoo-talet, Stockholm 1996, s 208 f.
8.
Daniel Lindmark, ”Hustavlan i folkundervisningen”, i Christer Ahlberger & Göran
Malmstedt (red), Västsvenskfromhet: Jämförande studier av västsvensk religiositet under fyra
sekler, Göteborg 1993, s 66 ff. Se även Daniel Lindmark, ”Hustavlan i folkundervis
ningen. Hilding Pleijel och den religiösa folkläsningens historia”, i Hilding Pleijel Sympo
sium: 19 oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum, Lund 1995, s 78-82.
9. Lindmark, ”Hustavlan i folkundervisningen”, s 70 ff (citat s 70).
10. Börje Harnesk, ”Kommunalism, makt och motmakt i det tidigmoderna Europa”, Histo
risk tidskrift 1998:4, s 635-644.
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dern tid.11 Sammanfattningsvis definierar Blickle kommunen som en organi
sation som har till uppgift att tillvarata gemensamma intressen. Kommunalis
men blev ’ett sätt att leva’. Horisontella relationer och självbestämmande
värderades högt, vilket utgjorde ett alternativ till den feodala ordningens ver
tikala relationer: ”In contrast to the feudal world, the village commune was
shaped by horizontal relations by the equal status o f the owners o f the farms
within the communal group and their political self-determination.”12
Bland svenska historiker har Blickles tes snarast använts som en idealty
pisk konstruktion, Peter Aronsson använder till exempel begreppet för att be
skriva de egalitära principer som man teoretiskt kan föreställa sig växte fram
ur böndernas praktik, då de själva rådde över arbetet på gårdar och gemenska
pen i byn och församlingen.13 Oavsett om de breda massorna tänkte i horison
tella- eller vertikala relationer präglades den retorik som användes under 1600talet av en strävan efter endräkt och konsensus - både hos överheten och de
breda massorna.

Tidigare forskning om 1600-talets politiska kultur
Konsensus och endräkt predikades alltså allmänt av samtiden och konsensus
har också historiker funnit några århundraden senare, när de studerat de kul
turella yttringarna av sockensjälvstyret utifrån framför allt sockenstämmans
och tingens verksamhet. Böndernas starka konsensusideal och värnandet av
allmännyttan har tidigare betonats av bl a Eino Jutikkala, Ragnar Gullstrand
och Karl Herbert Johansson och på senare tid av bl a Peter Aronsson och Ha
rald Gustafsson.14
När det gäller empiriska studier om lokal politisk kultur under 1600-talet
är dock forskningsläget fortfarande relativt tunt. Ragnar Gullstrands tidiga
och Peter Aronssons betydligt senare karaktäriseringar av sockensjälvstyret ut

Se bl a Peter Blickle, ”Communal Reformation and Peasant Piety”, Central European His
tory 1987:20, s 221 f; Communal Reformation: The Questfor Salvation in Sixteenth-Century
Germany, London 1992, s 155; ”Der Kommunalismus als Gestaltungsprinzip zwischen
Mittelalter und Moderne”, i Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag
von Professor Ulrich Im H o f Bern 1982, s 96 f, 100. Se också Harnesk, ”Kommunalism”, s
635 ff, och där anförd litteratur.
12. Blickle, Communal Reformation, s 156 (citat), 178,181. Även Harnesk, ”Kommunalism”, s
636.
13. Aronsson, Bönder gör politik, s 23fr.
14. Aronsson, Bönder gör politik, s 307 f, 342; Gustafsson, s 12 f, 96 ff, Eino Jutikkala, Bonden
i Finland genom tiderna, Helsingfors 1963, s 196; Karl-Herbert Johansson, Svensk socken
självstyre 1686—1862. Studier med särskild hänsyn till Linköpings stift, Lund 1937, s 172; Rag
nar Gullstrand, Socknarnas självstyrelse i historisk belysning, Stockholm 1933, s 27, 42.
11.

11 6

K a p ite l 7

•

i6oo-ta lets lokala p o litisk a k u ltu r

ifrån sockenstämmans verksamhet står fortfarande relativt ensamma. Gullstrand har i sin studie mött ”en sockensolidaritet och en omtanke om det
gemensamma bästa, som kräver respekt”. På sockenstämman var det främst
bondekollektivet som agerade och inte individuella bönder. Gullstrand svävar
dock på målet i frågan om sockensolidariteten gällde samtliga invånare i sock
nen. Å ena sidan menar han att det rådde konsensus mellan kyrkoherden och
övriga i församlingen - alla såg till församlingens bästa. Den ståndpunkten
framskymtar i passager som: ”pastor, nämnder och sockenmännen sökte fa allt
i en ’god ordning, skick och lag’”. Å andra sidan framhåller han att de till synes
endräktiga politiska besluten som fattades på sockennivå kunde vara utslag av
pastorns auktoritet —de till synes frivilliga överenskommelserna kunde ibland
visa sig vara nog så illusoriska.15 Att det verkligen funnits en utbredd socken
solidaritet inom bondekollektivet tycks självklart för Gullstrand.
Peter Aronsson —som studerat sockenstämman under slutet av 1600-talet
—har också funnit en strävan efter enighet på stämman, eller rättare sagt att
det rådde en anda av tyst samförstånd bakom de beslut som fattades. Aronsson
vill dock tona ned den idylliserande bild av sockenstämman som ett demokra
tiskt fungerande forum, vilket är en bild som det äldre forskningsläget med
Ragnar Gullstrand och K H Johansson förmedlat.16 Aronsson uppmärksam
mar att sockenstämman knappast var ett forum för de breda folklagren - i de
bondedominerade församlingarna styrdes verksamheten under slutet av 1600talet och början av 1700-talet av en fullmäktigekorporation, under pastorns
ledning. Församlingskorporationen bestod då av sexmän och kyrkovärdar och
ibland av en grupp benämnd de ’äldsta’, ”av oklar betydelse”. Korporationen
kunde visserligen fatta beslut, men verkställigheten låg oftast hos bönderna i
gemensamma arbetsinsatser. Fullmäktigerepresentanterna tycks ha haft pro
blem att legitimera auktoriteten bakom besluten och utvecklingen gick också
mot ett mer allmänt deltagande på stämmorna i början av 1700-talet:
Allmogens förmåga till motstånd m ot beslut fattade utan deras samtycke är
troligen den viktigaste faktorn bakom övergången från en fullmäktigestruktur
till en allmänt besökt sockenstämma. Böndernas position på stämman stärks
troligen även genom de många skattköpen i församlingen under tidigt 1700tal.17

En problematisering av hur den påtalade enhälligheten, som tidigare forsk
ning funnit i bland annat sockenstämmoprotokoll egentligen ska tolkas, har

15.
16.
17.

Gullstrand, s 27, 42, 52, 73, 78.
Aronsson, Bönder gör politik, s 306 f.
Aronsson, Bönder gör politik, s 141 f, 153 f, 160 f (citat s 161).
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gjorts på annat ställe.18 Prästvalsstudien visar tydligt att enigheten kunde vara
nog så illusorisk i praktiken, vilket inte minst framkommer i de fall där valet
av präst framkallade strider inom församlingarna. I dessa fall ges också viktiga
ledtrådar om hur det lokala beslutsfattandet gick till i praktiken —vilka som
var de drivande parterna, den informella strukturens betydelse för den politiska
kulturen.
De informella strukturernas roll i 1600-talets lokala politiska kultur har
tidigare inte rönt något större intresse bland historiker i Sverige, tills helt ny
ligen genom studier av bl a Jens Lerbom. Lerbom belyser tingsdomarnas och
prostarnas starka ställning som lokala eliter på Gotland, från högmedeltiden
och framåt och att centralmaktens ökande integrering i lokalsamhället och
rättens professionalisering, innebar att den gamla eliten fick allt svårare att
hävda sin tidigare starka ställning.19
Här tas diskussionen kring 1600-talets politiska kultur lämpligen sin ut
gångspunkt i ett lite uförligare referat av de minst sagt snirkliga turerna kring
en prästtillsättning i Ljusdal i slutet av 1670-talet.

Janusansiktet i Ljusdal 1678
Församlingen i Ljusdal begärde enhälligt sin lokala kaplan till ny kyrkoherde
1678, men fick nej från domkapitlet på grund av att kaplanens meriter ansågs
vara för mediokra.20 Hela historien utvecklade sig sedan till en regelrätt strid
inom församlingen - en strid som kom att stå mellan anhängare till kommi
nister Boestadius i Delsbo och till rektor Halenius från Hudiksvall. Men vi tar
det från början: Halenius hade fatt domkapitlets godkännande att fa predika
i Ljusdal. Efter hans predikan skickade församlingen ett brev till stiftsledning
en och berättade att det inte fanns något att anmärka emot honom och läm
nade därför avgörandet till domkapitlet. Skrivelsen undertecknades med
frasen ”samtlige allmogen i Ljusdal” med socknens sigill.21
Lite senare skickades ett annat brev från Ljusdal till Uppsala, den här
gången med begäran om att fa Boestadius från Delsbo, om de nu inte kunde
fa sin kaplan. Angående Halenius, som predikat i församlingen, så hade de väl
inget emot hans person. Men på grund av hans svaga målföre hade många be
klagat sig över att de inte kunde fatta ett dugg av hans predikan. Detta brev
18.
19.

Lindström, s 211 ff.
Jens Lerbom, ”Proweste, domere oc almughe. Lokala eliter i ett senmedeltida bondesam
hälle”, i Gunnar Dahl & Eva Österberg (red), Renässansens eliter. Maktmänniskor i Italien
och Norden, Lund 2000 s 159-198.
20. Uppsala landsarkiv (ULA), Uppsala domkapitels arkiv (UDA), A L 9 ,10/4 1678,17/4
1678, 3/7 1678; E V :8 i :i , 21/3 1678, s 155, 17/6 1678, s 159.
21. ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 5,1/9 1678, s 163.
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undertecknades med frasen ”läns och tolvmän med menige allmogen i Ljusdal
socken”, också det med sigill.22
Det janusansikte som församlingen här visade upp för stiftsledningen sig
nalerade bara början på en minst sagt spretig härva av anklagelser och motanklagelser åt båda håll. Två veckor efter Halenius provpredikan kom en tredje
skrift till Uppsala från församlingen med beklagade över att två män låtit över
tala sig ”förmedelst välplägning uti prästegården” och hemligt plockat ut sock
ensigillet. Sigillet ska senare ha använts i kallelsen av Halenius. Skriften
undertecknades med frasen ”tolv och menige man i Ljusdal”.23
Ytterligare några veckor senare inlämnades en attest som hävdade att kal
lelsen av Halenius inte alls gjorts hemligen, som Per Ingebrechtsson från byn
Storhaga ska ha uppgett i Uppsala. Enligt den attesten hade kallelsen tillkom
mit i direkt anslutning till Halenius predikan på följande sätt: Eftersom Hale
nius inte var bekant i församlingen begärde han lov av länsmannen att samla
allmogen i sockenstugan efter sin predikan, vilket också beviljades. När han
där började tala med allmogen höjde Per Ingebrechtson rösten och sade: ”det
är sent fria sedan fästmön är förlovad”. En gammal nämndeman replikerade
då: ”vem haver lovat bort henne, vi rå icke stort där om ”. Då lade sig ytterli
gare en bonde i, med orden: ”vi vela ock något råda, som skola föda honom”. 24
Att replikväxlingen rörde kyrkoherdetjänsten är uppenbart. Intressant är
att det tycks ha funnits åtminstone två attityder till församlingarnas möjlighet
till att påverka prästtillsättningen. En som menade att församlingen skulle ha
ett ord med i laget, eftersom församlingen bidrog till prästens försörjning, och
en som såg möjligheten till påverkan som liten. Att det var den gamle nämn
demannen som uttryckte skepsis över församlingarnas möjligheter behöver
inte nödvändigtvis ha varit en slump, vilket jag återkommer till. Vidare bör
även påpekas att den gamle nämndemannen tillhörde den falang som stödde
Halenius och att de andra två som höjde rösten tillhörde Boestadius anhäng
are.
Enligt attesten fortsatte rektorn sedan sitt tal med att ursäkta sig över att
han inte var bekant med någon i socknen och därför inte visste vilka han ”för
nämligast” skulle tilltala. Sedan begärde han ett svar från församlingen. Men
eftersom alla teg, vände han sig till länsmannen och de nämndemän som var
”inom skranks vid bords” och frågade om de trodde att han hade någon chans
att få församlingens godkännande? Länsmannen svarade att han inte kunde se
något hinder till det. Då tog Halenius länsman i hand och sade till de som stod
närmast, att han skulle gå till prästgården och där invänta ett skriftligt svar.25

22.
23.
24.
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ULA, UDA, E V :8 i :i , o d a t, s 39.
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När Halenius lämnat sockenstugan hördes, enligt attesten, ingen tala
emot Halenius. Dock kunde inte ”hela hopen” vara med när önskemålet om
Halenius författades, utan bara de som brukade göra sådant - de som var ”be
trodde”. Däremot var den kallelse som skickats ifrån församlingen för Boestadius suspekt, enligt attesten - länsmannen hade tydligen oförsiktigt lämnat
ifrån sig sigillet när hans hustru närmade sig sina sista andetag. Attesten un
dertecknades av länsmannen själv, tre nämndemän, två sexmän och en bonde
utan titel och vidimerades av den lokale komministern, Esenius.26
De som tagit parti för Boestadius svarade med att skicka in ytterligare en
begäran om att fa honom, den här gången med en lång lista med namn och
bomärken för att verkligen understryka hur enhälliga de var i sitt önskemål.27
Önskemålen om Boestadius refererades i domkapitlet som ett ”stormande”,
som han brukat i församlingen för att samla röster på sin sida emot rektor Ha
lenius. Domkapitlet beslöt därför att låta kontraktsprosten i Bollnäs genom
föra en rannsakning i Ljusdal och dämpa bullret.28

Enhälligheten prövades
Kontraktsprosten sammanfattade sina intryck från rannsakningen på följande
sätt: Strax efter förra kyrkoherdens död hade ”åtskilliga...in privato” styrkt
kaplanen Jonas Esenius att tala med församlingen i sockenstugan, där han ock
så ”tagit sig dristighet” att framföra önskemål om kyrkoherdetjänsten. Detta
önskemål ska samtliga i församlingen ha samtyckt enhälligt till och därpå för
fattat en skrivelse till domkapitlet med önskemål om kaplanen. Att man verk
ligen var enhällig i frågan, prövade kontraktsprosten genom att be alla som
favoriserade kaplanen gå ut på kyrkvallen och ”då blev icke en bonde inne i
sockenstugun kvar”.29
Om man inte kunde fa den lokala kaplanen, var församlingens enhälliga
önskan att fa kaplanen i Delsbo, Boestadius. Även denna enhällighet prövades
på liknande sätt genom allmän utgång på kyrkvallen. Kontraktsprosten ut
ryckte dock vissa dubier för hur denna sistnämnda enhällighet kommit till.
För det första hade Boestadius vid några tillfällen besökt församlingen under
den förra kyrkoherdens sista dagar, varpå kyrkoherden ska ha utbrustit: ”den
där väntar på mitt liv!”. För det andra hade han utan tillstånd predikat i för

26.

27.
28.
29.
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samlingen och efter predikan varit i sockenstugan två gånger och fjäskat för
bönderna. För det tredje hade han använt sig av Per Ingebrechtsson i Storhaga
- som också varit utsänd till Uppsala som församlingsrepresentant —för att gå
runt i gårdarna och samla bomärken. Enligt en attest, som uppvisades vid
rannsakningen, hade Ingebrechtsson tillsammans med två andra bönder gått
runt och sagt följande till människor de träffade: ”sätt för hr Pär [Boestadius]
ditt bomärke, eller håller du med skolmästaren”. Om uppträdandet varit hot
fullt framgår inte av attesten.30 Slutligen hade Boestadius skrivit ett brev till
församlingen - som kontraktsprosten dock inte lyckats fa tag på - där han ut
lovat ”en mycket stor lindrighet och fromhet i uppbördens infordrande”. Val
fläsk med andra ord.31
Angående kallelsen av rektor Halenius bekräftades vid rannsakningen att
han efter sin provpredikan samlat församlingen i sockenstugan och där fram
fört önskemål om att fa tjänsten. Några av församlingens medlemmar, ”där ib
land länsmannen förnämligast”, hade också tackat honom för väl utfört
arbete. Men då Halenius bett om svar på sin begäran om församlingens god
kännande, hade de tigit. Halenius hade då begärt ett skriftligt svar till präst
gården och sedan avlägsnat sig ifrån sockenstugan. Därefter hade tio bönder
författat en kallelseskrift i församlingens namn för Halenius, utan att övriga i
församlingen visste om det - sigillet hade de hämtat hos länsmannen. Dessa
tio bönder sade att de vid det tillfället inte kunnat tänka sig annat än att hela
församlingen skulle ställa sig bakom kallelsen.32
Att överlåta författandet av gemensamma skrivelser åt ett fatal ”betrodda”
var uppenbarligen en del av den politiska kulturen, vilket jag återkommer till
i diskussionen lite längre ned. Det betydde dock inte att det stod fullmäktige
korporationen av betrodda helt fritt att framföra vilka krav som helst i försam
lingens namn. När rektorn senare skrev till församlingen och frågade om alla
ställde sig bakom kallelsen, hade alla svarat nej - utom länsmannen och de tio
bönder som var med när kallelsen författades. D e som bejakat Halenius sade
sig ha gjort det av medlidande med förra kyrkoherdens änka. Om Halenius
blev kyrkoherde i Ljusdal kunde nämligen änkans måg efterträda honom som
rektor i Hudiksvall och därigenom ha bättre möjlighet att försörja henne. Mågen och Halenius hade till och med kommit överens om att byta gård med var
andra - Halenius skulle flytta in i mågens hemman i Ljusdal och mågen i
Haleniuis boställe i Hudiksvall.33
När kontraktsprosten vid rannsakningen bad Halenius anhängare att sti
ga avsides inom skranket i sockenstugan var det ingen som tog steget, utom
länsmannen som sedan bad om ursäkt för att han slarvat med sigillet. Socken
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skrivaren, som höll i pennan när önskemålet om att få Halenius skrevs, ursäk
tade sig också. Några äldre bönder beklagade sig i detta sammanhang för
kontraktsprosten över att de inte fattat något av Halenius predikan, medan
den lokala kaplanen påstod att han förstått allt som predikades.34
När kontraktsprosten tyckte sig fått veta vad han behövde om sakens
sammanhang förmanade han församlingen till lydnad och hörsamhet emot är
kebiskopen och domkapitlet. Han förmanade dem även till inbördes sämja
och enighet, ”att de intet ville bitas och fräta sig inbördes, emedan hans Kungl
Maj:t, vår allernådigste konung så troligen fäktar för allas vår fred och säker
het”. Församlingen lovade då att underkasta sig stiftsledningens vilja, om de
inte kunde få någon av de begärda prästerna - den lokala kaplanen eller Boestadius. I sin redogörelse från rannsakningen avslutade prosten ändå med att
förespråka Halenius, för änkans skull.35
Halenius skickade också, tillsammans med ett brev till domkapitlet, in en
mängd attester till hans favör och Boestadius nackdel. Till Halenius favör attesterades att hans målföre inte var så lågt som några velat påstå. Till Boesta
dius nackdel attesterades bland annat att han brevledes förklenat Halenius och
därigenom gjort församlingen ”orolig”.36 Halenius förklarade också att han vid
ett senare besök i församlingen inte mötts av annat än vänlighet. Motståndar
na var ytterst få, många av de som satt sitt bomärke för Boestadius ska nämli
gen inte ha begripit vad de gjort och nu kommit på bättre tankar. Detta
uttalande problematiserar kollektivets roll i sammanhanget, vilket jag åter
kommer till lite längre ned.37
Hur reagerade då domkapitlet på detta bombardemang av skrivelser och
attester från Ljusdal? Enligt domkapitlets protokoll intog domkapitlet länge
en avvaktande inställning till stridigheterna. Prostens rannsakning i oktober
kommenterades först i december samma år. D e slutsatser som domkapitlet
drog av rannsakningsprotokollet var att alla i Ljusdal var enhälliga i kravet om
den lokale kaplanen, annars ville de ha Boestadius. Den senare hade dock utan
tvivel ”gårdfarit” efter bomärken å sin sida. Dessutom kommenterades att tio
församlingsbor ville ha rektor Halenius från Hudiksvall och att länsmannen i
Ljusdal bett om ursäkt för att han använt socknens sigill ”sine communi con
sensu”. Slutligen uppmärksammades att församlingen ”omsider” förklarat att
de skulle nöja sig med domkapitlets utslag i saken. Kontraktsprostens rekom
mendation för Halenius lästes också upp. D e attester som skickats till Uppsala
kommenterades bara i allmänna ordalag. Boestadius ansågs dock ha handlat
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galet, när han agerat utan domkapitlets välsignelse, han skulle därmed beredas
utrymme att försvara sina handlingar.38
Boestadius försvarade sig först i Uppsala muntligt. Bland annat förnekade
han då att skulle ha förklenat Halenius - de som attesterat att han gjort det,
var enligt Boestadius partiska och ”länsmannens egne”. Boestadius begärde
också avskrift av samtliga attester, vilket beviljades.39

Den anklagade prästens förklaring kastar nytt ljus över händelseförloppet?
I sitt senare inskickade skriftliga försvar, försvarade sig Boestadius minst sagt
vidlyftigt. I den skriftliga försvarsskriften presenterade han också sin version av
hela händelseförloppet, enligt följande: Då Ljusdalsborna insett att de inte
skulle få sin begärde kaplan till ny kyrkoherde, hade några församlingsbor häl
sat på hos honom och bett honom att predika i Ljusdal och då samtidigt passa
på att begära den lediga tjänsten. Efter predikan begärde han vid ett möte i
sockenstugan att få veta om församlingen ville ha honom och fick då det svaret
att det ville de - förutsatt att de inte kunde få sin kaplan och förutsatt att han
kunde få domkapitlets samtycke. Här är det tydligt att en mindre delegation
från församlingen berett vägen inför mötet i socknen, det är dock oklart om
de som besökt Boestadius gjort det på eget bevåg, eller om deras besök föran
letts av ett allmänt möte i församlingen.40
En tid senare fick Boestadius höra att Ärkebiskopen kommit tillbaka till
Uppsala efter en resa och skrev då till honom och begärde tjänsten. Men efter
som svaret dröjde reste han åter till Ljusdal, men inte för att predika - han
skulle bara tala med länsmannen och höra om församlingen fått något svar
från Uppsala på sin begäran om att få kaplanen. Länsmannen visade sig dock
vara bortrest med några soldater till Bollnäs och Boestadius övernattade därför
i Ljusdal. Dagen efter blev han övertalad av kyrkoherdeänkan och hennes måg
att åter predika i församlingen, därigenom skulle han avlasta kaplanen som
predikat dagen före. Och eftersom kaplanen också bad honom om detta, så
gjorde han det. På ett möte i sockenstugan efter gudstjänsten fick han höra av
församlingsborna att de ännu inte fått något svar från Uppsala, angående deras
begäran.41
Ett tag senare kom rektor Halenius till Ljusdal med domkapitlets rekom
mendation och predikade. Efter predikan skrev länsmannen och ”några få” ett
brev till Uppsala - ”under socknens signete” - och begärde Halenius till ny
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A 1:9, 8/11679 § 4.
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kyrkoherde. När församlingsborna fick höra talas om detta och att de riskerade
att fa Halenius till ny pastor, blev de oroliga —Halenius hade ju så ”svagt mål
före”. Frågan är vad som gjorde församlingen mest orolig, att sigillet använts
utan allas samtycke, eller att ändamålet inte föll i god jord? Församlingen
skickade hur som helst två bönder till Boestadius och bad honom om lov att
fa skriva till domkapitlet och begära honom istället. Han svarade då, enligt
egen utsaga, bönderna att han ville överlåta allt till Guds försyn och domka
pitlets disposition.42

Ett koncept på snirkliga vägar
Åtta dagar senare - sedan församlingen rådgjort sins emellan i sockenstugan
och utsett Per Ingebrechtsson att resa till Uppsala —kom två nämndemän och
några bönder till Delsbo med ett koncept. Konceptet, som först skrivits av
sockenskrivaren, innehöll en begäran om att fa Boestadius till ny kyrkoherde.
Socken skrivaren hade sedan strukit ett kors över skrivelsen, eftersom han fa
voriserade rektor Halenius. Bönderna hade dock fatt tag i en skrivkunnig
dräng i prästgården, som hjälpligt kunde skriva av konceptet och därefter tagit
med sig sockensigillet till Delsbo, där konceptet renskritvits —sedan ”slogo de
signetet under”.431 en senare attest förklarade prästdrängen att han visst skrivit
av ett överkorsat koncept som tre bönder kommit till honom med, men att
han inte förstått ordens innebörd.44
Boestadius försäkrade att han inte låg bakom böndernas besök i Delsbo —
den idén hade de själva kommit på efter rådslagning i sockenstugan —han hade
aldrig ens kunnat föreställa sig att de skulle dyka upp där med sigill och allt.
Bönderna hade förklarat för honom att de inte lyckats fa tag på någon i Ljusdal
som kunde renskriva konceptet och därför tvingats att resa till Delsbo.45 Enligt
Boestadius rådslog församlingen i sockenstugan innan beslut togs att skicka
bönder till Delsbo och att skicka Ingebrecthsson till Uppsala. Det behöver
dock inte innebära att hela församlingen samlades och fattade dessa beslut. För
Boestadius var det naturligtvis viktigt att inför stiftsledningen understryka att
församlingens beslut att begära honom var brett förankrat —hur många som
verkligen deltog vid de omtalade mötena i sockenstugan, lämnar källmateria
let ingen närmare upplysning om.
Boestadius förklarade vidare att han inte fiskat efter röster under den förre
kyrkoherdens sista levnadsår, som påståtts. Den privatresa som han gjort till

42.
43.
44.
43.
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trakten hade andra förklaringar.46 Till sitt försvar åberopade Boestadius även
ett antal attester. Värt att notera är dock att dessa visserligen bekräftar berät
telsen om att han varit ute för att handla skinn och lin, men de säger ingenting
om att han vid besöket i Ljusdal inte skulle ha talat om andra saker också.47
Påståendet om att han intalat Per Ingebrechtsson att gå runt bland går
darna och samla in bomärken, var helt enkelt inte sant och kunde ”ej heller
bevisas”. Detta hade Ingebrechtsson själv tillsammans med församlingen
kommit överens om, efter hemkomsten från Uppsala. Att bomärkena samla
des in, var för att ärkebiskopen skulle se vilken del av församlingen som var
större, de som höll på rektorn eller honom. Tydligen hade bönderna tänkt
skicka listan tidigare, men avvaktat då de fatt veta att kontraktsprosten skulle
hålla rannsakning. Det var först när de fick höra att länsmannen med flera för
fattat en ny begäran om Halenius, som listan skickades iväg. När det slutligen
gällde anklagelsen om att han lovat lindring med uppbörden, erkände Boesta
dius det. Han hade ialla fall lovat bönderna att inte vara strängare än förra kyr
koherden, eller pastorn i Järvsö (som tydligen var känd för att var mild i detta
avseende).48
Så långt försvaret mot de anklagelser som lämnats i samband med pro
stens rannsakning. Boestadius värjde sig även mot de attester som Halenius
sida senare lämnat. Enligt en av dessa attester skulle Boestadius ha gjort för
samlingen ”orolig”, genom ett brev till en bonde vid namn Måns Jonsson, ett

46.

47.
48.

Resan till Färila och Ljusdal förklarades av att han förlorat alla sina sängkläder i samband
med att hans hus brunnit ned. Därför hade han rest till Färila för att tala med komminis
tern där och be honom att köpa dun åt honom av finnarna i Finnmarken. Men han var
inte hemma när Boestadius kom dit och han talade då med pastorns hustru i Färila och
begärde att få köpa några harskinnsfällar av henne (hon hade visst tidigare sålt fällar åt
pastorn i Delsbo av ypperlig kvalitet). Att han sedan besökte 3-4 bondgårdar i Ljusdal på
vägen till Färila berodde bara på att Gud straffat delsboborna med stor missväxt på lin,
medan Ljusdal välsignats med ymniga skördar. Därför hade han tagit med sig lin av
sämre sort för att växla till sig sådant som höll en högre kvalitet - detta borde också förra
kyrkoherden i Ljusdals änka kunna bekräfta, eftersom han bland annat velat köpa lin av
hennes dräng (hon hade dock bestämt avrått honom från att köpa drängens lin, eftersom
det enligt henne inte höll måttet). N är han senare återvände från Färila, passerade han
prästgården i Ljusdal och övernattade där. Boestadius hade enligt egen utsaga då inte en
tanke på att i framtiden efterträda kyrkoherden, som då var ”någorlunda” frisk. Kyrko
herdens änka presenterade en annan version av händelserna, hon påstod att Boestadius
resor till Ljusdal syftat till att ställa in sig hos församlingen, vilket fatt hennes salige man
att sucka. Änkan var dock knappast heller ett opartiskt vittne - hon ville att Fialenius
skulle fa kyrkoherdetjänsten, så att hennes måg skulle fa ta hans plats som skolmästare i
Fiudiksvall och därigenom bättre kunna försörja henne. ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 5,
8/10 1678, s 189.
ULA, UDA; E V :8 i :i , 24/2 1679, s 211, 20/2 1679, s 213, 22/2 1679, s 215, 23/2 1679, s 219,
23/2 1679, s 221,1/3 1679, s 223*
ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 5.
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brev som lästs upp offentligt i sockenstugan. Enligt attesten hade länsmannen
nekats att fa se brevet, eftersom det var underskrivet med uppmaning att det
skulle förstöras efter uppläsandet.49 Boestadius förklarade att brevet var av pri
vat natur, men förnekade att det skulle ha innehållit något förklenande om
Halenius. Att det lästs upp i sockenstugan förklarades med att Måns inte själv
kunde läsa och därför bett någon läsa upp det i samband med ett möte där.50
Enligt en annan attest ska en bonde från Delsbo ha berättat för Halenius om
ett besök som Boestadius fatt av ljusdalsbönder, ”då han för dem lustigt spelade
och de lustigt dansade”. Boestadius erkände visserligen att han vid nämnda tillfälle
låtit ljusdalsbönderna få höra hans ”symfoni”, men påkekade samtidigt att bonden
varit rejält påstruken när han berättat om händelsen i Delsbo för Halenius - någon
lustig dans från ljusdalsbornas sida hade det minsann inte varit frågan om, ”ing
en... rörde sin fot”. Boestadius passade även på att i detta sammanhang ge Halenius
en känga genom att påpeka att han bjudit länsmannen och andra till Hudiksvall
och då varit mer än frikostig med förtäringen, för att ”vinna deras affection”.51

Angripare angreps
Boestadius avslutade sitt långa försvar med att direkt angripa angriparna. Först vil
le han göra domkapitlet uppmärksam på att inga andra än länsmannen och Jon
Person i Rångsta, med sin son, mågrar och svågrar skrivit attesterna mot honom.
För det andra, framhöll han att attesterna var skrivna i Hudiksvall ”efter hr Rectoris vilja och behag”.52
Boestadius’ redogörelse fick även stöd från en ny församlingsskrift, också den
med en lång lista med de namn som stödde honom. I församlingsskriften uppre
pades påståendet att det främst var länsmannen och Jon Persson i Rångstad och
deras ”anförvanter” och svågrar som författat attesterna mot Boestadius.53Att bre
vet undertecknades med en lång lista med namn och bomärken förklarades med
att länsmannen och anhängarna till Halenius hade kontrollen över sockensigillet.54
Efter en genomläsning av församlingens skrivelser med långa namnlistor in
ställer sig lätt en rad frågor: Vilka var de drivande bakom skrifterna? Hur engage
rade var egentligen de som skrev på listorna? Samlades till exempel hela för
49.
50.
51.
52.

ULA, UDA, E V :8 i :i , 10/9 1678, s 148 [nr 8].
ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 5, 23/2 1679,s 2I7ULA, UDA; E V :8 i :i , 2/10 1678, s 181, odat, s 5.
ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 5. Det senarepåstående styrktes delvis av Halenius själv, när
han i ett senare brev till domkapitlet badatt fa njuta attesterna till hans fördel till godo.
Dessa ska, enligt Halenius, nämligen ha kom m it till i samband med komminister Back
mans bröllop i Hudiksvall. Se ULA, UDA, E V :8 i :i , 16/5 1679, s 229.
53. ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 17.
54. ULA, UDA, E V :8 i :i , odat, s 17.
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samlingen varje gång som olika beslut togs, som att skicka iväg två nämndemän till
Delsbo för att renskriva suppliken för Boestadius? Och hur fattades besluten dessa
gånger? Fanns det en motsvarande grupp på Boestadius sida, med Per Ingebrechtsson
i täten, som den grupp på Halenius sida, med länsmannen i spetsen? Varför fanns det
ingen i Ljusdal som kunde - eller ville - skriva suppliken med kravet på Boestadius?
Var skrivkunnigheten verkligen så dålig, eller berodde det helt enkelt på att stödet för
Boestadius inte var så tydligt som framhävdes? Källmaterialet erbjuder inga säkra svar.
Vid en senare rannsakan som hölls, visade sig enhälligheten för Boestadius ialla fall inte
ha suttit alltför djupt, vilket jag återkommer till.
När Boestadius’ skriftliga förklaring över de anklagalser som riktats mot honom
kommit in till domkapitlet, diskuterades åter frågan om tjänstetillsättningen i Ljusdal.
Domkapitlets ledamöter var inte eniga om hur man skulle ställa sig i frågan, men beslöt
efter visst dividerande att låta rektor Halenius fa göra en förnyad provpredikan i Ljusdal
- den här gången skulle dock kyrkoherden från Arbrå biträda och ”dirigera” tillställ
ningen.55

55.

Vid ett möte 30 april föredrog ärkebiskopen först alla turer i ärendet. Professor Brunnerus menade
att rannsakningen kastade ett dunkelt sken över Boestadius vandel, medan professor Skunck ansåg
att hans förklaring talade till hans fördel. Därefter vidtog votering i domkapitlet och varje ledamot
fick chansen att yttra sig. Skunck upprepade vad han tidigare sagt, men med lite mer eftertryck:
han sade sig inte kunna se hur domkapitlet skulle kunna neka Boestadius tjänsten efter hans vidlyf
tiga förklaring. Benzelius ansåg att det var uppenbart att både Boestadius och Halenius vandrat på
”krokiga vägar” och att en tredje kandidat därför borde få tjänsten. Brunnerus stod fast vid sin åsikt
om att Boestadius agerat ”oförsvarligt” när han ställt sig ivägen för Halenius lycka - därför borde
tjänsten gå till Halenius. Om inte, borde han i rättvisans namn ges möjlighet att bemöta de
beskyllningar som Boestadius riktat mot honom. Rudbeckius intog en medlande roll. Enligt
honom borde Halenius få tjänsten om församlingen kunde finna något nöje av hans uttal och
ämbetsgåvor och de flesta ville ha honom. Om de däremot var mer belåtna med Boestadius och
fler stod på hans sida, borde han istället få jobbet. Och om båda kandidaterna gjort sig skyldiga till
några felsteg, borde en tredje kandidat ges tjänsten. Ärkebiskopen påpekade avslutningsvis att
Halenius trots allt rest till församlingen med domkapitlets lov, vilket Boestadius inte gjort. Domka
pitlet beslöt att låta kyrkoherdarna från Arbrå och Färila resa ”oförmärkt” med var sin åhörare till
Forsa kyrka, där höra Halenius predika och sedan rapportera om han hördes bra eller inte, ULA,
UDA, A 1:9,3°/4 1679 §
Sedan dröjde det ända till hösten innan ärendet åter behandlades i
domkapitlet. Ärkebiskopen inledde då med att reflektera över Halenius predikokonst och erkände
att han först inte tyckt att han dög till präst, på grund av sitt svaga målföre - men han hade ändå
getts möjlighet att öva sig och söka tjänster. Och nu hade han ju faktiskt också lyckats få en kallelse
från Ljusdal, en kallelse som stöddes av en del av de ”förnämsta” i församlingen. Prästen som hört
honom predika hade också rapporterat att han hördes väl och uppvisat goda gåvor, Dessutom vore
det ju till fördel för änkan i Ljusdal, om Halenius fick tjänsten, så att hennes måg kunde bli ny rek
tor i Hudiksvall. Biskopen framhöll vidare att Halenius chanser att få någon annan tjänst var
ytterst begränsade, medan Boestadius skulle ha betydligt lättare att vinna befordran om han fick
nobben den här gången. Rudbeckius yttrade sig då och menade att Halenius borde kallas till prov
predikan i Uppsalas bondkyrka, så att de lättare kunde ”judicera” i ärendet. Ärkebiskopen ville
dock helst lägga valet i församlingens händer och föreslog att Halenius skulle få en skriftlig rekom
mendation till församlingen för att genomföra ytterligare en provpredikan. Och så blev också
beslutat, ULA, UDA, A L9, 24/9 1679, § 9.
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Vid det möte som pastorn från Arbrå höll med ljusdalsborna efter Halenius förnyade
provpredikan framförde Per Ingebrechtsson tillsammans med ”en hop unga och oroli
ga” högljudda krav på att få Boestadius till ny kyrkoherde. Men när Ingebrecthsson för
sökte få församlingen att lämna mötet i protest mot överhetens tydliga vilja att tillsätta
Halenius, var det ingen som följde honom. Och när pastorn sedan frågade församling
en om de kunde tänka sig att godta den av stiftsledningen föreslagne Halenius, blev för
samlingens svar: Ja.56
Knappt två månader senare kom slutligen ett brev från församlingen till ärkebis
kopen och domkapitlet, i vilket bedyrades att församlingen verkligen ville ha Halenius
till ny kyrkoherde. Man bad också om ursäkt för att ”några karlar obetänkt hava svarat”
i samband med Halenius senaste predikan i församlingen. Brevet undertecknades med
frasen ”läns och tolvmän, undantagandes 3 tolvmän som icke voro tillstädes”, samt
socknens sigill. Stiftsledningen svarade med att ge Halenius tjänsten.57
Därmed var kyrkoherdetillsättningen i Ljusdal avgjord. Kampen för att vinna Bo
estadius till ny kyrkoherde verkar ha kommit på undantag och den naturliga frågan blir
då förstås om stödet för Boestadius verkligen var så utbrett som de namnlistor som ti
digare skickades från församlingen ville ge sken av. Ärendet belyser många intressanta
aspekter som bör vidareutvecklas: vilka aktörer som var tongivande när kraven om präs
ter formulerades och vad det eventuellt säger oss om lokal politisk kultur i Hälsingland
under 1600-talets andra hälft.

De ledande lokala aktörerna
I ljusdalsexemplet figurerade en länsman i en central position. Det är ingen tillfällighet.
Inte heller är det en tillfällighet att en gammal nämndeman tog bladet ur munnen vid
det möte som provpredikanten Halenius höll i sockenstugan efter förrättad ämbetsprov
i kyrkan. Just länsmän och nämndemän figurerar i centrala positioner i många av de
fall från 1600-talet som har analyserats. Det är dessa och andra tongivande aktörer i
sammanhanget, som nu ska lyftas fram. Först prästänkorna.

Prästänkor
Prästänkorna kunde - som tydligt framgått av de exempel som hittills refererats - spela
synnerligen centrala roller i samband med prästtillsättningarna. Att kyrkoherden besatt
en formell maktposition i församlingen - som själasörjare, statlig ämbetsman och sock
enstämmans ordförande - är tämligen självklart, även om prästens auktoritet iblande
fick utstå hårda prövningar. På det informella planet tycks också herdarnas hustrur, och
56.
57.
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senare änkor, haft inflytelserika positioner. På samma sätt som kyrkoherdarnas makt
knappast var obetydlig i samband med tillsättningar av komministrar, ägde av allt att
döma också kyrkoherdeänkorna ett visst inflytande över församlingarnas åsikter när ef
terträdaren skulle utses.
Hur mycket prästänkorna kunde påverka församlingarna i deras val av präster är
dock svårt att säga, mer generellt. Det skiftade uppenbarligen från fall till fall och tycks
i hög grad ha varit beroende av vilken respekt prästfrun lyckats uppnå i församlingen ibland framskymtar också att änkans levnadssätt var avgörande för vilken respekt hon
åtnjöt.58 Mycket talar för att prästänkans auktoritet utgick från det faktum att hon re
presenterade prästgården. Vid flera tillfällen motiverades, som påpekats i tidigare kapi
tel, den begärda änkekonserveringen med att församlingen därmed ville gottgöra den
avlidne kyrkoherdens nedlagda arbete för prästgårdens förbättrande. Om änkan däre
mot försköts från prästgården blev det svårare för henne att hävda någon auktoritet, vil
ket tydligt visade sig i samband med kyrkoherdetillsättningen i Hälsingtuna i slutet av
1660-talet. Den io februari 1667 skrev prästänkan Karin Ersdotter ett brev till ärkebis
kopen Johan Lenaeus, i vilket hon beklagade sig över sitt ömkliga tillstånd. Hon pas
sade samtidigt på att begära att mågen Anders Månsson kunde fa ta den avlidne
kyrkoherdens plats - Månsson var lärare i Hudiksvall och hade arbetat som kaplan i
Hälsingtuna under kyrkoherdens ålderdom.59 Hennes begäran fick också stöd från för
samlingen. 60

58.

Som när församlingen i Harmånger motiverade önskemålet om änkekonservering med
att änkan ”beflitat sig om gudsfruktigt dygdeleverne” och därigenom vunnit allmänt
beröm i församlingen, ULA, UDA, E V:54:i, 3/5 1683, s 295, s 303.
59. ULA, UDA, E V:i36:i, 10/2 1667, s 115.
60. En dryg vecka efter att änkan skickat sitt brev skickade ett antal församlingsbor in en begäran om
att få samme Månsson och motivet sades vara att hans uppförande behagade dem. Brevet under
tecknades med frasen ”Oppå gemene mans vägnar i Tuna och på andra sidan antecknade”. De som
på övrigas vägnar stod antecknade var länsmannen Olof Jespersson och 10 andra män utan titlar
(sannolikt bönder av namnen att döma). Det skrevs även en fullmakt för en Olof Andersson att i
domkapitlet föra församlingens talan, ULA, UDA, E V:i36:i, 8/2 1667, s 117 (citat), 125. Samma
män skrev ”oppå socknens vägnar” även under ett nytt brev till domkapitlet daterat den andra
augusti samma år med upprepad begäran om den avlidne kyrkoherdens måg. I ett tredje brev som
skickades från församlingen hade man lyckats utöka skaran undertecknare till 23 namn. Domkapit
let konstaterade att det fanns önskemål från församlingen om att få Månsson, men valde att
avvakta med beslutet, ULA, UDA, E V:i36:i, 2/8 1667,s få3>°dat [februari 1668], s 137; A 1:6, 27/2
1667, § 3 (citat), 20/3 1667, § 3, 7/8 1667, § i, 21/8 1667, § 3, 20/9 1667, § 3. Under sommaren året
därpå gav domkapitlet prästen Lars Eriksson från Harmånger tillstånd att predika i Hälsingtuna.
”Gemene man” i församlingen erkände därefter visserligen att Eriksson var en vällärd präst. Men
eftersom församlingsborna uppfattat att han hördes dåligt i kyrkan begärde man något annat alter
nativ (om de nu inte kunde få Månsson). I januari 1669 utfärdades också en fullmakt för en Svän
Persson att inhämta svar på församlingens begäran i Uppsala, ULA, UDA, E V:i36:i, 7/6 1668, s
149 (citat), 10/11669, s 153.
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Månsson ansågs dock alltför omeriterad för tjänsten och domkapitlet be
slöt därför att ge tjänsten till en präst vid namn Johan Arnaesius. Enligt rektor
Petrus Waldman, som bevistat installationsakten, hade Arnaesius mottagits av
församlingen ”utan någon mans motsägelse”. Ankan efter förre kyrkoherden
hade dock yttrat sig i sammanhanget och krävt att installationen skulle upp
skjutas, till dess en utskickad bonde återvänt från Uppsala, med svar på för
samlingens begäran om att fa Månsson.61
Den nytillsatte kyrkoherden Arnaesius var tydligen en ung, driftig präst
som ansåg att församlingens kaplan inte längre behövdes. Månsson skulle inte
fa ”ett korn” i lön, förklarade Arnaesius i ett brev till domkapitlet.62 Ankan ef
ter den förre kyrkoherden blev förstås bestört över hur händelserna utvecklats.
Att mågen inte fick bli kyrkoherde - med tillhörande löneförhöjning - var sä
kert illa bara det. Men nu skulle han inte ens få vara kvar som kaplan. Det är
lätt att föreställa sig den desperation som säkert låg bakom det brev som Karin
Ersdotter skrev till domkapitelledamoten Carl Lithmans hustru Anna Johansdotter vid midsommar 1669.
Karin berättade i brevet om hur hon tvingats flytta från prästgården i Hälsingtuna till sitt ”ringa” hemman i Idenor. Hon beklagade sig vidare över hur
den nytillträdde kyrkoherden ”med en part av församlingen” beslutat att för
visa mågen Månsson från kaplanstjänsten. Att Månsson förvisats från socknen
förklarade Karin med att ingen var beredd att ge honom någon lön då kyrko
herden så tydligt deklarerat att han minsann inte skulle bidra. Enligt änkans
synsätt var det dock domkapitlet och ingen annan som skulle besluta om
Månssons fortsatta anställning i församlingen, eftersom det faktiskt var dom
kapitlet som gett honom tjänst som präst där.63
Karin ville nu att Anna Johansdotter skulle tala med sin man om saken,
så att det kunde ”komma fram i domkapitlet, och herr Anders kunde bliva
hjälpt till sitt igen, och bliva kaplan i Tuna så här efter som förr, så kan ock
jag och mina små gossar njuta något gott åt med”.64 Ankans brev är intressant
ur flera synvinklar, inte minst ger det en inblick i de informella kanaler som
kunde utnyttjas vid den här tiden. Istället för att vända sig direkt till Carl Lithman, eller ärkebiskopen, valde änkan att vända sig till Lithmans hustru. Utan
tvekan förväntade sig Karin Ersdotter att Anna Johansdotter skulle tala för
hennes sak med sin man, som vidare förväntades ta upp ärendet i domkapitlet.
Uppenbarligen besannades också änkans förväntningar.65
61.
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Svante Norrhem har undersökt suppliker direkt ställda till några framträ
dande riksrådsmedlemmars hustrur under 1600-talet, och funnit att det fram
för allt var kvinnor som utnyttjade dessa höga herrars hustrur som
mellanhänder för att nå fram till deras respektive män. Detta uppfattades av
allt att döma av samtiden som en fullt legitim kanal att utnyttja.66 Man skulle
därför kunna tänka sig att hustrurna till domkapitlets ledamöter tjänade lik
nande roller som mellanhänder för exempelvis prästänkor — som för Karin
Ersdotter i detta fall - men källmaterialet ger inga ytterligare belägg för en så
dan slutsats. Det betyder förstås inte att Karin Ersdotters agerande behöver ha
varit unikt, bara att det inte framkommer i det källmaterial som här använts.67
Klart är att prästänkorna agerade aktivt för att vinna ett bibehållande vid
prästgården, av uppenbara skäl. Hur stor del av den auktoritet som änkan
tycks ha haft som utgick ifrån henne som person, är dock svårare att säga. Stö
det för prästänkor motiverades inte sällan med makens tidigare insatser och
hennes maktposition tycks därmed ha varit starkt knutet till den respekt som
pastorn vunnit i församlingen. Församlingarna ville i första hand hedra den
avlidne pastorn, genom att värna om hans efterlämnade familj. Sedan tycks
också prästänkan själv, genom sitt uppförande, kunnat påverka församlingsbornas känslor för henne och eventuella avkommor. Församlingarnas mindre
benägenhet att stöda kaplansänkorna, som påpekats i tidigare kapitel, skulle
därmed delvis kunna förklaras med att kaplanerna aldrig kunde uppbåda lika
stor auktoritet som kyrkoherdarna och därmed inte heller deras hustrur och
senare änkor.

Länsmän och militära befiil
I de exempel som refererats hittills har, förutom prästänkor, framför allt läns
män figurerat i centrala roller, liksom ett och annat militärt befäl. Utan tvekan
sticker länsmännens agerande ut mest i detta sammanhang - dessa lägre be
fattningshavare inom den statliga förvaltningen tycks ofta ha fungerat som lo
kala ledargestalter vid sidan av kyrkoherden.
Pär Frohnert har undersökt länsmännens roll i förvaltningen under 1700talet och konstaterar: ”Vi vet inte särskilt mycket om bondelänsmännens so
ciala ställning, men det finns indikationer på att de tillhörde en elit inom all
mogen.” Länsmännens ställning under 1600-talet tycks dock fortfarande vara
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Svante Norrhem, ”Normbryterska eller ansvarstagande hustru?”. Denna artikel ska pub
liceras i en antologi på temat makt, (red) Börje Harnesk, Umeå.
Norrhem har studerat adelsfamiljernas enskilda arkiv och någon motsvarande studie har
inte kunnat göras inom ramen för detta arbete.

Hl

P eter Lindström

något av en vit fläck inom forskningen.681700-tals prosten O lof Broman från
Hudiksvall, känd genom verket Glysisvallur, har dock följande att berätta om
de tidigmoderna länsmännen i Hälsingland:
Uti andra landsorter äro nästan lika månge länsmän som häradsfogdar, alle
nast en i varje fögderi. M en här i landet icke så; utan en länsman i varje
socken, åtminstone uti vart och ett pastorat. Dessa länsmän, som fìngo vid
indelningsverket sina vissa hemman ett gärdemantal på löningsstaten, lika
som gästgivare och postbönder; men staten för de sistnämnda är nu upphäven; dock icke för de 2:e förra. De voro vid början till 1700, utvalde av de
beskedligaste dannemän och bönder i socknen. Förutom mycket prål och stor
ärevördan; varande nästan allesamman även väl sockenskrivare och gästgivare.
Men nu i senare tider, när folket vela inte gärna arbeta, tjänsterna voro så,
emot dem som tjänster som hava vela, begynte även väl andra personer än
bönder och åkermän, ja! Herrar officerare, tränga och slingra sig att bliva läns
män, och i stället för de gamla enfaldigas redlighet och redliga enfaldighet i
mat, kläder, hus och åthävor, prunka och yvas rätt mycket.69

I samband med prästtillsättningarna befann sig länsmännen utan tvekan i det
absoluta toppskiktet av den lokala eliten - vid såväl kyrkoherde- som kaplanstillsättningarna. Även länsmannen hade naturligtvis en formell maktposition,
genom sin ämbetsutövning. Men precis som nämndemännen, tycks deras
maktposition även manifesterats vid sidan av de offentliga arenorna och där
med även vid sidan av områdena för deras formella maktbefogenheter. Vid
tillsättningar av kaplaner hände det att länsmannen agerade kraftfullt mot kyr
koherdens vilja, vilket inte minst den tidigare refererade tillsättningen i Boll
näs i slutet av 1600-talet tydligt visar (se kapitel 3 ovan).
I Bollnäs agerade en länsman högst egenvilligt även vid kaplanstillsättningen i mitten av 1660-talet. Under hösten 1666 samlade nämligen länsman
nen — utan att kyrkoherden informerades — församlingen till möte i
sockenstugan, för att diskutera vem som skulle föreslås till ny komminister.
Länsmannen förespråkade sin bror, O lof Werfwing. När kyrkoherde Hagelsten fick höra talas om länsmannens agerande kallade han genast till sig kyrkovärdarna samt sexmän och nämndemän för ett informationsmöte i sakristian —
under mötet passade länsmannen på att åter plädera för sin bror ute på
kyrkvallen. När pastorn fick höra talas om detta senare tilltag valde han att is
tället behandla frågan vid en allmän sockenstämma. Vad som hände på stäm
man nedtecknades detaljerat och skickades sedan — bevittnad av över 200
församlingsbor - till stiftsledningen. Enligt stämmoprotokollet utspelade sig
68.
69.
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Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i
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följande episod i sockenstugan: Kyrkoherden frågade först församlingen om
den inträffade incidenten med länsmannen och besvärade sig över att han vi
sats sidovördnad. Det hade uppenbarligen skett ett intrång i det ämbete som
Gud, konungen och prelaterna i Uppsala anförtrott honom —att föra ordet
”uti kyrkosaker”.70
Länsmannen svarade då att kallelsen av hans bror redan skickats iväg till
Uppsala ”under socknens signete” och uppmanade samtidigt alla som lovat
honom sitt stöd att stå vid sitt ord. Effekten av länsmannens inlägg blev att de
som stod på hans sida bullrade så våldsamt att kyrkoherden inte fick en syl i
vädret. När ”ljud blev klappat” och kyrkoherden åter kunde ta till orda, fort
satte han förmaningarna med att påpeka att ett viktigt ärende som detta borde
övervägas noga - utan annat anseende än till Guds ära och församlingens nyt
ta. Han förklarade också att församlingen ”i gemen” knappast var vuxen en så
dan uppgift. Länsmannen fick sig också en åthutning och påmindes om att
han även tidigare bjudit pastorn ”split och motstånd i ämbetsutövandet”. Det
hör till saken att länsmannen också var socknens gästgivare och som sådan ti
digare dragits till tinget av kyrkoherden för otillbörlig krögeriverksamhet.71
Hagelsten fortsatte därefter med att kritisera länsmannens bror. Han var
ingen vidare präst, enligt kyrkoherden. Han hade nämligen så låg röst att han
omöjligen kunde höras i Bollnäs kyrka. Dessutom hade han ”svaga ämbetsgåvor, voro sjuklig och till sitt sinne svårmodig”. Församlingen hotades därför
med att de knappast kunde räkna med att Werfwing skulle göra dem någon
tjänst vid trängande behov, till exempel vid sockenbud.72
Länsmannen reagerade - av förklarliga skäl - kraftigt mot smutskastning
en av sin broder, han ställde sig upp vid bordet och sade ännu en gång till dem
som gett honom löften om stöd att stå vid sina ord. Löftesgivarna steg då fram
och förde ett sådant oväsen att kyrkoherden och ”de äldsta” fick svårt att göra
sina röster hörda. Hagelsten hade trots bullret lyckats framföra en uppmaning
om att alla skulle ställa sig i två ”hopar” - de som stödde länsmannen skulle
ställa sig i den ena hopen och de som stödde kyrkoherden i den andra. Men
länsmannens anhängare bullrade och kom med så många invändningar att
den föreslagna gruppindelningen inte gick att genomföra.73
När kyrkoherden för tredje gången lyckats dämpa bullret genom att klap
pa ljud påpekade de ”beskedligaste och äldsta” —som nämndemannen Lars Joensson — på hela församlingens vägnar att församlingen tidigare kommit
överens om att inte gå ifrån kyrkoherdens åsikt vid kaplansvalet —”ty [kyrko
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herden] giva vi vår tull och tionde och han skall svara oss huru vi få kyrkotjänst, både av honom och kaplanen”. Nämndemännen Joensson och Erich
Olufsson (på församlingens vägnar) och Hans Olufsson (på sexmännens väg
nar) framförde dock ett förslag om att församlingen nu skulle begära den förre
kaplanens son. Om de inte kunde få honom ville de istället få en from, skicklig
och med goda ämbetsgåvor begåvad präst, som kunde höras väl i kyrkan och
dessutom besöka de sjuka utan försummelser (den tidigare kaplanen hade visst
på slutet blivit tämligen ”tung och trött”). På mötet bestämdes också att det
ändå borde vara kyrkoherden som skulle begära ny kaplan hos stiftsledningen,
vilket motiverades med att det var han som fick lön för att ytterst ansvara för
kyrkotjänstens upprättande.74
I ovanstående redogörelse från mötet i sockenstugan framfördes också
klagomål över att brevet för länsmannens bror —som alltså skickats till Upp
sala i församlingens namn - inte upplästs i sockenstugan. Inte heller var sock
ensigillet undersatt med församlingens samtycke. Redogörelsen avslutades
också med ett ”P S” där det påstods att de som bejakat kallelsen av länsman
nens bror gjort det mot villkor att kyrkoherden och hela församlingen skulle
lämna sitt bifall. Men sedan hade länsmannen ”för sig själv” skrivit brevet till
Uppsala, som ingen varken hört eller sett, och själv satt socknens sigill under.
Ett sådant ”egenvilligt” tilltag borde länsmannen ha avhållit sig ifrån, särskilt
sedan han varnats både av kyrkoherden, en del nämndemän, samt kyrkovärdar
och sexmän. Anledningen till att så många som drygt 200 personer bevittnat
innehållet i redogörelsen till domkapitlet, förklarades med att en sockenman
samt länsmannen inte samtyckt till att sockensigillet skulle användas.75
Den ovan refererade redogörelsen från sockenstugan består så vitt jag kan
se av två delar, dels en relativt rättfram redogörelse för vad som tilldrog sig vid
mötet i sockenstugan, dels en avslutande del med klagomål över länsmannens
agerande. De 200 personer som attesterade redogörelsens riktighet, attesterade
av allt att döma endast riktigheten i det som rörde redogörelsen av mötet i
sockenstugan - inte de mer direkta klagomålen mot länsmannen. Av redogö
relsen från mötet att döma hade nämligen länsmannen stöd från mer än ett
”fåtal” och detta stöd tycks vidare inte ha byggt på några villkor om att kyrko
herden och resten av församlingen skulle samtycka till valet av brodern, vilket
påstods i brevets avslutande del.
Skriften med önskemål om länsmannens bror till ny komminister —som
alltså påstods ha författats av länsmannen själv - skickades till stiftsledningen
i november 1666. Skrivelsen undertecknades inte av någon enskild, utan med
frasen ”läns- tolv- och sexmän samt gemene allmogen i Bollnäs socken” med
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vederbörligt sigill.76 Lustigt nog anklagades en tidigare länsman i Bollnäs 1650
för att på samma sätt ha använt sockensigillet i församlingens namn - övriga
församlingsbor ovetandes —i syfte att vinna befordran åt en bror. Den gången
gällde dock befordran kyrkoherdeposten.77
Länsmännen betraktades inte sällan av det lokala prästerskapet som all
männa orosstiftare, som uppstudsade övriga församlingsbor. Att detta rykte
hade ett visst fog för sig, har ovanstående exempel visat. Bara för att nämna
ytterligare några exempel kan nämnas att länsmannen i Hälsingtuna 1695 an
klagades för att ha uppstudsat övriga församlingsbor att inte betala full kaplanslön till kaplanen, samt lurat dem att kaplanen själv bett om att fa betala
vissa taxor fast han egentligen inte behövde det.78 Och en löjtnant i Enånger
anklagade 1683 socknens länsman att ha övertalat en bonde att föra fram en
supplik i församlingens namn till Uppsala, fast mycket få i församlingen känt
till innehållet.79
Exempel på länsmän i nyckelpositioner i detta sammanhang är otaliga.
Att just länsmän var så tongivande aktörer kan delvis förklaras med att de var
skrivkunniga, vilket ju var en konst som långt ifrån alla behärskade i det agrara
Sverige under 1600-talet. Det inledande exemplet från Ljusdal belyser också
tydligt hur svårt det kunde vara för en församling att skicka suppliker, om
länsmannen och sockenskrivaren vägrade att deltaga i aktionen. Att bönderna
ändå kände till och utnyttjade hjälp för att formulera sina inlagor, visar Ljusdalsexemplet tydligt och det har även Nils Erik Villstrand lyft fram.80 Läns
mannen kunde alltså relativt enkelt agera som utsedd, eller självpåtagen,
språkrör för hela församlingen, särskilt som han ofta verkar ha haft relativt fri
tillgång till sockensigillet.
Karl Bergman lyfter i sin avhandling fram hur den lokala politiska kultu
ren på 1600-talet fortfarande i huvudsak var baserad på muntlig kommunika
tion, vilket ytterligare understryker vikten att ha tillgång till skrivkunniga
personer i kommunikationen med överheten.81 Det vore dock för enkelt att re
ducera orsaken till länsmännens dominanta ställning, till enbart skrivkunnig
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het. Den auktoritet som följde med själva ämbetet och ämbetsutövningen
torde också ha spelat in. Länsmannen var, precis som kyrkoherden, en del av
församlingen och lokalbefolkningen, men något mer än bara en bonde. Både
präster och länsmän hade statliga ämbeten och båda fick ersättning för sina
tjänster av människorna i det lokalsamhälle de tjänstgjorde i. Bara det räckte
förmodligen för att skapa en påtaglig distans, till de övriga människorna i sam
hället.
Det var dock endast kyrkoherdarna, som hade en formell makt i samband
med prästtillsättningarna och det var i samband med kaplanstillsättningarna.
Länsmännens och prästänkornas inflytande i sammanhanget låg snarare på det
informella planet - på samma plan som de militära befälhavarna också befann
sig i. Med indelningsverket integrerades de militära befälen direkt i rekryte
ringsområdena, genom att de tilldelades kronohemman, eller så kallade
kungsgårdar - befälen blev därigenom ett allt vanligare inslag i socknarna un
der 1600-talets sista decennier.82 Maria Bondesson har också lyft fram militära
befälhavares roll som lokala aktörer i samband med häxprocesserna i Hälsing
land, åtminstone i Delsbo socken.83
I mitt material skymtar militära befälhavare i mer eller mindre inflytelse
rika positioner under slutet av 1600-talet, men närvaron blir betydligt mer på
taglig några decennier in på 1700-talet, vilket jag återkommer till i nästa
kapitel.

Nämndemäriy de äldste och en och annan ”knakehals”
Militärer, länsmän och prästänkor var alla delar av församlingen. Det var ock
så nämndemännen, som också generellt sett tycks ha ägt starka röster när be
sluten om själasörjare fattades, vilket framgått i många av de exempel som
refererats tidigare. Nämndemännens sociala status i lokalsamhället har tidigare
uppmärksammats inom forskningen. Marja Taussi Sjöberg har till exempel
lyft fram den särskilda ställning som följde med nämndemannauppdraget —
dessa män utnyttjades nämligen flitigt till andra lokala förtroendeuppdrag un
der 1600-talet. Det är okänt hur nämndemännen valdes, men de som satt
längst tycks ha kommit från stora eller medelstora gårdar i de socknar som
Taussi Sjöberg undersökt.84
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Studien av prästtillsättningarna bekräftar bilden av nämndemännens
starka sociala ställning. De tycks ha betraktats som allmänt förnuftiga och på
litliga, både av lokalsamhället och av de präster som var beordrade av stiftsled
ningen att ta reda på församlingens åsikter. Av de mötesprotokoll som fördes
vid dessa tillfällen framgår ofta att just nämndemän höjde rösten och talade på
övriga församlingsbors vägnar.
En annan grupp inom bondebefolkningen, som uppmärksammats inom
tidigare forskning - men som ännu inte riktigt utretts - är de som samtiden
kallade ’de äldste’, eller något motsvarande begrepp.85 Enligt Lennart Söder
ström ansågs de äldste i Härnösands stift från början av 1700-talet som ”sär
skilda förtroendemän inom sockenstämman, utvalda för vissa överläggningar
tillsammans med församlingens pastor”. Biskopen O lof Kiörning gjorde ”de
äldsta” till en fast institution från mitten av 1700-talet och övervakade noga så
att församlingarna valde äldste. Valet skulle ske på sockenstämman ”’med kyr
koherdens vetskap och överenstämmelse’. De äldste skulle vara ’beskedliga och
allvarliga män’ och mandatperioden var i princip på livstid. Nyval skedde för
stås om någon avlidit eller blivit ’orkeslös och otjänlig”’.86
Precis som nämndemännen tycks ’de äldste’ ofta ha fungerat som lokal
samhällets talesmän i kommunikation med överhetens representanter. I sam
band med kaplanstillsättningar i Hälsingtuna i slutet av 1600-talet fick till
exempel socknens ”åldermän” svara för församlingens räkning när biskop Svebelius genomförde sin biskopsvisitation i församlingen. Betecknande är att
dessa ’åldermän’ var betydligt mer medgörliga till stiftsledningens propåer än
vad församlingen tidigare gett sken av att vara. När kontraktsprosten året inn
an mötte församlingen i samma ärende bjöds också nio bönder med till präst
gården efter ett allmänt möte i sockenstugan - de betecknades ”goda och mest
gamle män” i församlingen. Dessa var också betydligt mer medgörliga än vad
församlingen i allmänhet gett intryck av vid mötet på sockenstugan.87
Vilka var då dessa ’äldste’? Det källmaterial som här brukats kan tyvärr
inte ge något tillförlitligt svar på den frågan. Ibland nämndes de vid namn och
i någon socken tycks det ha funnits inte mindre än fyra äldste i en och samma
by.88 Det gör det svårt att sätta likhetstecken mellan byåldermän och äldste.
Det kunde ingå nämndemän i denna grupp, men också andra individer av mer
dunkelt ursprung. Beteckningen ’gl’ framför många av de namn som ingick i
85.
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87.
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Peter Aronsson har uppmärksammat att de äldste fyllde en funktion i slutet av 1600- och
början av 1700-talet: ”En fullmäktigeförsamling, bestående av kyrkans män - sexmän
och kyrkvärdar - och ibland också de ’äldste’ av oklar betydelse, spelade länge en stor roll
för sockensjälvstyret.” Aronsson, Bönder gör politik, s 141. Se också Olle Larsson, Biskopen
visiterar s 208 ff.
Lennart Söderström, Norrländskt sockenliv under 1700-talet, Härnösand 1984, s 76 f.
ULA, UDA, E V:i36:i, 12/5 1689, s 203; 25-26/2 1690, s 222.
ULA, UDA, E V:i04:ia, 29/8 1725, s 359.
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gruppen tyder på att det ialla fall var frågan om äldre, respekterade medlem
mar av församlingen - även om de naturligtvis inte behöver ha varit de äldsta,
rent åldersmässigt. Det skulle naturligtvis vara intressant att jämföra de namn
uppgifter som finns kring vilka som ingick bland de ’äldsta’ med tingsprotokoll för att därigenom utröna om det ändå främst var frågan om nämndemän,
men det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra inom ramarna för den här
undersökningen.
Utöver ovan nämnda aktörer har studien även visat att det kunde finnas en
skilda individer - eller grupper av individer - i lokalsamhället som helt saknade
någon formell maktposition, men som ändå tilläts hamna i starka positioner av
informell karaktär - som ovan nämnda bonden Per Ingebrechtsson i Ljusdal.
Han tycks ha fått ett relativt stort stöd hos övriga församlingsbor i inledningen av
processen, även om han inte förmådde att i längden övermanna länsmannen och
hans anhängare. Till slut var det ju bara de ’unga och oroliga’ som följde Inge
brechtsson.
Per Ingebrechtsson får här illustrera alla de enskilda bönder som varken be
tecknades som nämndemän eller en av ’de äldste’ av samtiden, men som ändå på
tog sig en tydlig ledarroll i bondekollektivet. I många fall har det varit svårt för
mig att avgöra i hur stor utsträckning dessa ledargestalter agerade på eget bevåg
eller med stöd från det stora flertalet i församlingen. I samband med tillsättningen
av ny kyrkoherde i Skog 1676 (se kapitel 2 ovan) var det som bekant en bonde vid
namn Hans Jöransson som tog skoveln ur den tillsatte prästens hand när han
skulle jordfästa ett lik. Samme Jöransson förföljde också kontraktsprosten med
smädelser och påstods dessutom ha uppmanats av änkan att resa till Uppsala i för
samlingens namn. Och i samband med prostens möte i prästgården var det ytter
ligare några bönder som höjde rösten och gjorde sig till talesmän för
församlingen. Enligt kontraktsprosten var Jöransson en av de argaste ’knakehalsarna’ i församlingen.
När det gäller Hans Jöransson och andra ”orosstiftare”, måste förstås epitet
som argaste knakehals sättas i relation till vem som gjorde bedömningen. Att bi
skopen, prostar och andra präster betraktade moståndsivrande bönder som oros
moln och irritationsmoment är tämligen självklart och det är denna överhetens
syn som präglar källmaterialet. Frågan är vilken roll de spelade i den lokala poli
tiska kulturen, vilken attityd övriga församlingsbor hade till de bönder som vid
sidan av nämndemännen och de äldste gjorde sig till talesmän för dem? Det var
av allt att döma accepterat, men samtidigt utsatt för ständig prövning. Ljusdalsexemplet kan åter fungera illustrativt. Ingebrechtsson var visserligen en som tog
på sig en tydlig ledarroll i församlingen, men det gjorde också länsmannen och
några av nämndemännen på hans sida. Ingebrechtsson lyckades skapa majoritet
för Boestadius vid den första rannsakningen som prosten gjorde och dessutom få
en stor del av församlingsborna att sätta sina bomärken på två suppliker till stifts
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ledningen. Men av församlingsbornas senare agerande tycks den alternativa makt
konstellationen med länsmannen i spetsen ha segrat.
Sammanfattningsvis har några tongivande aktörer i samband med prästtill
sättningarna i Hälsingland under 1600-talet lyfts fram. Prästänkornas relativt
starka ställning i sammanhanget kan naturligtvis till stor del hänföras till sakens
natur. Prästtillsättningarna handlade ju på ett mycket påtagligt sätt om dessa
kvinnors framtida försörjning och det är därför knappast förvånande att de ut
nyttjade varje möjlig kanal som stod till buds för att säkra sin egen och sin familjs
bibehållande vid prästgården. Andra framträdande aktörer som här lyfts fram länsmän, nämndemän, militära befäl, de äldste och en och annan röststark bonde
- och deras starka ställning, kan inte lika enkelt hänföras till ärendets natur.
Nämndemännens, militärernas och länsmännens tongivande roller i sam
manhanget hängde förmodligen samman med deras formella maktpositioner
inom respektive verksamhetsområde. Då är det betydligt svårare att finna någon
enkel förklaring till varför män som Hans Jöransson och Per Ingebrechtsson kun
de hamna i inflytelserika positioner. Förklaringen skulle kunnas sökas på det eko
nomiska planet, att det var de mest rika bönderna som höjde sina röster. En
alternativ förklaring skulle kunna vara att dessa personer helt enkelt var de perso
ner i lokalsamhället, som intresserade sig för den här typen av gemensamma be
slut, och som eventuellt ägde framträdande ledaregenskaper och en stark vilja att
göra sin röst hörd. Sådana människor finns det relativt gott om i dagens samhälle
och det är väl inte helt orimligt att tänka sig att motsvarande karaktärer också
fanns i 1600-talets Hälsingland. Resonemanget kring olika ledartyper leder natur
ligt över till frågan om själva beslutsprocesserna, hur de lokala besluten fattades.

Den lokala beslutsprocessen - en för alla, alla för en?
När Ovanåkers församling anklagades för att ha varit splittrade inbördes ifråga
om församlingens begäran av ny kyrkoherde 1688 skickades ett upprört brev till
stiftsledningen. De var minsann inte alls splittrade inbördes, som påståtts - san
ningen var istället att hela socknen varit ense vid varje suppliks uppsättande, ”så
om själva ordformerna i supplikerna som sockensigillets undersättande”. I Ovan
åker gällde nämligen devisen: ”alla sockenbönderna stå för en och en för alla”.
Och för att riktigt understryka hur enhälligt även detta brevs formuleringar till
kommit avslutades skrivelsen med frasen ”i uppenbar och mangrann socken
stämma [...] samtl. allmogen i Ovanåker”. I ett annat brev från församlingen
försäkrades att man verkligen varit enig i församlingen - om bara en hade räckt
upp ett finger i protest, så hade inte supplikerna kunnat skickas över huvudtaget,
påstods det.89
89.

ULA, UDA, E V u o ila , 13/5 1688, s 133 (citat), 6/9 1688, s 141.
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Den bild som tecknas i ovanstående brev, är att hela församlingen samlats
i sockenstugan och att varje församlingsbo bifallit varje ordalydelse i de suppliker som skrivits - alla för en, en för alla. Så kan det förstås mycket väl ha gått
till, även om retoriken tillspetsats något (förmodligen var inte alla församlingbor på plats när supplikernas ordalydelser godkändes). Brevet säger dock ing
enting om hur själva formulerandet av supplikerna gått till. Vem höll i
pennan? Vem dikterade innehållet? Den präst som domkapitlet ville ha på
tjänsten - men som församlingen inte ville ha —påstod att det i själva verket
var prästänkan som var hjärnan bakom de suppliker som skrevs till hennes för
del (församlingen begärde konservering).90 Så kan det också mycket väl ha va
rit. Problemet är bara att källmaterialet inte tillåter några säkrare slutsatser åt
det ena eller andra hållet, eller om hur de beslut som föregått supplikerna gått
till.
Källmaterialet ger vid handen att den normala gången vid supplikers upp
sättande var att några sockenbor träffades vid ett förberedande möte och for
mulerade innehållet i suppliken. Detta framgår tydligt i det ovan refererade
ljusdalsexemplet genom uttrycket att inte hela ’hopen’ kunde vara med när
brevet skrevs —detta sköttes av de som brukade göra sådant, de som var ’be
trodde’ (i ljudalsexemplet rörde det sig om tio sockenbor, varav åtminstone
några var nämndemän). I bästa fall lästes sedan suppliken upp vid ett allmänt
möte i sockenstugan. På mötet kunde då enskilda församlingsmedlemmar ge
utlopp för eventuella synpunkter på formuleringarna och välja att antingen
godkänna att sockensigillet sattes under som bekräftelse på att beslutet varit
enhälligt, eller motsätta sig detsamma. Den process som ovanåkerborna be
skriver och som finns beskrivet på andra ställen i källmaterialet visar att detta
utgjorde idealet för hur beslutsprocessen skulle gå till i Hälsingland under se
nare hälften av 1600-talet och senare (vilket jag återkommer till i kapitel 8).
Sockensigillets symboliska betydelse framkommer vid ett flertal tillfällen
i samband med prästtillsättningarna. Sockensigillet tycks ha betraktats som en
garantistämpel för att ett brev, eller en supplik i församlingens namn verkligen
sanktionerats av församlingsborna i gemen. Den betydelsen av sockensigillet
delades av både församlingarna och stiftsledningen och det förekommer på
några ställen i domkapitlets protokoll där avsaknad av sockensigill givit upp
hov till ett ifrågasättande av brevets giltighet som en kollektiv viljeyttring be
traktat. Brukandet av namnlistor med bomärken kunde ibland fungera som
substitut till sockensigillet, om majoriteten för ett beslut var stort. I det ovan
refererade fallet från Bollnäs och kaplanstillsättningen där på 1660-talet, för
klarades ju det faktum att 200 personer satte sitt bomärken under skrivelsen
med att länsmannen och en annan sockenman motsatt sig att stöda innehållet
i brevet.
90.
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Sockensigillet kunde också ställa till med trassel, om det brukades på otill
börligt sätt. Om ovanåkerexemplet kan sägas belysa en beslutsprocess som in
volverade en relativt stor del av församlingen - åtminstone i slutfasen - kan
ljusdalsexemplet sägas belysa en process som inte nödvändigtvis involverade så
många människor. Exemplen på att sockensigillet kunde brukas utan att detta
sanktionerats vid ett allmänt möte är relativt många i källmaterialet, vilket alla
exempel som här refererats visar.
Den arbetsfördelning som brukades vid uppsättande av suppliker och an
dra skrivelser i församlingens namn kunde uppenbart missbrukas av de aktörer
i ledande ställning som lyfts fram ovan. Det är dock inte alltid klart om den
grupp - vi kan kalla den församlingens arbetsutskott - som utformat skrivel
sen och satt sigillet under, verkligen själva uppfattat att de saknade stöd för ak
tionen. Om innehållet visade sig strida mot gällande förordningar kunde det
ibland vara praktiskt för församlingsborna att skylla på egenmäktigt förfaran
de. Om aktionen istället ledde till ett resultat som det stora flertalet ville ha,
restes mer sällan några klagomål från församlingen - även om utomstående
parter påstod att sockensigillet använts utan allas samtycke.
Ljusdalsexemplet ger en tvetydig bild av vad som var accepterat och inte
accepterat. De tio församlingsbor som först skrev kallelsen för Halenius påstod
att de trott sig ha agerat med församlingens goda minne —det var därför inget
”misstänkt” i vad de gjorde, utan ett helt normalt förfarande. Å andra sidan
framkom att församlingen blivit ”orolig” när det uppdagats att brevförfattarna
kallat en präst som övriga församlingsbor inte ville ha. Frågan är vad som
egentligen var problemet här - att författarna skrivit kallelsen på församling
ens vägnar, utan att först ha frågat om lov, eller att de totalt missbedömt den
allmänna opinionen och därigenom gått över gränsen för det tillåtna? Mot
bakgrund av vad som kommit fram i andra liknande fall, talar mer för den se
nare tolkningen. När till exempel bollnäsborna lämnade in en supplik till
landshövdingen i slutet av 1600-talet i samband med bråket kring kaplanstillsättningen, framkom att länsmannen författat skrivelsen på församlingens
vägnar och inte avslöjat innehållet för övriga församlingsbor förän efter det att
den lämnats in (se kapitel 3). Länsmannens agerande tycks i det fallet ha sank
tionerats av de flesta i församlingen, även om han uppenbarligen inte frågat
om lov att skriva suppliken.
En rimlig slutsats blir därför att de ledande aktörerna i församlingarna
hade relativt fria händer att driva församlingens sak i kommunikationen med
överheten, i alla fall så länge det inte gick stick i stäv med den allmänna me
ningen. Det fanns uppenbarligen en viss arbetsdelning när det gällde den po
litiska dagordningen i socknarna - det fanns ett visst antal mer eller mindre
självutnämnda språkrör, som skötte om författandet av skrivelser och förde
församlingens talan utåt. Församlingskollektivets roll blir mindre tydlig. Det
finns förutom ovan nämnda ovanåkerfallet fler exempel som talar för att för-
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samlingskollektivet kunde spela en aktiv roll när innehållet i brev skulle god
kännas. Även vid rannsakningar figurerade församlingskollektivet i en aktiv
roll, som när prosten bad alla församlingsbor i Ljusdal att gå ut ur sockenstu
gan och ställa sig på kyrkvallen (se ovan).
Frågan är förstås vilka som var med vid dessa möten. Var det bara hem
mansägarna som utgjorde församlingskollektivet i detta sammanhang? Käll
materialet tillåter inga vattentäta slutsatser. När tvist uppstod hände det, som
i ljusdalsexemplet ovan, att långa namnlistor skickades till stiftsledning och
Kungl Maj:t för att understryka hur stort stöd ett beslut hade (eller i vissa fall
åtminstone ge en illussion om att stödet var stort). Dessa listor bestod av namn
med bomärken, vilket talar för att det bara var hemmansägare som deltog. På
vissa av dessa listor förekom också kvinnor, som benämndes antingen ”änka”
eller ”hustru”, vilket jag har tolkat som att kvinnorna företrädde hemmanen i
dessa fall.
Säger då verkligen alla fall som här refererats något om den lokala politis
ka kulturen generellt? I majoriteten av alla prästtillsättningsärenden framkom
mer inte något annat än att församlingen kollektivt fattat ett beslut i en eller
annan riktning. D e gånger som beslutsprocessen problematiserades av samti
den var i första hand då det förekommit —eller påståtts ha förekommit —lokala
konflikter. Prästtillsättning var vidare något som skedde relativt sällan i för
samlingen - prästen hade oftast tjänsten på livstid - och det kan därför synas
lite märkligt att tala om en politisk kultur och en politisk dagordning utifrån
de exempel som här diskuterats.
Vid de lokala konflikterna problematiserades visserligen beslutsprocessen
och anklagelser om otillbörlig verksamhet framfördes. Men här har snarare så
dant som inte problematiserades av samtiden lyfts fram - att församlingens
skriftliga- och muntliga talan fördes av några ledande aktörer i lokalsamhället
och att det kollektiva beslutet ofta tycks ha föregåtts av en beredning av ären
det av några fa initiativtagare.
Peter Aronsson har vidare, som redan nämnts, visat att sockenstämmans
verksamhet sköttes av en församlingskorporation bestående av ett mindre an
tal fullmäktigerepresentanter, förutom pastorn. Detta pekar också på före
komsten av en politisk kultur under 1600-talet, som karaktäriserades av viss
arbetsdelning, även om fullmäktigerepresentationens legitimitet ifrågasattes
gång på gång, enligt Aronsson. Vidare kan analysen hämta styrka i de resultat
som MariaWalleberg Bondesson kommit fram till, när hon karaktäriserat den
informella strukturen i norra Hälsingland under 1600-talet. Hon har nämli
gen funnit att vissa personer var mer drivande än andra i samband med häx
processerna i framför allt Delsbo på 1670-talet. De grupper som Wallenberg
Bondesson lyfter fram som tongivande är dels de lokala ämbetsmännen, dels
de lokala militära befälhavarna. Enligt hennes exempel framgår också tydligt
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att enskilda bönder utan någon formell förtroendeställning, som ovan nämn
da Per Ingebrechtsson, agerade som tillfälliga lokala ledare.91
Sammanfattningsvis förutsatte lagstifningen kollektiva beslut av försam
lingen, men i praktiken var det i första hand de röststarka medlemmarna i för
samlingen —den lokala eliten —som gjorde sin röst hörd.

91.

Wallenberg Bondesson, s 107-123, 243 f.
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KAPITEL 8
Tidigt 1700-tal —kontinuitet och förändring

Fram till 1731 förutsatte lagstiftningen att församlingen skulle fungera som en
enhet, som en singulär aktör i samband med prästtillsättningar. Från och med
1720-talet började dock kraven på enighet att luckras upp i praktiken - vid
prästvalen började ”var och en” i församlingen få yttra sin mening (se kapitel
5 ovan). I vissa fall upprättades också enkla former av vallängder, en praktik
som senare formaliserades i detalj genom prästvalsreformerna under 1730-talet
(se kapitel 6 ovan). Den lokala eliten utökades dock och innefattade nu —mer
tydligt än tidigare —militära befälhavare. Mer dominant än tidgare agerade
också brukspatroner och andra befattningshavare vid de bruk som etablerats i
området under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.1
I det här kapitlet kommer konsekvenserna för den lokala politiska kultu
ren av dels den förändrade praktiken i samband med prästvalen, dels den ut
ökade lokala eliten att diskuteras. Men först måste frågan om varför
stiftsledningen började intressera sig för var och ens enskilda åsikter i början
av 1700-talet —istället för att vända sig till församlingskollektivet, som man
gjort under 1600-talet, diskuteras.

N y prästvalspraktik —ett barn av sin tid?
Att kravet på enighet luckrades upp i samband med prästtillsättningarna i bör
jan av 1700-talet bör kanske ses som en del av tidsandan. Vid samma tid över

1.
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gavs också kraven på enhälliga beslut på riksdagen och majoritetsprincipen
infördes definitivt som beslutsgrund i och med riksdagsordningen 1723.2
Bakgrunden till denna utveckling är inte helt lätt att teckna och förmod
ligen spelade en mängd olika faktorer in. Olika rörelser inom det religiösa om
rådet inverkade med stor sannolikhet på utvecklingen inom det religiösa fältet,
dit prästvalen hör. Pietismen och herrnhutismen - som kom till Sverige i bör
jan av 1700-talet —betonade till exempel starkt den enskilda individens förhål
lande till Gud och förespråkade också ett ökat lekmannainflytande inom
kyrkan.3 Arthur Thomson har i sin studie av bakgrunden till prästvalsreformen på 1730-talet funnit att pietister hade ett mer eller mindre direkt inflytan
de på tillkomsten av den kommitté som skulle se över kyrkolagen och
däribland då också de regler som gällde vid prästtillsättningarna.4 Olle Larsson
tycker sig, i sin studie av biskopsvisitationerna i Växjö stift under 1600- och
1700-talen, kunna se en utveckling mot en alltmer individualiserad religiositet
i början av 1700-talet, vilket Larsson tolkar som tidiga uttryck för en pågående
sekulariseringsprocess.5
Det finns säkert otaliga andra faktorer som här skulle kunna lyftas fram
för att belysa, eller förklara de idéströmningar som tycks ha fått fotfäste i
Sverige vid den här tiden och som bland annat avspeglade sig i en förändrad
beslutprocess i riksdagen och i de prästvalsreformer som kom på 1730-talet.
Här ska bara kort nämnas några ytterligare faktorer som kan ha påverkat ut
vecklingen. Inom aristokratin blev dygden/dugligheten allt viktigare under
1600-talet samtidigt som bördens betydelse tonades ned. När uppkomlingarna
inom aristokratin skulle fylla tjänsterna i den ämbetsstat som under seklet var
under stadig tillväxt, höjdes den individuella dygden till det nya idealet vid si

2.

3.

4.
3.

Fredrik Lagerroth, ”Ständerväldets tillkomst 1719-1723”, i Sveriges riksdag. Förra avdel
ningen. Riksdagsens historia intill 186$. Femte bandet. Frihetstidens maktägande ständer
IJ19—IJ J 2 . D el/, Stockholm 1934, s 117 ff; Fredrik Lagerroth, ”Majoritet”, i Svensk upp
slagsbok, Stockholm 1951, band 19, spalt 59.
Hilding Pleijel, Svenska kyrkans historia. Femte bandet. Karolinsk kyrkofromhet, pietism och
herrnhutism 1680—ijj2 , Uppsala 1935, s 157-226; Wallenberg Bondesson, s 153 ff; Alf Tergel, Från Jesus till moder Teresa. Kristenhetens historia, Stockholm 1992, s 365. Arne Jarrick,
Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekulariering i iyoo-talets Sverige,
Stockholm 1987, s 27 ff.
Thomson, Studier om frihetstidens prästvalslagstifining, s 43 f.
Enligt den statistik som Larsson presenterar och de resonemang han för kring sina resul
tat, verkar det som om den största förändringen mot en allt mer individualiserad religion
skedde under senare hälften av 1600-talet, även om Larsson inte är tydlig på den punk
ten. Siffrorna talar för att individualiseringen skedde under 1600-talet, medan Larssons
förklaring till utvecklingen antyder att den största förändringen skulle ha skett under för
sta hälften av 1700-talet. Larsson vill nämligen förklara utvecklingen med den intensifie
rade utbildningskampanjen som skedde i slutet av 1600-talet. Se Larsson, s 113, 292 f, 314
ff.
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dan av börden - det skedde alltså en individualiseringsprocess inom aristokra
tin.6 Christer Winberg har lyft fram en motsvarande individualiseringsprocess
vad gällde jordägandet på landsbygden under senare delen av 1600-talet.7
Under slutet av 1600-talet introducerades också naturrätten i Sverigen
med rättsvetaren Samuel Pufendorf som främste förespråkare. Den naturrätt
som Pufendorf propagerade för skilde sig ifrån den mer liberala tappningen med stark betoning på politisk individualism och jämlikhet - som John Locke
förde fram i England. Men också Pufendorf betonade individernas förmåga
till förnuftiga val. De som hade rösträtt i en församling fick antas ha förnuft
nog att göra ett rationellt val - förekom stridande åsikter skulle majoritetsprincipen fälla avgörandet, menade Pufendorf.8
Den ovan grovt skisserade utvecklingen kan kanske enklast beskrivas som
en pågående individualiseringsprocess i Sverige - en process som startade re
dan under 1600-talet. Att det dröjde så pass länge innan denna utveckling fick
genomslag i lagstiftningen —bland annat prästvalslagstiftningen —är inte helt
lätt att förklara. Enväldets fall och de förändrade förutsättningar som frihets
tiden innebar spelade dock förmodligen en stor roll i sammanhanget. Den idé
mässiga utvecklingen i Sverige kan mycket väl ha inverkat på stiftsledningens
förändrade praktik i samband med prästtillsättningarna i Hälsingland, även
om det inte är helt lätt att belägga några direkta kopplingar (pietisternas direk
ta inverkan på dessa frågor vid de frihetstida riksdagarna utgör möjligen ett
undantag). Utvecklingen mot en uppluckring av kraven på enighet i samband
med prästtillsättningarna —en utveckling som formaliserades under 1730-talet
—gav hur som helst knappast uttryck för något revolutionerande nytänkande
och med detta konstaterande kan uppmärksamheten nu riktas mot prästtill
sättningarna i Hälsingland under de tre första decennierna av 1700-talet och
vad dessa säger oss om utvecklingen av den lokala politiska kulturen.

6.

7.
8.
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Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden,
Stockholm 1989, s 153-182. Se även Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i
Finland 1/21-18/0, Stockholm 1982, s 364 ff.
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*Var och en”fick yttra sin mening
Det var framför allt under frihetstidens första årtionde som var och en tilläts
säga sin åsikt vid de valtillfällen som yppade sig. Vid kyrkoherdetillsättningen
i Färila 1727 använde till exempel prosten en ”upprättad specifikation på by
och bonde” och ropade upp ”var och en” för att höra vilken präst de ville ha
till ny kyrkoherde. Någon detaljerad vallängd fördes dock inte, prosten note
rade bara antalet bönder som röstat i valprotokollet byavis: ”blev deras som
närvarade voro utlåtelse följande: Vallaby 5 bönder begär magr Buller, Storbyn
7 bönder begär Buller” etc.9
Den nya metoden att ropa upp var och en i församlingen användes också
vid kyrkoherdetillsättningen i Söderala (1725),10Bergsjö-Hassela (1726)n, Järvsö (1728)12, och kaplanstillsättningen i Ovanåker (1730)13. Vid kaplansvalet i
Mo-Rengsjö 1731 förklarade församlingarna att de tyckte att det var onödigt
att ropa upp dem ”man för man”, eftersom alla ändå var av samma åsikt.14Vid
kyrkoherdetillsättningen i Bollnäs 1726 förrättades uppenbarligen valet med
en speciell ”röstförteckning”, men eftersom församlingsborna senare ansåg att
förteckningen var ogiltig, vägrade de att skriva under den —tydligen hade det
uppstått något missförstånd i samband med rösternas inhämtande.15

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7, i / i i 1728,
bilaga 24/8 1728.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7,1/9 1725,
bilaga 6/51725. Prosten samlade vid valet församlingens ”ståndspersoner” och ”allmo
gen” till möte i sockenstugan efter gudstjänsten och där förmanades ”var och en” att
berätta vilken präst de ville ha till ny kyrkoherde. H ur detta gick till i praktiken framgår
inte, bara att ”så väl ståndspersonerna som menige allmoge endräktligen” önskade änkekonservering i första hand.
ULA, UDA, E V:9:i, 2/6 1726, s 211. Av valprotokollet framgår endast att valförrättaren
gått ”bänd ifrån bänk hela kyrkan igenom” för att inhämta svar från ”var och en”. Någon
vallängd tycks inte ha använts, alla uttryckte önskemål om att fa den lokala kaplanen, ”så
att ingen av hela församlingen var, som icke yttrade sin vilja och benägenhet för honom”.
ULA, UDA, E V:73:i, 25/8 1728, s 684. Av valprotokollet framgår endast hur många bön
der i de olika byarna som röstat - namnen har uteslutits.
ULA, UDA, E V:i04:ia, 4/4 1731, s 435.
ULA, UDA, E V:9o:i, 19/9 1731, s 441. De nya prästvalsbestämmelser hade inte börjat att
praktiseras vid detta valtillfälle. Resolutionen på prästerskapets besvär kom först i okto
ber samma år.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7 , 17/11727,
bilaga 18/9 1726, bilaga odat [inkom d 8/2 1727].
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Fyra empiriska exempel
Atr ropa upp ”var och en” vid ett särskilt valtillfälle var en ny praktik som av
allt att döma initierades av stiftsledningen. Fick då denna nya praktik några
påtagliga konsekvenser för den lokala politiska kulturen? Här ska den frågan
diskuteras med utgångspunkt i fyra empiriska exempel - fyra prästtillsättningnar i två församlingar där bruk fanns etablerade.

Den informella strukturen i Söderala belystes i j i $
Prästen Michael Dahlmark fick våren 1714 tillstånd av domkapitlet att bege sig
till Söderala och söka nådårstjänsten efter den nyligen avlidne kaplanen. Pro
sten Halenius i Söderala förklarade senare i ett brev till domkapitlet att Dahlmark visst varit på besök och visat intresse för kaplanstjänsten, men att änkan
hellre ville ha en ogift man. Hon ville ha en nådårspräst som kunde läsa för
hennes barn medan nådåret varade och framförde också själv önskemål till
domkapitlet skriftligen om att fa prästen Erik Hahn till nådårspräst, vilket be
viljades.16
Senare, under hösten 1714, kallade församlingen i Söderala vice pastorn
Avelius från Norrala till ny kaplan. Ankan efter den förre kaplanen berättade
i ett brev till domkapitlet hur kallelsen kommit till. Prosten hade samlat för
samlingen i sockenstugan för att prata om kaplanstjänsten och på plats hade
då också änkans förmyndare, kyrkoherde O lof Montén från Söderhamn, fun
nits. Prosten hade också ”med några lösa ord” nämnt änkan och ”en del” för
samlingsbor hade också uttryckt önskemål om änkekonservering. Hennes
förmyndare Montén hade dock inte vidare talat för hennes sak och därför blev,
enligt änkan, ”vid detta tillfället ej mera däruti uträttat”.17 Ankan hade alltså
inte själv fört sin talan vid mötet utan istället litat till sin förmyndare, som up
penbarligen inte ansträngt sig överdrivet mycket för att värna hennes intres
sen. Om änkan själv fanns på plats i sockenstugan —eller om hon byggde sin
berättelse på hörsägen - framgår inte av hennes brev.
Prosten hade också vid ett senare tillfälle samlat församlingen för att prata
om kaplanstjänsten. Vid det tillfället hade han sett till att häradshövdingen
närvarade, liksom änkans förmyndare. Innan mötet i sockenstugan hade Ha-

16.

17.
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Dahlmark förklarade att han anmält sig hos både prosten och församlingen i Söderala för
att vinna bifall för nådårstjänsten och senare den ordinarie kaplanstjänsten, men utan
någon större framgång. Domkapitlet menade att man gjort vad man kunnat för Dahlmarks befordran, men att man inte gärna kunde neka änkan den präst hon ville ha till
nådårspräst, ULA, UDA, A I:20: 21/4 1714, § 15, 26/5 1714, § 15, 29/5 1714, §§ 3-4.
ULA, UDA, E V:i23:i, 10/10 1714, s 431.
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lenius också, enligt änkan, varit hos brukspatron Daniel Christiernin, regementsauditeuren Palmborg och ”även hos andra av de som förnämare är i
församlingen vars röst mest är gällande”. Dessa ska ha övertalats att ställa sig
bakom prostens förslag om att kalla Avelius till ny kaplan. Vad övriga försam
lingsbor angick, menade änkan att ”den gemene allmogen hava väl här till dags
varit öm om min och de minas konservation vid lägenheten, men äro allt för
mycket intalade och sanningen ej att förtiga så nedtystade att de emot mitt fat
tiga hus icke fa bruka sin goda intention”.18 Enligt änkan hade alltså kyrkoher
den mer eller mindre kuppartat utmanövrerat hennes möjligheter till
konservation, genom att vinna över de tongivande aktörerna i församlingen på
sin sida.19
Vad som sedan hände var att Avelius dog innan han hann ges möjlighet
att tillträda tjänsten. Michael Dahlmark begärde därför återigen tillstånd om
att fa prova sin lycka, vilket också beviljades av domkapitlet. Dahlmark redo
gjorde sedan mycket detaljrikt om sina försök att ”insinuera” sig i församling
en. Hans berättelse säger en hel del om den informella strukturen i Söderala
1715 och förtjänar därför att refereras lite utförligare. Först sökte han upp den
person som hade den högsta formella makten i församlingen - vad kaplanstillsättningen beträffade - nämligen prosten Halenius. Han bad prosten att i
sockenstugan läsa upp det brev som han fatt från domkapitlet, i vilket domka
pitlet gav honom tillstånd att söka tjänsten i Söderala. Han bad också prosten
om att fa predika i församlingen.20
18.

19.

20.

Änkan upprepade sin begäran om att bli konserverad genom ett flertal brev till stiftsled
ningen. Hon presenterade också en kandidat för ändamålet, en präst vid namn Lars Bro
man, ULA, UDA, E V:i23:i, 10/10 1714, s 431 (citat), 12/2 1715, s 435, 6/3 1715, s 441
(Broman nämns), 9/4 1715, s 447.
Domkapitlet beslöt att examinera Avelius till kaplan på ”församlingens och pastoris kal
lelse”. Änkans avslöjanden om kallelsens tillkomst kommenterades inte i domkapitlets
protokoll. Däremot kommenterades hennes önskemål om konservation med att försam
lingen faktiskt inte begärt någon sådan kandidat. N är änkan senare namngav en präst
som kunde tänka sig att konservera henne och domkapitlet förklarade sig villig att bistå
änkan, om bara prästen kunde fa församlingens kallelse. Prosten Halenius berättade
också att den präst som änkan namngivit anmält sig skriftligen till församlingen - eller
närmare bestämt till honom och brukspatronen. Halenius påstod också att han läst upp
detta brev i sockenstugan: ”men hela församlingen både av ståndspersoner, såsom ock
gemene man, stodo hårdeligen där emot, endräktligen och ödmjukligen bedjande, att
deras förut givna vocation för Matthias Avlelius måtte gunstligen anses, och han med
denna lilla lägenheten accomoderas”. Där efter hade också den av häradstinget förord
nade nye förmyndaren för änkan, Guldbrand Palm, rest till Söderala och anmält samma
ärende på änkans vägnar. Men också han fick veta att församlingen inte var intresserad.
Halenius bad därför domkapitlet att nu förse Avelius med fullmakt, ULA, UDA; A L20,
i o / i i 1714, § i, 8/12 1714, § 9; A I:2i, 26/11715 (citat), 9/3 1715, § 17; E V:i23:i, 27/3 1715, s
443 (citat).
ULA, UDA, A L21, 23/3 1715, § 19 (citat), 6/4 1715, § 20; E V:i23:i, 9 /4 1715, s 451.
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Halenius ville dock inte ge något klart besked på Dahlmarks begäran, Avelius hade nämligen nyss dött och prosten hade i samband med dödsfallet bett
församlingen att avakta något med nytt kaplansval. Dahlmark —som inte kun
de vara ifrån sin tjänst i Norrala så länge - stod dock på sig och bad prosten
än en gång om att fa predika och fa brevet uppläst offentligt så snart som möj
ligt. Halenius svarade då att det knappast var nödvändigt för Dahlmark att
provpredika, eftersom han predikat i församlingen tidigare och inte heller
skulle han behöva vara med i sockenstugan när brevet från Uppsala lästes upp.
Dahlmark ville ändå veta när brevet skulle läsas upp. Han ville nämligen själv
vara närvarande och i god tid hinna ordna med vikarie till Norrala. Prosten
svarade att han omöjligen kunde veta när brevet skulle läsas upp, han var näm
ligen först tvungen att ”konsultera” med brukspatron Christiernin för att höra
när han skulle vara hemma.21
Ställd inför dessa svävande svar beslöt Dahlmark att ta saken i egna hän
der och själv besöka brukspatronen. Christiernin sade sig då vara vänligt in
ställd, både till vilken ”författning” som domkapitlet skulle göra i saken, dels
till att vara på plats när brevet lästes upp i sockenstugan. Han bad därför Dahl
mark begära ett ordentligt svar av pastorn om vilken dag som brevet skulle lä
sas upp, så att han själv skulle kunna närvara. Med det svaret från Christiernin
reste Dahlmark åter till prosten och begärde ytterligare en gång att fa veta vil
ken dag pastorn ämnade läsa upp brevet. Brukspatronen hade bett Dahlmark
hälsa att söndagen efter påsk var mindre lyckad eftersom han eventuellt inte
skulle resa till kyrkan den dagen. Pastorn svarade först lika svävande som tidi
gare —att han inte kunde säga någon viss dag —men lovade att han skulle sända
bud efter Dahlmark och brukspatronen om Dahlmark skulle få provpredika
någon dag. Annars ville pastorn inte ge några som helst löften.22
Vad gjorde Dahlmark då? Jo, först hälsade han på hos regementsauditeur
Palmborg och regem en tsskri vare Forsius och sedan hos länsman och några
nämndemän ”vilka alla vore mig ganska benägna, utlovandes gärna vilja sam
tycka där till” att han skulle få tjänsten. Liksom ”av en händelse” var också
många av ”de förnämsta av bondeståndet” samlade i länsmansbyn, i samband
med en båtsmansavmarsch. Dahlmark ”angav” sig även hos dessa förnäma
bönder ”med försiktighet” och frågade vad de hade för åsikt om hans begäran.
De svarade ”vid en mun”: eftersom domkapitlet ”behagat hedra församlingen
med sin gunstiga skrivelse, och föreslagit oss den som de bäst känna, så är allas
vår högsta skyldighet ödmjukeligen att betacka högvördige domkapitlet för så
dan faderlig omsorg, och så mycket hellre bifalla denna begäran och vara nöjd
med den de hava låtit komma på förslag här till, som han även är hos oss väl
bekant, och vi honom gärna åstunda”. Detta, tilläde bönderna, var ”hela för
21.
22.
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samlingens mening” (däremot visste bönderna inte vad prosten tyckte). Dahlmark räknade sedan upp namnen på de nio ’förnämare’ av bondeståndet som
gett honom sitt muntliga bifall - två var nämndemän, en var sockenskrivare
och resten saknade titlar. Dahlmark avslutade brevet med att försvara sin de
taljrika redogörelse - han ville med den visa att han minsann gjort vad han
kunnat för att ta reda på församlingens åsikt om honom. Om församlingen nu
skulle dröja med sitt skriftliga utlåtande, så var det knappast hans fel.23
Dahlmarks brev behandlades i domkapitlet den 21 april 1715. Vad tog då
domkapitlet fasta på? Jo, att prosten inte hade kunnat förmås till att bestämma
en viss dag för att höra församlingens utlåtelse, men att Dahlmark ändå för
hört sig om deras åsikt och att ”en stor del” sagt sig vara väl nöjda med honom.
Domkapitlet beslöt att anmoda prosten Clewberg i Bollnäs att resa till Söderala och anordna ett ”ordentligt val”, eftersom det dragit ut så på tiden, ”för
vad orsak vet man intet (ehuru det nogsamt synes, att prosten där sammastä
des är partisk)”.24
Regementsauditeur Palmborg och häradsfogde Löfberg intygade på Söderala församlings vägnar att Halenius inte varit partisk i samband med det
första kaplansvalet - attesten var uttryckligen begärd av Halenius. Enligt attes
ten gick valet av Avelius till på följande sätt: först röstade ”yngre allmogen”,
därefter ”socknens äldste” och sist ”ståndspersonerna tillika med hr prosten”
- ”så att det med allas förundran uti en allmän och mäkta berömlig harmoni
stannade”. Efter det att Avelius avlidit, hade församlingen så småningom sam
lats för ett nytt kaplansval enligt samma mönster, ”så att rösterna av de nedri
gaste och sedan successive insamlades”. Attesten var undertecknad dels av
regementsauditeuren Palmborg och på ”samtliga invånares vägnar” efter begä
ran i sockenstugan, av häradsfogde Löfberg. På attesten intygade också prosten
Clewberg från Bollnäs att han genomfört det andra kaplansvalet och att ”alla
församlingens där närvarande sockenmän” vid det tillfället förklarat att Hale
nius var oskyldig till anklagelserna om partiskhet.25
Hur många som verkligen deltog vid valtillfället framgår inte av källmateri
alet. Clewberg antydde att alla sockenmän inte var närvarande genom formule
ringen att de ”där närvarande” sockenmännen försvarat sin kyrkoherde. I ett
separat brev skrev Halenius tillsammans med den lokale brukspatronen, regementsauditeuren, häradsfogden och länsmannen till stiftsledningen och berätta
de att allmogen vid det sistnämnda valet inte velat skilja mellan Hahn och
Dahlmark, som båda rekommenderats av domkapitlet och därför lämnat avgö23.
24.

23.

ULA, UDA, E V:i23:i, 9/4 1715, s 451.
Domkapidet hakade också upp sig över att tacksägelse efter Avelius tydligen gjorts i
Söderala, fastän han inte bott där. Halenius skulle därför uppmanas att förklara sig. Vid
samma tillfälle lästes också ett brev från kaplansänkan upp, dock utan att någon vidare
kommentar gjordes i protokollet, ULA, UDA, A L21, 21/4 1715, § 11.
ULA, UDA, E V:i23:i, 28/4,1/51715, s 455.
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randet till domkapitlet. Men, prosten och ”undertecknade ståndspersoner” an
såg att Hahn borde få tjänsten, han hade förestått nådåret och de hade lovat
honom sitt förord. Dessutom var Hahn - enligt prosten och ”ståndspersonerna”
—äldre, både till åren och tjänsteår.26
Övriga församlingsbor skrev också ett brev till domkapitlet och berättade
om hur det gått till vid det sistnämnda valet. Det val som hölls av prosten Clewberg hade tydligen föregåtts av ett mer informellt val under ledning av kyrkoher
de Halenius och regementsauditeur Palmborg. Halenius hade då bett
församlingen att namnge antingen nådårsprästen Hahn, eller Dahlmark. Däref
ter hade både Halenius och Palmborg velat att de skulle namnge Hahn, men ”en
del” församlingsbor då svarat att de inte ville favorisera någon av prästerna och
därför begärt att få lämna avgörandet till domkapitlet. Det var först söndagen
därpå som prosten Clewberg från Bollnäs närvarade. Vid det tillfället hade båda
prostarna begärt att församlingen skulle välja en av de föreslagna prästerna, men
församlingen hade också denna gång svarat att den ville lämna avgörandet till
domkapitlet.27
Men då prostarna envisats och påstått att de var tvungna att välja en präst,
hade ”somliga” nämnt Dahlmark och ”somliga” Hahn. Efter ett tag hade Dahl
mark - efter förrättad gudstjänst i Norrala - sällat sig till sällskapet i sockenstu
gan och då hade alla i några byar röstat på honom. Tydligen hade ”prostarna och
hr auditeuren” inte gillat denna utveckling av händelseförloppet, de hade ialla
fall slutat att fråga var och en och istället frågat hela församlingen ”i gemen” om
alla var nöjda med att lämna över ansvaret till domkapitlet. Då hade alla ”med
en mun” svarat ja: ”det har varit vårt första svar och talan och är och nu det sista”.
Prostarna och Palmborg hade nöjt sig med detta svar och därmed förklarat akten
för avslutad. Församlingens redogörelse undertecknades av sockenskrivaren och
29 bönder med bomärken. På baksidan attesterade kyrkoherden Montén och
handelsmannen Petter Berg från Söderhamn - de hade tydligen suttit med i
sockenstugan vid det sistnämnda valtillfället - att församlingen rekommendera
de båda kandidaterna och att domkapitlet fick fälla avgörandet i detta ärende.28
Halenius skickade också en egen skrivelse till domkapitlet, där han bland
annat försvarade sig mot anklagelserna om att han varit partisk - han föresprå
kade också Hahn framför Dahlmark. Enligt Halenius hade han faktiskt agerat
aktivt för änkans försörjning och även tagit på sig kaplanssysslan utan ersättning
i några månader, i väntan på att någon präst skulle dyka upp som var villig att
konservera henne. Han påpekade också att han skrivit till domkapitlet och begärt
en ogift präst till änkans nådår (vilket ju var sant). Domkapitlet hade därefter
skickat Erik Hahn, som dock —skulle det visa sig —vägrat att gifta sig med änkan.

26.
27.
28.
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Därför hade församlingen varit tvungen att genomföra ett ”ordentligt” val och
då hade allas ”endräktiga vota” fallit på Avelius. Därefter hade änkans bägge för
myndare, uppbackade av Halenius, gjort ”ansökningar” i församlingen om konservation. Men då ingen präst visat något intresse för henne, blev det svårt att
begära någon konservation, förklarade Halenius. Av denna redogörelse tyckte
Halenius att det var uppenbart att han inte agerat partiskt.29 Värt att notera är
förstås att kaplansänkan tidigare gett en något annorlunda bild av Halenius be
nägenhet att hjälpa henne (se ovan).
Varför förespråkade då Halenius Hahn och inte Dahlmark? Ja, själv förkla
rade han att han inte ville avvika från alla ”ståndspersoner” i församlingen och
deras ”votering” på Hahn. Halenius ansåg att Hahn fatt pluraliteten eftersom
några i församlingen —’de förnämsta’ - röstat enbart på Hahn medan resten av
församlingen lagt sina röster på bägge kandidaterna. Och då Hahn därmed fått
de flesta rösterna, borde han också få tjänsten.30
Vilken tolkning gjorde då stiftsledningen av dessa, något disparata beskriv
ningar av kaplansvalet som kommit från Söderala? Ja, först och främst kommen
terades inte det faktum att regementsauditeur Palmborg tycks ha agerat
valförrättare tillsammans med de bägge prostarna - åtminstone kommenterades
inte det i domkapitlets protokoll. Inte heller kommenterades det faktum att all
mogen uppmanats att ställa sig på Hahns sida tillsammans med ’ståndspersoner
na’. Domkapitlet konstaterade bara att allmogen gett stiftsledningen fria händer
att tillsätta antingen Hahn eller Dahlmark och valde då att tillsätta Michael
Dahlmark.31
Utifrån de berättelser som här refererats rörande kaplanstillsättningen Sö
derala 1715 bör några saker lyftas fram - dels vad dessa berättelser säger om hur
själva besluten fattades, dels vad de säger om vilka som var de tongivande aktö
rerna i sammanhanget. När det gäller besluten känns mönstret igen från det som
lyftes fram som typiskt för 1600-talet (se kapitel 7 ovan). Det nya under 1700talet var att domkapitlet mer frekvent än tidigare anordnade ”ordentliga val”, det
vill säga skickade ut en prost, som frågade ”var och en” i församlingen om deras
åsikt. Denna nyhet - som inte påbjöds i lagstiftningen - hindrade inte att för
samlingen, eller delar av församlingen, ändå skickade brev till domkapitlet och
uttryckte sin ”enhälliga” åsikt. Informella möten i sockenstugan tycks också ha
förekommit, vid sidan av det mer formella valtillfället och ett fåtal tongivande
aktörer tycks precis som tidigare haft mycket att säga till om.
29. ULA, UDA, E V:i23:i, 7 /5 1715, s 475.
30. ULA, UDA, E V:i23:i, 7 /5 1715, s 475.
31. Motivet till domkapitlets val sades vara attDahlmark tjänat vid trivialskolan i Gävle och
”sedermera haft åtskilliga trägna uppvaktningar, sitter och med hustru och barn”.Dessa
omständigheter gav honom ”övervikten” i förhållande till Hahn. Attesterna och försva
ren för Halenius vandel i denna sak kommenterades inte i protokollet, även om det
omnämndes att dessa skrivelser lästes upp.ULA, UDA, A L21,18/5 1715, §§ 23, 24.
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Michael Dahlmarks redogörelse för vilka steg han tog när han försökte för
må församlingen att utlåta sig om honom, säger kanske mest om maktrelationer
na i Söderala vid den här tiden och mer generellt om vilka aktörer som var
tongivande. Först vände sig Dahlmark till den person som hade ett formellt in
flytande i sammanhanget, nämligen den lokala prosten Halenius. Prosten hade
dels det formella inflytandet att ansvara för de kyrkliga förrättningarna som
Dahlmark skulle göra, dels ett formellt inflytande vid själva kaplansvalet. Prosten
var den enda aktör, vid sidan av församlingskollektivet, som hade ett formellt in
flytande i denna fråga.
Dahlmark tycks även haft en god föreställning om den informella strukturen
i Söderala. När Halenius inte ville ge något klart besked vände han sig nämligen
till brukspatronen och regementsauditeuren, som bägge tycks ha njutit något av
en särställning i församlingen. Att brukspatron Christiernin hade en slags nyck
elposition framgick redan av kyrkoherdens ovilja att fatta några beslut innan han
först konsulterat honom. Regementsauditeuren Palmborg, som han senare be
sökte, tycks också ha haft en mycket stark ställning i Söderala - han tilläts ju till
och med förrätta kaplansvalet, vid sidan av de bägge prostarna, fastän hans for
mella maktposition inte sträckte sig längre än militära frågor. Vilka hälsade
Dahlmark på senare? Jo, regementskrivaren, länsmannen och några nämnde
män. Att han valde att hälsa på just dessa personer var knappast heller några
blindskott från Dahlmarks sida, även om dessa personer inte kunde mäta sig med
brukspatronen och auditeuren i anseende.
Länsmännens generellt starka ställning i sammanhanget har tidigare berörts
i diskussionen kring 1600-talets politiska kultur, liksom de här nämnda nämn
demännen och en grupp röststarkare bönder (se kapitel 7 ovan). Dessa gruppers
position i lokalsamhället tycks ha tonats ned i förhållande till andra röststarka
grupper där nu sådana fanns - framför allt de högre befattningshavarna vid mi
litären och bruken.32 Brukspatronen i Söderala spelade för övrigt en central roll
också tio år senare, i samband med kyrkoherdetillsättningen efter Halenius.

32.
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Bara för att ge ett ytterligare exempel på länsmännens ställning fortsatte att vara stark
under 1700-talet kan nämnas att kontraktsprosten vände sig till länsmannen i Färila i
samband med kaplanstillsättningen där 1705, när han ville ta reda på församlingens åsikt,
varpå länsmannen replikerade: ”efter högvördige hr prostens befallning haver jag förehållit allmogen här i Färila församling i sockenstugan att giva sin mening
Brevet
undertecknades av länsmannen ”med samtl allmogen i Färila”. Länsmannen fungerade
alltså här närmast som prostens förlängda arm, ULA, UDA, E V:44:i, 14/4 1705, s 187.
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När allmogen vågade gå emot ståndspersonerna i Söderala 1725
När Halenius avled skrev församlingen två brev till domkapitlet med begäran om att
kaplanen Dahlmark skulle fa tjänsten. I det andra brevet förklarades att kyrkoherdeän
kans ”utskickade” dök upp när församlingsborna ”samhälligt” samlats i sockenstugan,
och frågat om de kunde tänka sig att begära konservering för änkan. Församlingen hade
då svarat att de visserligen hyste medlidande med änkan, men att de redan begärt kap
lanen och kunde därför inte visa någon ”ostadighet”. Därför upprepade nu församling
en sin begäran av Dahlmark. Brevet undertecknades på församlingens vägnar av
brukspatron Christiernin, sockenskrivaren Petter Forsius och några fler. Ytterligare
några personer undertecknade brevet ”på läns och tolvmännens samt menige allmogens
vägnar” och vidare några ”på kyrkvärdarnas och sexmännens vägnar”. Tydligen repre
senterade alltså olika personer olika grupperingar inom församlingen.33
Ett stort antal präster hann söka tjänsten i Söderala, innan prosten Phragmenius
slutligen förrättade kyrkoherdevalet.34Eftersom pastoratet var regalt, skulle församling
en utse tre kandidater, för Kungl Maj:t att ta ställning till.35 Av valprotokollet som
Phragmenius förde framgår att valet - som förrättades i sockenstugan under prostens
ledning - föregåtts av ett informellt kyrkoherdeval i sockenstugan. Så här beskrev näm
ligen Phragmenius valet: När gudstjänsten var över gick han tillsammans med ”stånds
personer och allmogen” in i sockenstugan. Där lästes domkapitlets befallning om
kyrkoherdevalet upp, liksom vad kyrkolagen och de förnyade privilegierna dikterade
om dylika val och eftersom Söderala var ett regalt pastorat innebar det att församlingen
skulle utse tre präster att föreslå Kungl Maj:t. Därefter förmanades de närvarande för
samlingsborna, ”var och en”, att glömma alla ”jordiska avsikter” och ”uppriktigt” näm
na de personer som de ”efter Guds åkallan” ville förtro sin själavård åt. Då betygade ”så
väl ståndspersoner som menige allmoge endräktligen” att de ville att änkan efter den
förre kyrkoherden skulle konserveras genom efterträdaren, förslagsvis magister Haleni
us från Hudiksvall (en son till den förre kyrkoherden).36

33. ULA, UDA, A L26, 9/9 1724, § 14; E V:i23:i, 8/111724, s 652 (citat).
34. ULA, UDA, A L26, 9/9 1724, §§ 4, 9, i i , 23/9 1724, §§ i i , 14-16,18/111724, § 29, 9/12
1724, §§ 3-5, 20/11725, § 8, 27/11725, §§ 7-8,10/2 1725, § 10, 3/3 1725, § 12,10/3 1725, §
26,17/3 1725, §§ 15, 22, 3/4 1725, § 8, 7/4 1725, § 6,14/4 1725, § 6.
33. Se kapitel 4 ovan, där prästerskapets privilegiers stadga om regala pastorat utreds.
36. Motivet för att konservation begärdes var enligt prosten först och främst ”den mycket berömliga
nit, som hennes sal man, deras kyrkoherde i sin korta herdatid haft för församlingens välfärd”.
Sedan hade hon genom ”kostsam boflyttning, samt ett nytt hushålls inrättande på en dyr och
främmande ort” försatt sig i ”stor vidlyftighet” och dessutom inte hade någonstans att ta vägen
efter nådåret. Den enda kandidaten som församlingen kunde föreslå till konserverationen var
magister Lars König Halenius från Hudiksvall, ”den de högt älska, så väl för hans berömda lärdom,
samt dem välbekanta ljuvliga leverne; som för hans sal faders, deras i livstiden berömliga prost och
kyrkoherdes långliga och stora förtjänster skull”, RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10
Uppsala konsistorium, vol 7,1/9 1725, Bilaga 6/51725 (Protokoll från kyrkoherdevalet i Söderala).
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Om änkan inte skulle kunna konserveras, föreslog samtliga ”med en
mun” den lokale kaplanen Dahlmark. Men när en tredje kandidat skulle näm
nas uppenbarades däremot ”någon skiljaktighet”. Alla ”ståndspersonerna” och
den lokale länsmannen och gästgivaren föreslog då kaplanen Hans Schirman
från Gävle.37 D e så kallade ”ståndspersonerna” - förmodligen överordnade
från bruket —framhöll i samband med att Schirman föreslogs att allmogen ti
digare, ”uti allmän sockenstuga”, gått med på att föreslå Schirman. Men nå
gon sådan överenskommelse ville allmogen nu inte erkänna som ”något visst
slut”. Allmogen begärde istället regementspastorn Lars Landgren. Prosten
konstaterade att han omöjligen kunde förena de skiljaktiga ståndpunkterna.38
Valprotokollet har en mycket sammanfattande karaktär och det är svårt
att fa en klar bild av hur turerna gick i sockenstugan i Söderala den här valda
gen. Onekligen förelåg en tvist mellan dem som prosten lite överslätande valt
att benämna ståndspersoner och övriga församlingsbor. Men det framgår inte
vilka som förde talan och det framgår inte heller tydligt vad som sades av pro
sten respektive församlingsborna, när det till exempel gällde de yttrade omdö
mena om prästerna som nämndes. Valprotokollet undertecknades inte av
någon annan än prosten och det framgår inte om protokollet blivit justerat av
några församlingsbor. Allmogen tycks alltså —vid ett informellt möte i sock
enstugan - ha kommit överens med ståndspersonerna om att föreslå Halenius,
Dahlmark och Schirman som kandidater. Att allmogen vid själva valet inte vil
le erkänna överenskommelsens giltighet, kan kanske tolkas som att den dikte
rats av ståndspersonerna, delvis mot allmogens vilja och att det var först i
prostens närvaro som allmogen vågade sätta sig upp mot lokala herrar, som ex
empelvis brukspatron Christiernin. Det skulle också kunna ha varit så att
överenskommelsen i sockenstugan bara slutits med delar av allmogen närva
rande, och att dessa representanter saknade stöd från övriga menigheten för
denna aktion.39
37.

38.

39.
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Schirman hade ”vackra ämbetsgåvor”, vilket ”hela församlingen måste erkänna, är och en
länge förtjänt prästman”. Schirman hade dessutom rekommenderats av landshövding
Palmquist. O m omdömet om prästen, eller informationen om att landshövdingen
rekommenderat honom kom från ”ståndspersonerna” eller från valförrätttare Phragmenius framgår inte av protokollet, RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, io U pp
sala konsistorium, vol 7, 1/9 1725, Bilaga 6/51725 (Protokoll från kyrkoherdevalet i
Söderala).
Vidare ”betygade hela allmogen” att de av samvetskäl också var tvungna att nämna kapla
nen Samuel Gestrinius från Mo och Rengsjö, vars ämbetsgåvor ”och mycket uppbygge
liga leverne” var bekant ”över allt i orten”. Detta kunde inte ”ståndspersonerna” göra
trots att ”voro med allmogen i samma mening”, eftersom de redan gett sina röster till tre
präster, RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7,
1/9 1725, Bilaga 6/5 1725 (Protokoll från kyrkoherdevalet i Söderala).
RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7,1/9 1725,
Bilaga 6151725 (Protokoll från kyrkoherdevalet i Söderala).
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Phragmenius skickade förutom valprotokollet ett separat brev till stiftsled
ningen, men nämnde då inte ett ord om de skiljaktigheter som uppstått i samband
med valet, utan förespråkade bara att änkan skulle konserveras genom att sonen
(Halenius) fick tjänsten. Också allmogen skickade ett separat brev till domkapitlet
och framförde krav på att änkans son i första hand skulle få tjänsten. Om inte det
gick ville allmogen, precis som tidigare, att Dahlmark skulle bli deras kyrkoherde.
När det gällde önskemålet om att få Halenius eller Dahlmark sade sig allmogen
vara enig med ”ståndspersonerna” i församlingen. Som tredje kandidat föreslogs
regementspastorn Lars Landgren. Att ståndspersonerna föreslagit Schirman vid va
let, nämndes däremot inte. Valet av Landgren motiverades med att han tjänstgjort
i församlingen en tid till allas glädje. Brevet undertecknades med frasen ”samtl me
nige allmogen i Söderala” och med socknens sigill.40
Att regementspastorn verkligen tjusat åtminstone några i församlingen tycks
uppenbart. Prosten Phragmenius berättade nämligen i ett senare brev till domka
pitlet att två sockenmän ”med tårar” kommit fram till honom medan han var kvar
i Söderala efter valet och bett honom att framföra ”deras och flera deras medbröders” önskemål till domkapitlet, om att få Landgren till ny kyrkoherde. Socken
männen hade enligt prosten motiverat önskemålet med att han med sina
”nitälskande predikningar” inte bara rört ”allas hjärtan” så att till och med de en
faldigaste kunde förstå och minnas hans predikningar - deras hustrur och barn
hade också ”med bön och tårar” legat på dem att framföra önskemålet ”för deras
själars salighets skull”.41
Prosten berättade vidare att han först tvekat att anmäla incidenten till dom
kapitlet, eftersom han redan i valprotokollet antecknat önskemålet om Landgren.
Han hade dock senare fått höra att samma två sockenmän också hälsat på hos
översten von Buddenbrock, för att förmå honom att ”intercederà för sig i detta
ärendet”.42 Den nye auditeuren, Wallensten, hade visserligen hållit männen tillba
ka och berättat att översten redan skrivit till ”konungen och högvördiga domka
pitlet”, men ändå lovat att han skulle komma till Söderala och uppsätta en supplik
till Kungl Maj:t på deras vägnar. Enligt prosten hade också ”en del av sockenmän
nen” i Söderala lyckats lägga vantarna på sockensigillet och ”tryckt det under en
supplik” som tullnären i Söderhamn författat med krav på kaplanen Michael
Dahlmark. Den sistnämnda suppliken påstods ha skickats till Kungl Maj:t, ”fast
än en stor del alls intet vetat därav”. Prosten ansåg hur som helst att domkapitlet
borde ha kännedom om vad som tilldragit sig i Söderala.43

40. ULA, UDA, E V:i23:i, 8/51725, s 664, 6/51725, s 668 (citat).
41. ULA, UDA, E V:i23:i, 10/9 1725, s 672.
42. von Buddenbrock var överste för Hälsingeregementet under den här tiden. SeGustaf
Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Med tillägg och rättelser. I
Abrahamsson—Celsing, Stockholm 1925, s 671.
43. ULA, UDA, E V:i23:i, 10/9 1725, s 672.
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Om Wallensten verkligen författade någon supplik på sockenmännens väg
nar framgår inte av källmaterialet, däremot finns en rekommendationsskrift från
överste Buddenbrock bevarat i Uppsala domkapitels arkiv.44 Av allt att döma ägde
det rykte som prosten hört om suppliken för Dahlmark åtminstone ett visst spår
av sanning. I en supplik till Kungl Maj:t - daterad en månad före prostens skrivelse
- framförde nämligen Söderala församling trägna önskemål om att fa sin kaplan
till ny kyrkoherde. Brevet undertecknades med frasen, ”på samtl. allmogens väg
nar, läns- och tolvmän, kyrkovärdar och sexmän uti Söderala i Hälsingland”. Av
innehållet i suppliken framgår att den skulle ”insinueras” i Stockholm genom Jo
nas Stenbit från Söderhamn. Stenbit ägde tydligen ett skattehemman i församling
en och räknades därför som en församlingens ”med lem”. Som församlingens
utsände skulle han också muntligen framföra församlingens ”enhälliga” begäran.
Om däremot prosten hade rätt angående att inte alla kände till suppliken, framgår
inte av källmaterialet.45
Att brukens etablerande i Hälsingland under slutet av 1600-talet och början
av 1700-talet även fick betydelse för den lokala politiska kulturen i dessa orter är
uppenbart.46 En annan bruksort i Hälsingland var Ovanåker och det är därifrån de
två avslutande empiriska exemplen i det här kapitlet hämtas. Också i Ovanåker fi
gurerade militära befäl - eller rättare sagt en kapten - i nyckelposition, inte minst
i samband med kyrkoherdetillsättningen 1726.

44.
45.

46 .
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ULA, UDA, E V:i23:i, 23/5 1725, s 660. Överste Buddenbrocks rekommendation för
Landgren från maj 1725.
RA, ’Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7,1/9 1725, Bilaga 8/
8 1725 (Söderala församlings skrivelse till Kungl Maj:t). Det avslöjande brevet från prosten Phragmenius om stölden av sockensigillet rönte ingen större uppmärksamhet, av domkpapitlets proto
koll att döma. I protokollet står nämligen bara att brevet från Phragmenius lästes upp, ”varuti
han monde berätta, hur församlingen i Söderala sig ytterligare utlåti, angående pastoratets besät
tande där. Lägges ad acta”, ULA, UDA, A L26, 22/9 1725, § 23. Domkapitlet föreslog Schirman i
första rummet - som de ”förnämsta” i församlingen föreslagit - före kaplanen Gestrinius från
Mo-Rengsjö och Dahlmark. Kungl Maj:t följde domkapitlets rekommendation och tillsatte
Schirman på tjänsten, ULA, UDA, A L26,1/9 1725, § 18; RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl
Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 7, 7/9 1725; ULA, UDA, E V:i23:i, 25/9 1725, s 676 (kopia
av kungliga fullmakten för Schirman).Schirman hade rekommenderats av både prosten och
landshövdingen i Gävle, samt visat upp en attest på sin provpredikan i domkapitlet. Se ULA,
UDA, A L26,10/2 1725, § 10,17/31725, § 22,18/8 1725, § 13.
Brukens betydelse avspeglades också vid kaplanstillsättningen i Enånger och Njutånger
1718. då sonen till den gamle kaplanen beskrev hur han ansträngt sig för att få godkän
nande från brukspatronen vid Iggesunds bruk och ”principatinnan” Brita Behm vid
Långvinds bruk. Brukspatronen vid Iggesunds bruk agerade kraftigt för den gamle kaplanens son, medan principatinnan förespråkade en brukspredikant på tjänsten. Den lokale
kyrkoherden Michael Jerff förhöll sig passiv - uppenbarligen vägde hans röst betydligt
mindre i sammanhanget än de båda brukspotentarna, ULA, UDA, A L23,16/7 1718, § 4,
20/8 1718, § 25; E V:29:i, 5/7 1718, s 999, 5/7 1718, s 1021, 6/7 1718, s 1009, 9/7 1718, s 1013,
16/7 1718, s 1033.
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Kaptenen i Ovanåker drev igenom beslut med krafi 1725
När den gamla kyrkoherden Magnus Thelaus begärde att få överlämna pasto
ratet till sin son —som då var bataljonspredikant - i slutet av mars 1725 fick
han församlingen med sig, som skrev till domkapitlet och begärde sonen till
ny kyrkoherde. Brevet undertecknades av kapten Phalléen, två kyrkvärdar och
fyra nämndemän. Domkapitlet ställde sig inte helt ovillig till förslaget - innan
domkapitlet kunde utlåta sig ”definitivt” var han dock tvungen att examine
ras.47
Den lokale kaplanen i Ovanåker, Fernström, avslöjade vid senare tillfälle
genom ett brev till domkapitlet hur kallelsen av kyrkoherdens son gått till:
Men som vocationen är på sådant sätt utvärkat, att salige kyrkoherden, till för
samlingen, har genom kaptenen ärborne och manhaftige hr Hans Phallén och
sin son hr Andreas Thelaus låtit författa en skrift, vilken sistledne långfredag
av välbemälte kaptenen uti sockenstugan blev förelåsen, då och kaptenen strax
påstod vocation för hr Andreas Thelaus, sägandes vara den första som ville
vocerà; var på en del bejakade, största delen svarade intet där till, emedan
sådant kom dem oförmodligen uppå, och lägenheten var ändå inte ledig. Ty
blevo de, som sig utlåtit, i prästegården inkallade, [där] de med brännvin blev
trakterade, och måst så strax utgiva sina namns och bomärkens underskrift,
vilket allt hr kaptenens kraft pådrev.48

Fernström påstod alltså att det var kyrkoherden tillsammans med kapten Ph
alléen och sonen Andreas som författat skriften till domkapitlet. Han påstod
också att andra församlingsbor - två kyrkvärdar och fyra nämndemän - över
talats att skriva under brevet på övriga församlingsbors vägnar. Dessa senare
ska också ha mutats med brännvin och själva undertecknandet ska ha pådrivits
av 'kaptenens kraft’. Då sigillet låg i prästgården var det enligt Fernström se
dan inga problem att skriva vocationen ”efter behag”.49
Tydligen gjorde Thelaus junior bra ifrån sig vid examen och frågan om
pastoratets överlåtande från far till son togs upp igen i domkapitlet. Det fanns
dock en hake, risken att fallet skulle utgöra prejudikat för andra tillsättningar
och ”äldre och mer meriterade” präster skulle tvingas stå tillbaka för mindre
meriterade präster. Domkapitet beslöt att skriva till pastorn i Ovanåker och
meddela att man nog kunde tänka sig att gå med på förslaget —sonen var trots
allt en ”beskedlig prästman” och ”avlagt vackert prov både uti examen och pre
dikande” - men bara om det ”kunde ske utan andras praejudice och förfång,
som äldre och mera meriterade äro”. Sedan inkallade Thelaus den yngre och

47.
48.
49.

ULA, UDA, E V u o ila , 26/3 1725, s 355; A L 2 7 ,14/4 1725, § 22 (citat).
ULA, UDA, E V:i04:ia, 9/9 1725, s 371.
ULA, UDA, E V:i04:ia, 9/9 1725, s 371.
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fick veta att domkapitlet inte kunde fatta något beslut förän saken ställts ”på
fast fot”.50
Någon överlåtelse av pastoratet hann dock aldrig Magnus Thelaus upple
va, han dog nämligen bara några månader efter det att förslaget behandlats i
domkapitlet. Efter dödsfallet skrev församlingen och begärde att sonen ändå
skulle fa tjänsten. Även den här gången skrevs brevet under, på ”samtliga all
mogens vägnar”, av kapten Phalléen och samma kyrkvärdar och nämndemän
som förra gången. Skaran av övriga undertecknare hade dock utökats med yt
terligare 23 namn —dessa 23 församlingsbor betecknades alla som socknens
”äldste”.51
Församlingens kallelse av Thelaus junior till ny kyrkoherde fick dock inte
det gehör som församlingsborna kanske väntat sig, utan den ”lades ad acta” ef
ter det att den lästs upp i domkapitlet. Den något tveksamma attityden kan
kanske förklaras av det brev som stiftsledningen då fatt från Ovanåkers kaplan,
med avslöjandena om hur den första kallelsen av kyrkoherdens son gått till.52
Vid det kyrkoherdeval som senare genomfördes i Ovanåker upprepade för
samlingen sitt krav på Thelaus, både muntligt och skriftligt. Domkapitlet som
ju tidigare mer eller mindre lovat Thelaus junior tjänsten, beslöt slutligen att
ge honom fullmakten.53
Kaplanen Fernströms skrivelse till domkapitlet kastar ett minst sagt dun
kelt ljus på kyrkokherdetillsättningen i Ovanåker. Självklart bör historien tas
med en nypa salt —Fernström var allt annat än opartisk, han uttryckte nämli
gen själv önskemål om att fa ikläda sig kykoherdekappan. Men det hindrar
inte att det kanske ligger något i Fernströms beskrivning av händelseförloppet
kring den första kallelsens tillkomst. D et är hur som helst inte otänkbart att
kyrkoherden, hans son och en ”manhaftig” kapten lyckades övertyga de röst
starka ”lemmarna” i församlingen, med hjälp av sprit och kraftfull övertalning.
Och att dessa röststarka lemmar senare påverkade resten av allmogen. Det för
farande som Fernström beskriver stämmer i alla fall väl överens med den bild
av hur ett beslut i detta sammanhang kunde fattas under 1600-talet (se diskus
sionen i kapitel 7 ovan). Samme kapten Phalléen var även i farten när Ovanå
kers församling skulle välja en ny komminister efter Fernström några år
senare.

50.
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Lokal elit förkastade präst som sökte gement sällskap i Ovanåker 1730
Först tycks Phalléen tillsammans med nyvalde Thelaus och övriga försam
lingsbor ha arbetat för att Fernströms son skulle fa överta faderns tjänst, men
detta förslag vann inte något positivt mottagande i Uppsala. Värt att notera är
att församlingens kallelse av Fernströms son undertecknades av Thealus, Ph
alléen och 14 bönder på övriga sockenbors vägnar —något sigill användes inte.
Värt att notera är också att församlingen inte upprepade detta krav.54
Domkapitlet utsåg prästen Claes Guilliam till nådårspräst och han tycks
ha tjusat de flesta församlingsbor, inklusive kaplansänkan, under sin tid i för
samlingen —han fick nämligen nästan enhällig kallelse vid det kaplansval som
kontraktsprosten sedermera anställde.55 Att han tjusat de flesta församlingsbor
innebar inte att han tjusat alla. Populariteten utsträckte sig inte till kyrkoher
den, inte till kapten Phalléen och inte till de högre befattningshavarna vid
Voxna bruk. Flistorien kring nådårspredikantens vandel är intressant och för
tjänar att refereras lite ytterligare av flera anledningar, inte minst för att käll
materialet belyser en tydlig skiktning inom församlingen med kyrkoherde,
kapten och bruksfolk på ena sidan och bönderna på den andra sidan.
I det första brevet från kyrkoherden till stiftsledningen - som tillkom med
anledning av att nådårspredikanten Guilliam visat tecken på att vilja söka den
vakanta kaplanstjänsten - beklagade han sig över att Guilliam var ”mycket be
nägen” att införa ”nyheter” i ämbetsutövningen framme vid altaret, han an
vände till exempel upphöjelsen i samband med nattvarden.56 Enligt Thelaus
var syftet med alla dessa ”nyheter” att Guilliam ville visa sig märkvärdig, ”men
lämnar därmed den förargelse som där utav flyter, att den ena läraren gör så,
den andra annorlunda uti en församling och vid ett altare”.57
När det gällde kaplantjänsten hade Guilliam begärt sockenstämma av
Thelaus tidigare för att dryfta frågan med församlingen. Thelaus hade dock
nekat honom detta, med hänvisning till domkapitlets förmaning till alla präs
ter att de skulle avvakta ett ”ordentligt val”. Guilliam hade trotsat kyrkoher
dens nej. Flan hade nämligen påpassligt bevistat sockenstugan och begärt
församlingens ”allmänna ja-ord och beviljande” när kyrkoherden var vid bru

54. ULA, UDA, E V u o ila , 7/9 1729, s 389; ULA, UDA, A L29,1/10 1729, § 4.
55. ULA, UDA, A L 29,3/9 1729, § 29, 23/61739, § 13,14/101730, § 10; A L 30,10/3 1731, § 7,
22/4 1731, § 7; E V:i04:ia, 4/4 1731, s 435.
56. Upphöjelsen - den akt där prästen lyfte upp de invigda elementen till beskådande efter
instiftelseorden - räknades som höjdpunkten i den medeltida mässan och avskaffades
formellt i Sverige redan 1595. Se Malmstedt, Bondetro och kyrkoro, s 131.
57. ULA, UDA, E V:i04.*ia, 14/7 1730, s 401.
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ket och predikade. Thelaus, som sade sig inte kunna arbeta tillsammans med
Guilliam när han så tydligt ”yttrat sitt oroliga sinne genom sin egenvillighet”,
önskade en annan medarbetare när kaplanänkans nådår var slut.58
Domkapitlet beslöt att låta prosten Hasselhon från Bollnäs undersöka stäm
ningen i Ovanåker närmare. Hasselhon samlade därför ”sockenmännen” i Ovan
åker i sockenstugan och behandlade Thelaus’ anklagelser mot Guilliam punkt
för punkt. På frågan om församlingen retat sig på några nymodigheter som Guil
liam infört i samband med dopet, svarade först bonden Per Andersson från Knå
da att ingen förargats av detta. Hasselhon frågade vad de övriga sockenmännen
tyckte, men ingen sade sig ha förargats över Guilliams agerande. Thelaus höjde
då rösten och påstod att åtminstone han retat sig på Guilliams agerande och kun
de nog ”eftersinna vad sådana självtagna ändringar uti cermonierna har att bety
da, fast än menige man icke kan avse dess efterföljder”.59
Angående den medeltida seden att upphöja sakramenten i samband med in
stiftelseordens uppläsande svarade Guilliam att han ansåg det som något oskyl
digt, men att han slutat med det efter kyrkoherdens påminnelser. Thelaus
berättade att Guilliam vid ett tillfälle frågat honom om han inte skulle få bruka
upphöjelsen och att han nekat honom det, men Guilliam hade ändå gjort det.
Kapten Phalléen åberopades som vittne och kunde också bekräfta kyrkoherdens
version. Församlingsborna fick då frågan om de förargats av upphöjelsen: svaret
blev nej, ”men hr kapten Phallén och kyrkoherden hr Thelaus ville intyga, att då
hr Guilliam förrättar mässan, stiga större delen av församlingen upp [för] att se
på denna cermonie”.60
Guilliam förnekade också att han visat kyrkoherden förakt, som Thelaus
påstått. Men Thelaus vidhöll att han visst visat honom förakt, och det i bruksin
spektör Brandbergs och bokhållare Grahns närvaro. Därefter kom prosten till
frågan om Guilliam samlat bönderna i sockenstugan för att tala med dem om
kaplanslägenheten, ”varuppå sockenmännen svarade, att hr Claes Guilliam intet
egentligen kallat dem tillsammans uti det ärendet, men kunna icke neka, att då
det kommit tillsammans har hr Claes talat till dem”. Guilliam hade enligt sock
enmännen då anhållit om att de inte skulle vara emot honom, om han fick ”lov
på lägenheten”. Prosten Hasselhon vände sig då till Guilliam och frågade honom
om han - som kyrkoherden påstått - begärt sockenstämma för att tala om kaplanstjänsten. Guilliam nekade till det och han nekade även till ett annat påståen
de, att han kallat sockenmännen till sitt hus för att tala om saken. Enligt
Guilliam var det istället den gamle komministerns son som kallat bönderna till
huset, på inrådan av kaplansänkan.61

58.
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Kyrkoherden Thelaus påstod vidare att Guilliam annandag pingst - då
sockenstämma utlysts för ”kronans ärender” - gått in i sockenstugan och pra
tat med bönderna om tjänsten. Guilliam försvarade sig med att han blivit om
bedd av kaplansänkan att gå till sockenstugan och höra om allmogen skulle
kunna tänka sig att stötta henne och begära konservation. Men då Guilliam
märkt att varken kapten Phallén eller kyrkoherden var där, hade han inte alls
ordat något om kaplanstjänsten. Frågestunden avslutades därefter och proto
kollet blev ”ord ifrån ord uti sockenstugan uppläst och vidkänt”. Enligt
Thelaus var det alltså självklart att Guilliam försökt att ställa sig in hos allmo
gen, bland annat genom att använda upphöjelsen vid nattvarden. Om det ock
så varit Guilliams syfte, tycks dessa subtila knep ha gett önskat resultat,
åtminstone inledningsvis - bönderna röstade nämligen enhälligt på honom
vid det kaplansval som senare hölls. Om detta sedan berodde på att Guilliam
infört populära nyheter i gudstjänsten, eller på att man ville värna kaplansän
kan, eller på att Guilliam rent allmänt gjort ett gott intryck, är svårt att säga
utifrån källmaterialet. Vid själva valtillfället lades också en ekonomisk aspekt
på det hela.62
Valet hölls i början av april 1731. Kyrkoherden Michael Fant från Alfta
förrättade valakten och i valprotokollet står att ”ädle och manhaftige” kapten
Phallén och ”några flera socknens äldste” först påstått att de inte ville ha någon
kaplan, de kunde gott klara sig med en adjunkt. Efter viss övertalning från
Fants sida övertalades de att ändå välja en kaplan. De ”äldsta” i församlingen
sade då att de och ”hela församlingen” ville ha Guilliam, eftersom han lovat
konservera änkan ”och eljest är väl begåvad”. De sade sig också kunna gå med
på att kyrkoherden istället tog sig an en medhjälpare som han själv avlönade.
Den andra kandidaten som församlingen hade att välja på var prästen Anders
Bergquist, men det var bara kapten Phallén som röstade på honom. Fant ro
pade då upp ”var och en husfader enskilt” och då gav samtliga - ingen undan
tagande - Guilliam ”sitt enskilda vota”. Valförrättare Fant förklarade då för
församlingen att den här förrättningen knappast kunde kallas för ett val, ”utan
ett förut av hela församlingen gjort avtal”. Kyrkoherden lovade att lämna sin
röst skriftligt till domkapitlet och på Voxna järnbruks vägnar var bokhållaren
Groot närvarande, som berättade att ”herrar prinicpalerna” vid bruket röstade
enhälligt på Bergquist.63
Uppenbart röstade alltså det övre skiktet i församlingen annorlunda än
bönderna. Detta blev också startskottet för något som bäst kan beskrivas som

62.
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Domkapidet beslöt efter uppläsande av Hasselhons redogörelse från mötet i Ovanåker
att varna Guilliam för att han ändrat på en del av kyrkocermonierna som handboken
dikterade, men han fick ändå hamna på det förslag som skulle föreslås församlingen vid
kommande valtillfälle, ULA, UDA, A 1:29,14/10 1730, §§ 9-10.
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en smutskastningskampanj mot Guilliam - en kampanj som drevs av främst
kyrkoherden, kapten Phallén och bokhållare Grot. Valförrättare Fant skickade
efter valet också en separat skrivelse till domkapitlet efter valet, i vilken han
berättade att det var allmänt bekant att Anders Bergquist —den kandidat som
det övre skiktet i församlingen röstat på - var kyrkoherde Thelaus’ syskon
barn. Men han berättade också att det även var bekant att Guilliam ”vid några
tillfällen visat en stor omåttlighet med öl och brännvin”. Om därför Guilliam
skulle anses som tillräckligt meriterad för tjänsten, ansåg Fant att han först
skulle fa en förmaning och en viss prövotid, för att bevisa att han var förmögen
att lyda sin kyrkoherde och hålla sig nykter.64
Thelaus lade inte oväntat sin röst på Bergquist i sin skriftliga röst efter va
let. Vad Guilliam beträffade, menade Thelaus att han inte trodde sig kunna fa
någon vidare hjälp av honom eftersom han visat sig ha sämre hälsa. Men det
var inte bara Guilliams hälsa som bekymrade Thelaus, det var Guilliams all
männa beteende som avskräckte Thelaus - dels hade ju Guilliam infört nymo
digheter i ämbetsutövningen, dels hade han mer eller mindre i smyg haft
underhandlingar med församlingen inför valet. Sedan irriterade sig Thelaus
över att Guilliam infunnit sig på socknens ”lek- och dansstugur, som äro äm
nen och tillfällen till dryckenskap, lättfärdighet och annat syndigt leverne”.
Med ett sådant beteende av en präst ansåg Thelaus att det bara var fåfängt att
varna människor ifrån sådana ställen: ”huru då förmaningar aktas, det får jag
tid efter annan med ängslan och suckan röna och behjärta”. Därför hoppades
kyrkoherden att han kunde få en annan medarbetare.65
Domkapitlet beslöt på grundval av breven från Fant och Thelaus att låta
prosten Fant och kyrkoherde Lingzelius från Arbrå undersöka Guilliams bete
ende närmare, vilket också skedde.66 Fant konfronterade inledningsvis allmo
gen, ”som var ymnigt tillstädes”, med alla klagomål som riktats mot Guilliam.
Allmogen påmindes om vad de lärt sig i ungdomen av katekesen och ”uttydningen” av den första bönen. Därför borde de ”som rätta kristna” inte förtiga
något, utan ärligen berätta vad de visste om Guilliams uppförande. Bönderna
lättade också sina hjärtan, fast kanske en aning för högljutt, enligt Fant. Alla
intygade nämligen ”med en mun uti stort sorl” att de inte visste annat att säga
om Guilliams uppförande än att det var ”gott och anständigt”. Det som
Thelaus anfört var inte sant, det var bara ett uttryck för ”idel avund”. 67
Thelaus yttrade sig och ville anföra ett exempel - nämligen vad som hänt
söndagen efter trettondagen hemma hos en Jon Jonsson - men då blev ”sorlet
allt mer och mer, att ingen till dem gjord föreställning mer kunde finna något

64.
65.
66.
67.

164

ULA,
ULA,
ULA,
ULA,

UDA, E V u o ila , 6/4 1731, s 431.
UDA, E V:i04:ia, 8/4 1731, s 427.
UDA, A L30, 22 /4 1731, §§ 7-8.
UDA, E V:ic>4:ia, 20 16 1731, s 455.

K a p ite l 8

•

T id ig t 1700-tal - k o n tin u itet och fö rä n d rin g

ljud”. Därför tyckte Fant att det var bäst att skicka ut alla som inte var kallade
som vittnen, eller som hade något att anföra mot Guilliam, ”var på allmogen
med stor iver och häftighet rusade ut”. Innan de lämnade lokalen, framförde
de utskickade församlingsborna önskemål om att få behålla Guilliam som kaplan —annars kunde kyrkokherden själv ordna en medhjälpare. Sedan fortsatte
undersökningen om Guilliams vandel. Kapten Phallén intygade att Guilliam
vid flera tillfällen ”varit så väl beskänkter att han föga kunnat gå”. Guilliam
svarade då att kaptenen var hans förföljare ”vilket herr kaptenen begärde,
måtte föras till protokollet”.68
Kyrkoherden påstod att Guilliam varit på ”lekstugu” hos Jon Jonsson.
Guilliam förklarade att han vid förbipasserande kallat på förre kaplanens barn,
som då var där inne. Vid detta tillfälle hade han tydligen också ”kommit i
dans-stugan” och stannat där en stund. Sedan sade han sig ha gått ut, men bli
vit av Jon Jonssons hustru ”tvingad att gå i andra stugan, där han blivit nödgat,
att supa en sked eller sup brännvin, var på han med studenten Edenström [...],
gått hem eller till sitt kvarter hos herr Fernströms änka”. Jonsson kunde var
ken bekräfta eller förneka Guilliams redogörelse, eftersom han inte varit hem
ma från början - han hade bara varit med när Guilliam tog sig den omnämnda
supen. Kyrkoherden åberopade också vittnesbörd av inspektorn vid Voxna
bruk, som kunde intyga att Guilliam ibland var ”rätt väl plägad” under sina
besök vid bruket. Kapten Phallén berättade också att Guilliam vid en dopfest
hemma hos klockaren varit så full att han ramlat utför trappan och där blivit
liggande till dagen efter. Guilliam påstod att han bara varit utarbetad efter
sjukdom och två dagars predikande, dessutom hade han inte varit mer druck
en än kaptenen. Kyrkvärden Jon Nilsson hade varit med på det omtalade
barnölet, men sade sig inte kunna intyga att Guilliam varit drucken.69
Kyrkoherden fortsatte sedan med att kritisera Guilliam för att ha visat
olydnad. Guilliam hann dock aldrig försvara sig, för i samma stund rusade ”en
stor del av församlingens lemmar in å nyo i sockenstugan igen påstående hr
Guilliams oskyldighet, och hr Fernströms sterbhus konservation, eftersom de
omöjligen kunde bygga hus för flera, förmenande det hr kyrkoherden varit hr
Claes för svår”. Bönderna lade därmed in en ekonomisk aspekt i sitt krav på
Guilliam. Om han gifte sig med företrädarens änka kunde han flytta in i hen
nes hus och församlingen skulle därmed slippa bygga några ytterligare bygg
nader för prästerna. Frågan är om det var detta mer världsliga motiv som låg
bakom allmogens enhälliga val av Guilliam, eller hans ämbetsgåvor? Värt att
notera är att allmogen inte tycks ha brytt sig så mycket om att Guilliam up
penbarligen visat prov på en viss fallenhet för alkholhaltiga drycker. Enligt
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Guilliam hade ju en hustru mer eller mindre ”tvingat” honom att ta sig en
sup.70
Annars var det just superiet som Guilliams belackare riktade in sig på för
att bli av med honom och på hans plats sätta kyrkoherdens syskonbarn, Bergquist. Efter Fants undersökning i församlingen skickade bokhållare Groot från
Voxna bruk ett brev till stiftsledningen där han åter påpekade att Guilliam
”långt mer än en skicklig prästman anstår övar dryckenskap och söker helst
umgänge med gement sällskap, varför han och nu bringat hela gemene allmo
gen på sin sida, som mesteligen vistes så väl vid prästvalet som och vid den ny
ligen gjorda [om] hr Guilliams levernes undersökning”. Intressant är att
bokhållaren påpekade att Guilliam helst frotterat sig med ”gement sällskap” i
församlingen och att detta skulle ha varit orsaken till att han vunnit allmogens
röster vid valet.71
Den anklagade nådårspredikanten Claes Guilliam försvarade sig också
skriftligt. Dock inte mot anklagelserna om dryckenskap utan mer allmänt mot
kyrkoherdens och kaptenens agerande mot honom. Värst var tydligen kapte
nen och det bara för att Guilliam vägrat att krypa för honom. Kapten hade en
ligt Guilliam försökt utså split i församlingen, men inte vunnit fler på sin sida
än bokhållaren vid bruket. Domkapitlet fann för gott att kalla in Guilliam till
Uppsala för förhör.72
Enligt Thelaus hade Guilliam i sockenstugan senare begärt underskrifter
på en skrift som han själv ”sammanfattat och låtit kaplansänkans son avskri
va”. Tydligen hade också de flesta skrivit under på skriften, fastän Thelaus väg70. ULA, UDA, E V:i04:ia, 20 16 1731, s 455.
71. ULA, UDA, E V: 104:1a, 22/6 1731, s 461. Också kyrkoherde Thelaus skickade ett brev till
stiftsledningen med ytterligare klagomål mot Guilliam. Av den undersökning som Fant
nyligen hållit i församlingen ansåg Thelaus att det stod klart ”huru mina åhörare av Bon
deståndet utav ett sammanlagt råd sins emellan beklagligen förtego sanningen uti det,
som många med egna ögon hade sett, hade hört och visste i den saken”. Sorlet vid under
sökningen hade haft som syfte att tysta eventuella oliktänkare bland bönderna, enligt
Thelaus, ULA, UDA, E V:i04:ia, 2316 1731, s 465. Thelaus berättade vidare att Guilliam
supit vid fler tillfällen än vad som kom fram vid den senaste undersökningen och hänvi
sar till några bifogade attester, en från sockenskrivaren och en från inspektorn vid bruket,
i vilka Guilliams handhavande med spriten behandlades Till klagokören sällade sig även
kapten Phallén med en separat skrivelse till domkapitlet, ULA, UDA, E V:i04:ia, 21/6
1731, s 467, 21/6 1731, s 469, 2316 1731, s 447.
72. ULA, UDA, E V:i04:ia, odat, s 451, 8/9 1731, s 485.A E30, 3/7 1731, § 11, Enligt Thelaus
agerade Guilliam ”våldsamligen” när han fick veta att han inkallats till förhör för att
vinna kaplanstjänsten. H an hade först rest till bruket för att skaffa sig fördelaktiga attes
ter från inspektor Brandberg och några smeder. Vad den förra beträffade, menade dock
Thelaus att han vid tidigare undersökningar intygat att Guilliam tenderade att vara en
aning påstruken vid sina besök på bruket. Och vad smedernas attester beträffade, var de
knappast trovärdiga eftersom smederna enligt kyrkoherden ”älska samma lastfulla
leverne” som Guilliam själv, ULA, UDA, E V:i04:ia,
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rat att lämna ut sockensigillet när tre män begärt det. Thelaus’ påståenden
besannades så till vida att det verkligen kom ett brev från församlingen med
önskemål om Guilliam till domkapitlet och det brevet är undertecknat av
många församlingsbor med bomärken, men utan sigill.73 Domkapitlet hade
dock begärt in attester från de orter där Guilliam tjänstgjort tidigare och dessa
talade inte till Guilliams fördel. Guilliam erkände också slutligen sin fallenhet
för brännvin vid förhöret i Uppsala. Kaplans tjänsten gick därför till Berg74
quist.

Sammanfattande analys
Av alla de orsaker till varför prästen Guilliam inte fick kaplanstjänsten i Ovan
åker var det hans svaghet för starkvaror det som till slut fällde avgörandet. En
bidragande orsak kan förstås också ha varit att han misslyckats fatalt med att
vinna förtroende hos de riktigt tongivande aktörerna i Ovanåker. Han lycka
des göra sig populär hos ”gement sällskap” och det räckte uppenbarligen också
till att vinna majoriteten av rösterna i samband med valet. Frågan som man
kan ställa sig är om domkapitlet skulle ha utnämnt Guilliam till ny kaplan i
Ovanåker i fall han inte haft så uppenbara problem med spriten? Det får vi
aldrig veta.
Om domkapitlet skulle ha utsett Guilliam skulle det kunnat ha tolkats
som tecken på att Pufendorfs teser kring naturrätten —med tron på den en
skilde församlingsmedlemmens förmåga att göra förnuftiga val - slagit igenom
hos den intellektuella eliten i Uppsala, som professorna i domkapitlet kan sä
gas ha varit en del av. Det skulle i sin tur innebära att de informella struktu
rernas betydelse för de lokala besluten fått en kraftigt minskad betydelse i det
här sammanhanget. Den nya praktik som stiftsledningen infört, med att fråga
var och en i församlingen om deras åsikter, tycks ialla fall i vissa lägen ha inne
burit att den gemene allmogen - kollektivet - kunde agera med större själv
förtroende i förhållande till den lokala eliten. I Söderala vägrade till exempel
bönderna vid kaplansvalet 1715 att vika sig för påtryckningar av prosten och
andra höjdare i församlingen. Domkapitlet valde också den gången att inte
hörsamma det krav på präst som restes från de mest tongivande aktörerna i
församlingen. Och vid kyrkoherdevalet tio år senare vägrade bönderna vid det
utlysta valtillfället att erkänna tidigare ingångna överenskommelser med
ståndspersonerna
Domkapitlet gav dock i samband med flera prästtillsättningar under fri
hetstidens första decennium prov på en stark misstro mot församlingarnas för
73.
74.

ULA, UDA, E V:i04:ia, 5/9 1731, s 485, 489.
ULA, UDA, A L30,11/8 1731, § 24,1/9 1731, § i i , 22/9 1731, § 4, i o / i i 1731, § 13.
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måga att välja välmeriterade prästmän, vilket påpekats tidigare (se kapitel 4
ovan). Tron på den enskilde församlingsbons möjlighet att göra ett rationellt
och förnuftigt val tycks därför inte ha varit överdrivet stor. Stiftsledningens
och prästeståndets ständiga strävanden under 1720-talet att begränsa försam
lingens valmöjlighet till präster som utsetts av domkapitlet talar åtminstone
för att domkapitlet ansåg att församlingsborna behövde en viss vägledning för
att kunna göra ett förnuftigt val. Det är dock inte helt klart om stiftsledningen
ansåg att församlingsborna i grunden saknade förnuft nog att välja en skicklig
präst, eller om det snarare var så att stiftsledningen ville stävja möjligheterna
för mäktigt gynnade prästänkor, att med mer eller mindre ljusskygga metoder
påverka församlingsborna att begära änkekonservering. Det ena behöver na
turligtvis inte utesluta det andra. En rimlig tolkning är att de nya idéerna och
den individualiseringsprocess som pågick och som diskuterades i inledningen
av det här kapitlet slagit rot så tillvida att det började anses självklart att fråga
efter var och ens åsikt. Detta hindrade inte domkapitlet att betrakta gemene
allmogen som tämligen lättledd och i behov av faderlig vägledning i önskad
riktning.
Sammanfattningsvis kan sägas att stiftsledningen initierade en ny praktik
i samband med prästtillsättningarna i början av 1700-talet, riktiga valtillfällen
anordnades och varje församlingsbo tilläts vid många av dessa att uttrycka sin
åsikt. Denna nyhet - som inte påbjöds i lagstiftningen - hindrade inte att för
samlingen, eller delar av församlingen, ändå skickade brev till domkapitlet och
uttryckte sin ”enhälliga” åsikt. Informella möten före och efter de av domka
pitlet anordnade valen tycks ha fortsatt att spela en stor roll i den lokala be
slutsprocessen. Den förändrade praktiken innebar dock att det tidigare lite
anonyma församlingskollektivet tycks ha fatt lite större möjligheter att hävda
sig mot den lokala eliten, vilket gjorde att de informella mötena och de mindre
sammanslutningarna förlorade något i betydelse.
När det gäller vilka aktörer som var tongivande i den lokala beslutspro
cessen har de lokala militära befälhavarna och högre befattningshavare vid
bruken i området lyfts fram här, vid sidan av de grupper som var tongivande
under 1600-talet. Vad de militära befälhavarana beträffar, fanns de närvarande
i Hälsingland redan under slutet av 1600-talet, men de tycks ha fatt en betyd
ligt starkare ställning i lokalsamhällena där de fanns närvarande under 1700talet, inte minst efter nordiska kriget och enväldets fall.
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KAPITEL 9
1730-talet och prästvalens formalisering

I det här kapitlet kommer de eventuella konsekvenser som 1730-talets prästvalsreformer fick för den lokala politiska kulturen att diskuteras. Innebar för
ändringarna i lagstiftningen verkligen att det lokala beslutsfattandets praxis
förändrades, och i så fall hur? Fortsatte de tongivande aktörerna i församling
arna att spela en lika central roll i sammanhanget som tidigare, eller minskade
betydelsen av de lokala informella strukturerna i detta sammanhang? Deltog
de hemmansägande kvinnorna —i första hand änkorna —på samma sätt i valet
som de manliga hemmansägarna?

1731 års resolution och exempel på kvarlevande strukturer
Först ska en diskussion föras kring vilka eventuella konsekvenser 1731 års reso
lution fick för den lokala beslutsprocessen i detta sammanhang. En analys av
turerna kring kyrkoherdevalen i Hälsingtuna 1733 och Ljusdal några år senare
får här bilda en lämplig utångspunkt för diskussionen.

Kronans män var tongivande i samband med prästvalet i Hälsingtuna 1733
Källmaterialet som behandlar kyrkoherdevalet i Hälsingtuna i början av 1730talet innehåller inslag av kärlek, hat, samt ett stort mått av intriger. Att kärlek
- eller avsaknad av kärlek - kunde ha en viss betydelse i samband med präst
tillsättningarna, har antytts i flera av de prästtillsättningar som refererats i ti
digare kapitel. Det har då främst handlat om prästänkor som vägrat gifta sig
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med föreslagna präster, eller som velat gifta sig med präster som övriga försam
lingsbor inte velat ha. Den kärlekshistoria som figurerade i samband med kyr
koherdevalet i Hälsingtuna, rörde dock inte prästänkan i församlingen - den
rörde istället en svägerska till den lokala kronobefallningsmannen Sundberg.
Hennes kärleksaffär med den lokale adjunkten Beronius fick av allt att döma
stora konsekvenser för de många intriger som skulle komma att utspela sig i
samband med kyrkoherdevalet.
När kyrkoherden Grip dog skickade församlingen två skrifter till domka
pitlet och begärde att Beronius skulle hamna på det tremannaförslag som
domkapitlet skulle upprätta inför valet. I det andra av församlingens brev —
som undertecknades av ett 8o-tal församlingsbor —bedyrades att man inte bli
vit övertalad eller lockad att föreslå Beronius, även om församlingsborna nog
misstänkte att det fanns de som spridit sådana rykten till Uppsala. Ärendet dis
kuterades i domkapitlet, som beslöt att inte bifalla församlingens begäran Beronius meriter ansågs nämligen vara alltför mediokra för att han skulle kun
na platsa på förslaget.1
Vid valet var det några som ändå önskade att få rösta på Beronius, men
då valförrättarna —kyrkoherdarna Broman från Hudiksvall och Baeckner från
Enånger - gjorde klart att man inte tänkt notera några röster utom förslag, val
de 51 personer att istället lämna avgörandet i domkapitlets händer. D e flesta
andra, 47 personer, röstade på prästen Enander från Uppsala och fyra försam
lingsbor röstade på kaplanen Backmark från Järvsö. När valresultatet senare
behandlades i domkapitlet, beslöts att Backmark skulle ges fullmakt på tjäns
ten eftersom han var den mest meriterade prästen av de tre på förslag. Majo
riteten för Backmark uppnåddes genom att domkapitlet använde de 51 röster
som lagts i domkapitlets händer på Backmark.2
Vid det möte i domkapitlet som beslutet om att ge Backmark fullmakt
togs, diskuterades även ett brev som skickats ifrån församlingen efter valet. I
brevet framförde församlingen klagomål mot att allt inte gått ordentligt till vid
själva valtillfället. Domkapitlet beslöt dock att bortse från församlingsskrivelsen när beslutet om fullmakt fattades. En anledning till detta sades vara de
”konsekvenser och oordningar” som skulle kunna följa, om valförrättarnas
agerande vid valet skulle ifrågasättas. I en senare skrivelse till Kungl Maj:t för
klarade domkapitlet att man vid detta tillfälle också ansett det misstänkt att
församlingen skickat in protesterna så långt efter själva valet och att endast 24
församlingsbor undertecknat skriften.3

1.
2.
3.
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ULA, UDA, A L32, 21/2 1733, § 6; E V:i36:i, 29/10 1732, s 429, 21/11733, s 435.
ULA, UDA, E V:i36:i, 14/4 1733, s 449, 8/4 1733, s 451; A L32, 9/5 1733, § 13.
ULA, UDA, A L32, 27/6 1733, § 5; RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10
Uppsala konsistorium, vol 9,10/10 1733.
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En av domkapitlets valförrättare, O lof Broman, avslöjade i ett brev till
domkapitlet att det uppkommit ett ”uppror” i Hälsingtuna, sedan det stått
klart att Backmark fått fullmakt på tjänsten. Två bönder hade också skickats
iväg till Stockholm med en supplik till Kungl Maj:t med klagomål över dom
kapitlets beslut. Tydligen hade ”större delen” av församlingen övertalats att ge
sitt stöd till denna aktion. Enligt Broman var dock ”en stor del” nöjd med att
få Backmark som ny kyrkoherde och det var många som inte samtyckt till att
sätta sockensigillet under suppliken till Kungl Maj:t. Det hade därmed bildats
två ”partier” i församlingen, förklarade Broman - några höll på Backmark och
några på Enander.4
När församlingsborna inte fick gehör för sina klagomål hos domkapitlet,
uppsattes mycket riktigt en supplik till Kungl Maj:t - precis som Broman be
rättat för domkapitlet - och i den suppliken riktades framför allt skarp kritik
mot en av valförrättarna: O lof Broman. Det finns ingen anledning att gå in på
alla detaljer i den kritik som framfördes i suppliken, den allvarligaste kritiken
bestod i att Broman skulle ha lagt röster till domkapitlets avgörande som vid
valet tillfallit Enander. Broman ska också ha nyttjat sakristian som vallokal i
syfte att ostört kunna utöva tvångsmetoder mot de församlingsbor som kom
in för att rösta, dessa ska nämligen ha uppmanats att lämna avgörandet åt
domkapitlet. Valprotokollet hade inte heller lästs upp och justerats efter valet.
Alla församlingsbor sades stå bakom suppliken, utom de fyra som röstat på
Backmark.5 Stiftsledningen beordrades av Kungl Maj:t att inkomma med för
klaring och stiftsledningen vidarebefordrade i sin tur ärendet till valförrättar
na.6
Innan Broman —han som blev mest ansatt i församlingens supplik —hann
svara på domkapitlets uppmaning, skickade 18 församlingsbor en attest till
Uppsala, i vilken de föräkrade att de var nöjda med att få Backmark som ny
kyrkoherde. Enligt dessa församlingsbor hade bara ”en del” i församlingen
stått bakom beslutet att skicka två fullmäktige till Stockholm med en supplik.
Sockensigillet hade brukats utan allas samtycke.7
I Bromans försvarsskrift avslöjade han mer detaljer om hur det egentligen
gått till, när suppliken till Kungl Maj:t tillkom: När en av de fullmäktige som
skickats till Stockholm läst upp suppliken i sockenstugan en söndag och läns
mannen sagt till de församlade att ”redeligen yppa deras vilja och inte längre i
löndom viska skvaller”, hade inte en enda människa yttrat sitt bifall - däremot
hade en ”gammal ärlig” bonde sagt att församlingen borde nöja sig med Back4.
5.
6.
7.

ULA, UDA, E V:i36:i, 28/7 1733, s 461.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 9, odat
[inkom d 30/7 1733].
ULA, UDA, A L 32,15/8 1733, § 11, 22/8 1733, § 20.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 9,10/10
1733, bilaga 11/8 1733.
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mark. T rots det svala mottagandet i sockenstugan hade alltså ändå suppliken
skickats iväg till Stockholm.8
Innehållet i suppliken hade enligt Broman dikterats av de mest ”trätogiriga” i församlingen. En av dessa trätogiriga personer i församlingen hade - när
han hört att Backmark fatt fullmakt — utbristit ”med dundrande ord och
dundrande näva” att hans röst på Enander nog skulle framgå. Om detta utspel
var ett utslag av högmod (han var visst kyrkovärd och ägde ”något mer än de
utfattiga i socknen”) eller av ren svagsinthet, lämnade Broman öppet, men
därefter hade ”vissa personer” börjat ”rulla omkring i vissa rotar och gränder,
och dels med lockande, dels med trugande, göra skadligt uppror i församling
en”. Tydligen hade bomärken till stöd för saken samlats in på ett minst sagt
tvetydigt sätt. De ”kringlöpande” hade enligt Broman passat på att samla in
bomärkena samtidigt som bidrag till läkarhjälp åt en piga med avsågade fötter
samlades in, så att många inte förstått vad bomärkena skulle användas till.9
Personangreppen mot Broman kom enligt honom själv från hans ”stora
missgynnare, vilka i lönndom liggande verket underspelat”. En av dessa ”miss
gynnare” var den lokala adjunkten Beronius, som tydligen smädat Broman ”så
å baken, som i synen” vid flera tillfällen. Beronius hade också på själva valda
gen hotat Broman med hämnd för att han inte blivit uppförd i protokollet,
fast än några nämnt att de ville rösta på honom. Beronius hade vid det tillfället
också påstått att det var Bromans fel att han inte fick hamna på valbar plats
vid valet. Beronius vistades tydligen ”dag och natt” i befallningsman Sundberg
hus och det var från just det huset som de flesta av tunaböndernas skrifter i
ärendet hade sitt ursprung, enligt Broman.10
Beronius anklagades vidare för att ha varit den som tagit ut sockensigillet
ur kyrkan —han hade nämligen nyckeln —i samband med supplikens färdig
ställande till Kungl Maj:t. De andra ”missgynnare” som Broman ansåg låg
bakom anklagelserna mot honom var befallningsman Sundberg, häradsskrivare Lode och vice notarien Erik Tolften den yngre. De trodde nämligen att
Broman skvallrat för domkapitlet om Beronius’ kärlekshistoria med Sund
bergs svägerska och att det var därför som församlingens önskemål om att fa
Beronius på förslag inte tagits på allvar av domkapitlet. Broman hävdade vi
dare att de fullmäktige som rest till Stockholm fatt bidrag och respengar - ett
kapital som knappast fanns hos de fattiga bönderna i församlingen, utan hos
ståndspersonerna. De sistnämnda var också enligt Broman de tongivande i
församlingen, ”emot vilka allmogen intet vill göra, utan snarare dem åtlyda”.11

8.
9.
10.
11.
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Att sakristian använts som vallokal var enligt Broman inte ”för att leda
den enfaldiga hopen av vägen”, vilket påstods i suppliken, utan för att några
församlingsbor hade begärt ett ”avstängt rum”. Om någon av Sundberg, Lode
eller Beronius var närvarande vid röstningen, skulle de nämligen inte våga
nämna den präst som de helst ville ha. Invändningen mot att Broman skulle
ha påverkat församlingsborna att lämna avgörandet till domkapitlet förklarade
han med att han bara hjälpt de tveksamma med råd. Broman tyckte inte att
det var något anmärkningsvärt med det, då bönderna trots allt förstod sig bätt
re ”på plogen och hästen, än på mässan och präster”. Anledningen till att val
protokollet inte lästs upp och justerats direkt efter valet var enligt Broman att
hela förrättningen dragit ut på tiden, det hade hunnit bli mörkt och kallt och
dessutom hade de flesta församlingsbor redan lämnat kyrkan när akten var
över.12
I ett senare brev till domkapitlet förklarade Broman att de personer som
skickats till Stockholm var de ”argaste gapstrupar” som fanns i församlingen.
Den ene fullmäktige hade varit roten till alla tvister som tidigare grasserat i
området mellan soldat- och båtmanssocknarna och den andre var ”föga bätt
re”. Dessa hade enligt Broman skickats på uppdrag av ”liga Finflodiana”, det
vill säga Sundberg, Lode och Beronius.13 Och i ett ytterligare brev avslöjade
Broman att Sundberg mutat ”advokaterna” i Stockholm med smörbyttor för
att driva igenom supplikens krav på omval. De bönder som sagt sig vara nöjda
med Backmark hade vidare hotats att fa stå för alla kostnader som aktionen i
Stockholm kostat, även Sundbergs smör, om de inte höll tyst i fortsättning
en.14
Enligt O lof Broman var det alltså ett fatal tongivande aktörer som styrde
och ställde i församlingen. Det som Broman nämnde om hur suppliken till
kommit är ett mönster som känns igen från tidigare: Några hade författat
skriften i församlingens namn och församlingsborna hade senare haft möjlig
het att yttra sig över innehållet vid ett möte i sockenstugan —det påtalade ti
gandet tycks här uppenbarligen ha tolkats som ett tyst samtycke av skriftens
upphovsmän. Bromans beskrivning av händelserna antyder också att det också
fanns en liten klick människor i Hälsingtuna som trots allt vågade sätta sig upp
mot den lokala eliten —det var de som skickat in attesten till domkapitlet om
att de faktiskt var nöjda med att fa Backmark som ny kyrkoherde (se ovan).
Domkapitlet ansåg, efter att ha läst igenom Bromans och Baeckners för
svar (den senare skrev under på de delar som direkt rörde valförrättningen), att
prästerna varit alltför frispråkiga för att brevet skulle kunna vidarebefordras till
Kungl Maj:t - de hade ”uti sin skrivart ej brukat den försiktighet, som konsis-

12.
13.
14.

ULA, UDA, E V:i36:i, 15/9 1733, s 477.
ULA, UDA, E V:i36:i, 30/9 1733, s 489.
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torio gärna hade önskat” - men domkapitlet gav ändå prästerna sitt fulla stöd
i den utförliga förklaring som senare skickades till Kungl Maj:t.15
De utskickade församlingsborna i Stockholm fick reda på det svar som
domkapitlet skickat in och svarade med att lämna in ett brev från sina medbröder i Hälsingtuna till Kungl Maj:t. I detta brev anklagades Backmark för
att ha lurat till sig bomärken till sin sida, eller närmare bestämt till den attest
med 18 namnunderskrifter som tidigare skickats till domkapitlet (se ovan).
Enligt brevet från bönderna i Hälsingtuna till de deputerade i Stockholm på
stods nämligen att Backmark själv skrivit ett utkast till attesten, som sedan den
lokala komministern Grip renskrivit för att inte handstilen skulle röja attes
tens upphovsman. Sedan hade Grip gått runt i socknen och försökt samla bo
märken från bönderna. Men bönderna hade tyckt att det såg ”mycket illa och
omständigt ut att en prästman skulle med sådana intriger löpa kring om sock
nen och de jämte förmärkte att där vid torde följa något efter, voro här ingen
som till detta ärendet gav annat bifall än [att] de voro nöjda med vilkendera
som de andra voro nöjda med och överheten rättvisligen ville dem förunna”.
Några bönder hade dock lämnat ut sina bomärken. Dessa bomärken hade
Grip sedan satt under attesten.16
Ärendet behandlades i rådet i november 1733 och Kungl Maj:t beslöt att
det skulle anordnas ett nytt val i Hälsingtuna, eftersom det av handlingarna
framgått att ”det vid valet icke allt så ordentligen och behörigen tillgått som
sig bort”.17 Vid det nya valet fick visserligen Enander klart flest röster, men 20
församlingsbor röstade på Backmark. Enligt Broman hade många i försam
lingen hotats med våld om de inte röstade på Enander, men dessa tjugo hade
uppenbarligen stått emot hotelserna. Domkapitlet tyckte att det var beund
ransvärt att så pass många stått emot trycket att rösta på Enander och påpeka
de senare till Kungl Maj:t att detta bara bevisade att det faktiskt var fler än bara
fyra församlingsbor som höll på Backmark. Domkapitlet vädjade därför till
Kungl Maj:t om att Backmark skulle få behålla den fullmakt som han en gång
blivit beviljad. Annars riskerade ärendet att utgöra ett menligt prejudikat inför
framtiden och stiftsledningens auktoritet i detta sammanhang riskerades, vil

15.
16.

17.
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ULA, UDA, A L32, 3/10 1733, § 28 (citat), 10/10 1733, § 5; RA, Kollegiers m fl skrivelser
till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 9.10/10 1733.
Det framgår inte av brevet från bönderna till de fullmäktige i Stockholm vem som hållit
i pennan. RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 9,
10/10 1733, bilaga odat (skrivelse från Hälsingtuna till O lof Andersson och Carl Bryngelsson), bilaga odat (attest av Pär Pärsson, O lof Olsson, Erik Hansson och Lars Larsson),
bilaga 22/10 1733 (attest av Erik Johansson, Erik Olsson och Erik Hind:son), bilaga odat
(inkom i oktober 1733, brev från O lof Andersson och Carl Bryngelsson till Kungl Maj:t).
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 9,10/10 1733
(beslutet påskrivet på domkapitlets förklaringskrift till Kungl Maj:t); ULA, UDA, A L32,
14/111733, § i.
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ket i sin tur skulle kunna leda till att kristendomen riskerade att helt förfalla.
Kungl Maj:t beslöt efter detta domkapitlets brandtal att Backmark skulle fa
behålla tjänsten i Hälsingtuna.18
Det källmaterial som rör prästvalet i Hälsingtuna och som här refererats
visar att 1731 års resolution inte innebar så stor förändring i praktiken på lokal
nivå. De luddiga formuleringarna kring själva valproceduren lämnade ett stort
utrymme för tolkningar och fortfarande tycks de informella mötena före och
efter valet ha spelat en nog så stor roll i den lokala beslutsprocessen som själva
röstningstillfället. Samma bild ger källmaterialet rörande kyrkoherdevalet i
Ljusdal några år senare.

Lokala ”partier” mot varandra efter valet i Ljusdal 1738
Före valet av ny kyrkoherde i Ljusdal enades de flesta i församlingen om att
skicka en begäran till domkapitlet, om att få lektor Brunnelius på valbar plats.
Motivet var att Brunnelius kunde —om han blev vald - konservera den förre
kyrkoherdens änka. Domkapitlet var först tveksam eftersom tre kandidater re
dan utsetts vid det tillfället. Men sedan församlingen vänt sig till Kungl Maj:t
med sin begäran och Brunnelius visat upp sina ämbetsgåvor i Uppsala till all
mänt godkännande, beslöts slutligen att han skulle få plats bland de valbara
kandidaterna. Vid det val som senare förrättades fick också lektorn, inte ovän
tat, majoriteten av rösterna.19 Men historien om kyrkoherdevalet i Ljusdal tog
inte slut i och med att valresultatet fastställts efter avslutad omröstning.
Samma dag som valresultatet behandlades i domkapitlet lämnade en bon
de vid namn Jon Larsson en skrivelse om att det förekommit ”oorden tligheter” vid valet. Larsson anhöll därför om att domkapitlet skulle avstå ifrån att
skicka fullmakten till Brunnelius och i stället beordra ett nytt val. Domkapitlet
tyckte dock att Larsson borde visa upp något bevis för de påstådda oordentligheterna, innan något beslut kunde tas. En vecka senare dök två andra bönder
från Ljusdal upp i Uppsala och de hade med sig ytterligare en skrift om ”oor
den tligheter” som ska ha tilldragit sig vid valet. De hade också med sig ett antal
attester från människor, som i efterhand ville flytta sina röster från Brunnelius
till den präst som kom tvåa vid valet, magister Portuan från Stockholm. Vid
18. HLA, Gävleborgs landskansli, E VIIL5, 6/11734 (valhandlingar); ULA, UDA, A 1:33, 23/
1 1734, § 2, 6/2 1734, § 3, 4/3 1734, § 3; E V:i36:i, 19/111733, s 501; RA, Kollegiers m fl
skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 10, 23/11734.
19. ULA, UDA, A L37, 3/111738, § 3, 8/111738, § 2, 22/111738, § 1; A L39, 3/11739, § 1, 24/1
Ï739, § 5,14/2 1739, § 4, 21/2 1739, § i, 16/5 1739, § 13; E V :8 i:i, 3/111738, s 643, 8/2 1739,
s 655, 25/4 1739, s 667; RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsis
torium, vol i i , 21/2 1739, bilaga 1/10 1738 (attest), bilaga odat (presenterat 10/12 1738, Nils
Persson och Anders Persson till Kungl Maj:t).
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samma tillfälle knackade en tredje ljusdalsbo på hos domkapitlet och han på
stod i sin tur att de förra bönderna for med osanning och önskade - på de som
röstat på Brunnelius vägnar - att Brunnelius skulle fa fullmakten. Valproto
kollet visade ju tydligt att ingen församlingsbo påstått att det förekommit någ
ra olagligheter vid själva valet —fastän valförrättaren uttryckligen frågat om
det. Domkapitlet bad också de bönder som klagade på valet att avstå från vi
dare klagomål: ”emedan de vid valaktens uppläsande för hela församlingen
icke gjort någon påminnelse därvid”. Annars fick de vända sig till Kungl
Maj:t.20
De två bönder som församlingen skickat för att begära nyval lydde dom
kapitlets uppmaning så till vida att de vände sig till Kungl Maj:t med en supplik (uppställd av en G Louden). I suppliken förklarade de båda deputerade att
de blivit mycket förvånade när det visade sig att Brunnelius fatt de flesta rös
terna vid valet. När både Portuan och Brunnelius provpredikat hade ”försam
lingens tankar” vänt sig ifrån änkekonservering och Brunnelius till Portuan.
Den förre prästen hade nämligen visat sig ha tämligen mediokra ämbetsgåvor,
medan den senare genom sin provpredikan så rört ”var och en själ [...], att man
ej utan hjärtans tårar det omtala kan, hördes då intet annat av unga och gamla,
man- och kvinnokön, än att Portuan skulle bliva församlingens kyrkoherde”.21
Att Brunnelius trots allt fick majoriteten av rösterna förklarades genom
hänvisning till ett antal attester, som bifogades suppliken. Enligt en av attes
terna var det några som redan från början varit mot att arbeta för änkekonser
vering. De hade därför också protesterat mot att sockensigillet skulle användas
för att begära Brunnelius på valbar plats, men blivit nedtystade av länsman
nen. Länsmannen ska ha yttrat orden: ”en svala gör ingen sommar” och sedan
ignorerat protesterna när ärendet behandlades i sockenstugan. Några personer
sade sig ha röstat på Brunnelius emot sina samveten och nu ångrat sig. Ytter
ligare några sade att de först tänkt rösta på Portuan, men ångrat sig när alla
”förmän” i församlingen och många andra röstat på Brunnelius. Intressant
nog yttrade några också att de röstat på Brunnelius eftersom de varit skyldiga
änkeprostinnan pengar och därigenom känt sig tvungna att lägga rösten på
Brunnelius —en person hade också fatt sitt lån av prostinnan avskrivet när han
röstat på Brunnelius.22
De som höll på Brunnelius skickade också en deputerad till Stockholm.
Den deputerade påpekade i ett brev till Kungl Maj:t (uppställt av en A Grevesmiihl) att församlingen inte klagat på några oordentligheter vid själva val
20.
21.
22.
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ULA, UDA, A L38,16/5 1739 (citat), § 13, 23/5 1739, § 13 (citat); E V :8 i:i, odat, s 663.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, 616 1739, bilaga
odat (inkom 1/6 1739, J Persson och O Olsson till Kungl Maj:t).
RA, Kollegiers m £1 skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, 616 1739, bilaga
odat (inkom 1/6 1739, J Persson och O Olsson till Kungl Maj:t), bilaga 25/4 1739 (”Lit
A”, kopior av attester rörande valets riktighet).
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tillfället. Att de som stödde Portuan sedan hävdat att olagligheter förekommit
förklarades med att de blivit ”lockade och tubbade” till att framföra dessa syn
punkter. Några bevis för att så var fallet sade sig dock den deputerade inte vilja
besvära Kungl Maj:t med. Däremot bifogade han ett brev från en student
Bäckström, som före valet försökte påverka församlingen att rösta på Portu
an.23
I nämnda brev från Bäckström, förmanade han sina släktingar och vänner
att välja Portuan och inte bara tänka på änkeprostinnans väl och ve. Brevet var
religiöst laddat —Bäckström uppmanade nämligen församlingen att välja en
präst (det vill säga Portuan) som bäst kunde sörja för deras själar och befria
dem från syndernas och satans våld. De skulle tänka på att över hälften av för
samlingens ledamöter förmodligen skulle hamna i jorden under den komman
de kyrkoherdens ämbetstid: ”och sådana som de lägges dit, så få de ock stiga
upp, antingen besnärda i synd till en oändlig pina, eller av Jesu Kristi nåd be
friade, genom trogna arbetares räddande ifrån synden och försättande i kristelig tro, till en evig ära, och oupphörlig salighet i himmelen”. Bäckström
varnade också för att Gud knappast skulle uppskatta om de tänkte på något
annat än sina själars salighet när de befann sig i prästvalssituationen.24
De deputerade på Portuans sida fick uppenbarligen tillgång till det brev
som den deputerade på Brunnelius’ sida lämnat in. De svarade med att skicka
in ett nytt brev med påpekanden om att det valprotokoll som de på Brunneli
us’ sida stödde sig på som bevis, inte berättade hela sanningen om hur det gått
till vid valet. När de ”som ännu ej hade låtit locka eller skrämma sig, röstade
på magister Portuan, blev deras röster än av länsmannen än av andra sterbhusets närstående adhaerenter dels jävade, dels ombytta och till protokollet framgivna uppå magister Brunnelius”. Och när någon klagade på detta oskick,
”blev han utav dessa snubbad och nedtystad; så att var och en gärna sökte till
att med stillatigande undgå slika förtretligheter och hellre lida”. När valförrättarna sedan frågade om det var någon som hade något att påminna om valets
riktighet, var det ingen som vågade öppna munnen.25
För att ytterligare bevisa att de som stödde Brunnelius fortfarande använ
de smutsiga metoder för att behålla greppet om majoriteten av församlingens
röstägare, bifogade de deputerade på Portuans sida ett brev som de fått från
sina ”medbröder” hemma. I brevet från ett antal bönder i Ljusdal till de depu
terade i Stockholm avslöjades att några av bönderna på Brunnelius’ sida gått
omkring i församlingen och begärt bomärken av alla dem som röstat på Brun23.
24.
23.

RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, 6/6 1739, bilaga
odat (inkom 27/6 1739, Pär Jonsson till Kungl Maj:t).
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, 6/6 1739, bilaga
8/3 1739 (Joh: Bäckström till sin ”älskeha moder, syskon, släkt och anförvanter”).
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11, 6/6 1739,
bilaga odat (inkom 6/7 1739, J Persson och O Olofsson, ”Memorial” till Kungl Maj:t).
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nelius vid valet, men bara gett luddiga förklaringar på vad bomärkena skulle
användas till. Några av de som röstat på Brunnelius påstods också ha vägrat
att lämna ut sitt bomärke, ”ehuru de 2 å 3 gånger blivit därom anmodade”. En
bonde vid namn Pär Jonsson, som lämnat ut sitt bomärke, ska vidare ha ångrat
sig så mycket att han och hans hustru inte kunnat sova väl om nätterna. En
intressant detalj när det gäller böndernas brev till de deputerade i Stockholm
är att det lämnades in till Kungl Maj:t i två versioner: Dels ett oredigerat orginal, dels en renskriven, redigerad kopia. I orginalet berättades öppenhjärtigt
om hur sådden gått och hur de fullmäktiges familjer mådde, innan avslöjan
dena om dem som sprungit omkring och samlat in bomärken kom. De in
blandade personerna benämndes med smeknamn. I den renskrivna kopian har
de mer personliga inslagen redigerats bort och smeknamnen ersatts av de in
blandade böndernas fullständiga namn. Detta tyder på att brevet från bönder
na Ljusdal inte i första hand var tänkt att lämnas till Kungl Maj:t, utan snarare
fungera som värdefull upplysning åt de deputerade i Stockholm.26
I sitt svar till Kungl Maj:t förespråkade stiftsledningen att Brunnelius
skulle fa behålla den fullmakt på tjänsten som han en gång fått. Kungl Maj:t
gick också på domkapitlets linje och beslöt att valet inte skulle göras om —
”bönderna till efterrättelse”. Det hör till saken att domkapitlet i sitt försvar för
Brunnelius påpekade att han var en gammal lärare och som sådan gjort sig för
tjänt av befordran. Den nya skolordningen dikterade också att ”slika betjänte
i rättan tid, åtminstone inom 7 eller 8 år, bliva utur oket släppta, och försedda
med sådana lägenheter uti stiftet, som kunna svara emot vars och ens för
tjänst”. Om inte Brunnelius fick tjänsten, fastän han fått majoriteten av rös
terna vid valet, skulle det innebära svårigheter att rekrytera lärare på sikt,
förutspådde domkapitlet. Med andra ord, hur det än förhöll sig vid valet i
Ljusdal, skulle ett nyval innebära ett menligt prejudikat inför framtiden.27

Kontinuitet snarare än förändring
D e båda exempel som här refererats lite utförligare visar att 1731 års resolution
inte innebar någon markant förändring för den lokala politiska kulturen. In
26.

27.
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De deputerade förklarade den redigerade kopian med att ”meningen på ett och annat
ställe” gjorts ”något redigare” och att ”vederbörandes namn [blivit] tydligare utsatta, än
uti själva orginalet”. Förutom detta brev och de brev som skickades mellan de fullmäk
tiga i Stockholm och bönderna i Hälsingtuna 1734 (se ovan) har jag tyvärr inte hittat
några fler brevväxlingar bönder emellan i mitt material. RA, Kollegiers m fl skrivelser till
Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11, 6/6 1739, bilaga 4/6 1739 (O lof Andersson
m fl till Jon Pärsson och O lof Olofsson), samt efterföljande ”kopia” av detta brev.
RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium, vol 11, 6/6 1739.
Se även ULA, UDA, A I: 38,1/8 1739, § 2, 8/8 1739, § 2.
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formella möten - alltjämt dikterade av lokala tongivande aktörer —tycks fort
farande ha spelat en stor roll i sammanhanget, minst lika stor roll som själva
valtillfället. Att majoritetens röst verkligen skulle fälla avgörandet, verkar inte
riktigt ha slagit igenom på det lokala planet. Även efter 1731 tycks tron på möj
ligheten att påverka valet - genom lokala övertalningskampanjer och suppliker till domkapitlet och Kungl Maj:t - både före och efter själva valtillfället ha
varit stor. Förutom de båda exempel som här nämnts, kan också intrigerna i
samband med kaplanstillsättningen i Rogsta-Ilsbo (1734)28 och kyrkoherdeva
let i Skog (1735)29 nämnas, bara för att ge några ytterligare exempel som pekar
i samma riktning.
Den enkla förklaringen till varför 1731 års resolution inte innebar någon
större förändring av beslutsprocessen i praktiken i detta sammanhang är för
stås att resolutionen som sådan inte sade så mycket om hur själva beslutspro
cessen skulle gå till. Mycket av det som resolutionen föreskrev hade ju
dessutom börjat praktiseras decenniet tidigare. Stiftsledningen hade, som vi
sats i föregående kapitel, redan före 1731 börjat fråga ”var och en” i församling
en om vilken präst de ville ha och dessutom strävat efter att församlingens
valmöjlighet skulle begränsas till de präster som domkapitlet föreslagit. Inte
heller innebar bestämmelsen om att endast hemmansägare fick vara med och
rösta så mycket i praktiken, då det av allt att döma också tidigare endast var
hemmansägarna som deltog i den lokala besluten om prästtillsättningar (se ka
pitel 7 ovan). En förändring kan dock spåras i den retorik som församlingarna
använde i kommunikationen med stiftsledningen. Från att tidigare ha betonat
hur enhälliga besluten varit, började begrepp som ”större delen” och ”de fles
ta” användas mer frekvent för att markera att majoriteten ställt sig bakom de
beslut som fattats.
En annan förändring, som kan vara nog så viktig att ta fasta på, är att de
formella prästvalen alltid skedde i kyrkan från och med 1731, även om resolu
tionen inte stadgade att valet skulle ske i kyrkan (en sådan bestämmelse kom
först i och med 1739 års förordning, vilket jag återkommer till). Kyrkorummet
hade redan under 1720-talet börjat användas till vallokal i vissa fall, vilket de
exempel som refererats tidigare visat (se kapitel 8 ovan). Men från och med
1731 blev det alltså mer regel än undantag att förrätta valen i kyrkan. Före fri
hetstiden hade istället sockenstugan fungerat som den självklara arenan för
möten mellan domkapitlets representanter och församling.
Det är svårt att uttala sig med någon större säkerhet om vad detta lokal
byte innebar i praktiken. Det är bekant att bönderna ogärna bråkade och tvis

28.
29.

Se ULA, UDA, E V :io 8 : i, 16/6 1734, s 429,17/7 1734, s 445 (och attesterna, s 447, s 449).
Se ULA, UDA, A L 34,14/5 1735, § 1; 4/6 1735, § 1; E V:ii5:i, 2/2 1735, s 233,15/3 1735, s
257, odat, s 263; RA, Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t, 10 Uppsala konsistorium,
vol 10,14/5 1735.
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tade i kyrkan, det har Göran Malmstedt redan uppmärksammat och det
visades också tydligt i fallstudien om kyrkoherdetillsättningen i Skog 1676 (se
kapitel 2 ovan).30 Att kyrkorummet började användas som vallokal ska därför
kanske ses som en strategi från domkapitlets sida för att undvika konflikter
med församlingsborna i samband med själva valtillfället. Själva valet kan också
ha fått en mer tydlig religiös prägel genom att det förrättades i Guds hus. Klart
är i alla fall att valet blev allt mer ceremoniellt i och med att det knöts så nära
till gudstjänsten, en utveckling som formaliserades 1739, vilket jag snart kom
mer att visa.
För att sammanfatta resultatet av undersökningen så här långt tycks det
alltså som om de informella strukturerna —de lokala maktrelationerna och de
informella mötena - fortsatte att fylla en viktig funktion i den lokala politiska
kulturen under de första decennierna av 1700-talet, trots att domkapitlet up
penbarligen strävade efter att lägga en allt större vikt vid de formella, ceremo
niella valtillfällena som anordnades i stiftsledningens regi i kyrkorummet.

Formaliserad beslutsprocess genom 1739 års förordning
I och med 1739 års prästvalsförordning detalj reglerades prästvalen i stor ut
sträckning (se kapitel 5 ovan). En befogad fråga, som nu ska behandlas, är vilka
konsekvenser dessa påbud fick i praktiken, vad betfräffar den lokala besluts
processen.

Minskat utrymme för informella strukturers inverkan
p å den lokala beslutsprocessen
Av allt att döma fick de restriktiva direktiven som 1739 års förordning och 1746
års förklaring stadgade, om möjligheterna att agare utanför de formella mötestillfällena, en stor betydelse i detta sammanhang. Visst förekom anklagelser
om otillbörlig verksamhet, informella möten och röstvärvning även under se
nare delen av 1700-talet, men det rör sig om så pass få fall att alla kan nämnas
kortfattat här. Vid prästvalet i Alfta 1747 anklagades en fänrik för att han på
verkat allmogen att rösta på en viss kandidat. En kapten anklagades vid samma
tillfälle för att han mutat böndermed sprit, för att röstat på samma kandidat.31

30.
31.
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I samband med kyrkoherdevalet i Gnarp två år senare anklagades allmogen för
att ha haft hemliga sammankomster före valet.32
Förutom det tidigare refererade fallet i Järvsö 1756 (se kapitel 6 ovan), fö
rekom inga anklagelser om otillbörlig verksamhet i samband med prästvalen
under 1750- och 1760-talen. Enligt källmaterialet gick det väldigt städat till vid
valen under dessa decennier, inga stölder av sockensigill, inga hemliga förbe
redande möten inför valen och inga stora övertalningskampanjer av några lo
kala tongivande aktörer. Efter 1772 blir det något mer oroligt. Inför
kaplansvalet i Ljusdal 1772 anklagades till exempel den lokala adjunkten för att
ha värvat röster och vid kyrkoherdevalet där året efter, anklagades några för
samlingsbor ha blivit mutade med brännvin, för att rösta på en kandidat som
lovat att gynna kyrkoherdeänkan.33 En nådårspräst anklagades vidare av en by
ålderman i Järvsö för att ha värvat röster inför kyrkoherdevalet 1774 åt en av
kandidaterna.34 Också vid kaplansvalet i Delsbo 1775 anklagades en nådårs
präst för otillbörlig röstvärvning.35
Några församlingsbor anklagades för att ha författat ett brev till domka
pitlet i församlingens namn i samband med kaplansvalet 1782, trots att inte alla
ställt sig bakom denna begäran.36 På liknande sätt anklagades några bönder för
att ha använt sockensigillet på otillbörligt sätt under ett brev till domkapitlet
i samband med kaplansvalet i Järvsö 1785.37 Därefter upphör återigen alla teck
en på att församlingsborna skulle ha agerat utanför ramarna för det otillåtna.
Av de 130 prästval som genomfördes på landsbygden i Hälsingland under pe
rioden 1740—1800 var det alltså enligt källmaterialet bara i nio fall som mygel
av något slag påståtts ha förekommit —dessa fall var vidare i första hand kon
centrerade till perioderna 1747-1756 (tre fall) och 1772-1785 (sex fall). Frågan
är förstås hur detta resultat ska tolkas? Utrymmet för de informella strukturer
nas inverkan på beslutsprocessen tycks ha krympt betydligt i detta samman
hang efter 1730-talet. Åtminstone är det den bild som källmaterialet ger och
det är också den tolkning som jag har gjort.

32. ULA, UDA, A L44, 8/111749, § 6, 6/12 1749, § 11,13/12 1749, § 2; A 1:45, 31/11750, § 8,
21/2 1750, § 6; E V:47:i, 26/10 1749, s 283, 28/111749, s 293,14/2 1750, s 299. Detta ären
det behandlas även i Lindström, ”Från konsensus till majoritet”, s 217 ff.
33. ULA, A L64, 21/101772, § 18; A L 65,10/21773. § 3,17/121773, § 5; A 1:66, 2/21774, § 11,
16/2 1774, § 13; E V :8 i :i , 3/11773, s 1077, odat, s 1241, 5/4 1774, s 1281, 31/3 1774, s 1289.
34. ULA, UDA, A 1:66, 26/10 1774, § 11, 7/12 1774, § 6; A L67, 22/3 1775, § 12; E V:73:i, 16/
10 1774, s 1399, 21/10 1774, s 1403, i o / i i 1774, s 1407,17/101774, s 1411,1413 (två attester
daterad sa m m a da g ), 8/3 1775, s 1419.
33. ULA, UDA, A L 6 7 ,16/8 1775, § 12; E V:22:i, odat, s 1645,16/8 1775, s 1651, 30/51776, s
1657. Detta ärende behandlas även i Lindström, ”Från konsensus till majoritet”, s 218 ff.
36. ULA, UDA, E V:i2:i, 14/8 1781, s 2111.
37. ULA, UDA, A L76, 21/9 1785, § 14; E V:73:i, 26/8 1785.
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En möjlig alternativ tolkning är att de fåtal fåll med anklagelser om mygel, hemliga sammankomster och stöld av sockensigill, som trots allt förekom
även efter prästvalsreformerna, ska ses som talande uttryck för kontinuitet i
den lokala politiska kulturen, snarare än förändring. Enligt en sådan alternativ
tolkning fortsatte i själva verket de tongivande aktörerna i församlingarna att
med mer eller mindre ljusskygga metoder påverka tillsättningsärendena i detta
sammanhang, men att detta mer sällan än tidigare blottlädes - i form av avslö
jande brev till överheten —eftersom konsekvenserna för ett sådant agerande nu
givits en kännbar prislapp. Denna alternativa tolkning är fullt möjlig, även om
det samlade intrycket av källmaterialet talar mot en sådan tolkning, vilket jag
återkommer till.
Hur utvecklingen än ska tolkas kan hur som helst följande konstateras så
här långt: Prästvalsreformerna innebar en tydlig förändring vad gällde själva
förutsättningarna för den lokala beslutsprocessen i samband med prästtillsätt
ningarna och vilken tolkning man än gör av källmaterialets vittnesbörd om de
praktiska konsekvenserna av detta, påverkade dessa förändringar också den lo
kala beslutsprocessen på ett konkret plan. 1739 års förordning och 1746 års för
klaring stadgade tydligare än 1731 års resolution att den kollektiva
viljeyttringen fick ske endast vid själva val tillfället och den frågestund som
skulle ske åtta dagar före valet. En mycket stor vikt lades därmed vid den in
formation som vallängderna gav om församlingens åsikt. Säger då dessa val
längder oss något om den lokala politiska kulturen och i så fall vad?

Vad säger vallängderna?
Vallängderna utformades till varje valtillfälle av landskontoret eller häradsskrivaren och innehöll uppgifter om alla skattlagda hemmansbrukare i enlighet
med det aktuella årets mantalslängd och hemmanens aktuella skattekraft i en
lighet med uppbördsboken. I särskilda kolumner för varje valbar präst notera
des sedan varje röstägares röst, vid det officiella val tillfället. I vallängden
noterades också om någon av röstägarna varit frånvarande.38
Undersökningen av de vallängder som användes vid prästvalen i Hälsing
land visar att hemmansägarna tycks ha utnyttjat sin formella valrättighet i stor
utsträckning under hela perioden - valdeltagandet låg konstant över 90 pro
cent. Hemmansägarna tycks också, av vallängderna att döma, generellt sett ha
röstat efter eget tycke. I alla fall är det svårt att hitta tendenser till att bygemen
skap ska ha avgjort hur rösterna föll. Lika svårt är det att hitta några tendenser
till att hemmanens skattekraft ska ha avgjort hur man röstade —det går med
38.
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andra ord inte att säga att mer välbeställda bönder röstade annorlunda än de
sämre lottade medbröderna.
Detaljregleringen av beslutsprocessen innebar att själva förutsättningarna
för den lokala politiska kulturen förändrades på ett mycket påtagligt sätt och
bortsett från de relativt fa fall med anklagelser om otillbörlig påverkan på be
slutsprocessen som förekom efter 1739, tycks de röstägande hemmansägarna
ha accepterade de nya reglerna om hur den lokala beslutsprocessen skulle gå
till i detta sammanhang. Åtminstone är det den bild som källmaterialet ger.
Det stora valdeltagandet vid prästvalen och det faktum att hemmansägarna
inte bara följde sina närmaste grannars åsikt i frågan talar också för att så verk
ligen var fallet, vilket leder fram till slutsatsen att det aktiva deltagandet i be
slutsprocessen i samband med de lokala prästtillsättningarna breddades rejält
efter 1739.
Tidigare hade i första hand ett fatal tongivande aktörer församlingsbor
med mer eller mindre ljusskygga metoder styrt den lokala beslutsprocessen.
Efter 1739 accepterades inte längre sådana former av lokala beslut när det gäll
de tillsättningarna av präster. D e tidigare tongivande aktörerna hade därmed
delvis spelat ut sin roll i detta sammanhang, samtidigt som den bredare massan
hemmansägare fick ta ett större politiskt ansvar. 1739 års prästvalsförordning
innebar en formalisering av den lokala beslutsprocessen och skapade, genom
att drastiskt minska betydelsen av informella strukturer, viktiga förutsättning
ar för en mer demokratisk politisk kultur i framtiden.
Det finns uppenbara kopplingar till den utveckling som här skisserats och
de resultat som tidigare forskning kommit fram till. Jag spar dock dessa kopp
lingar till den sammanfattande analysen av hela studien som kommer i näst
kommande kapitel. Men innan föreliggande kapitel avslutas måste begreppet
hemmansägare problematiseras och det utifrån ett genusperspektiv.

Könsneutrala regien men hur var det i praktiken?
I och med att rösträtten efter 1731 formellt sett endast tillkom hemmansägare
och i viss mån hemmansbrukare (frälsebönder på orter där inte frälsmannen
bodde), fick även kvinnor som ägde hemman —framför allt änkor - formellt
sett rätt att deltaga i prästvalen. 1731 års resolution och 1739 års förordning kan
i sin utformning sägas ha varit könsneutrala, men hur var det i praktiken? An
sågs en änka som ägde ett hemman som en lika fullgod röstägare som en man
i detta sammanhang?
Rose-Marie Fiebranz har i sin avhandling studerat kvinnornas ställning i
Bjuråkers socken, Hälsingland, under perioden 1750-1850 och då också kort
diskuterat änkornas position. Fiebranz menar att änkorna i Bjuråker inte var
så självständiga som äktenskapsbalken i 1734 års lag vill ge sken av att de var. I
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praktiken agerade nämligen änkorna, enligt Fiebranz, i första hand genom
manliga ombud när de skulle företräda hemmanet.39 Hur var det då i samband
med prästvalen? Av allt att döma var det hemmansägarna som deltog i präst
tillsättningarna även före 1731 och änkor figurerade som redan nämnts på någ
ra av de listor med namnunderskrifter som skickades till stiftsledningen och
Kungl Maj:t i detta sammanhang. Bland de mer tongivande aktörerna före
kom dock ingen bondänka (se kapitel 7 ovan).
Av de vallängder som användes efter 1731 framgår att de förhållandevis fa
hemmansägande änkor som fanns på landsbygden också deltog i valen. I hur
stor utsträckning änkorna närvarade vid själva valtillfället och själva lämnade
sina röster, framgår dock tyvär inte alltid av vallängderna, vilket ett rättegångsprotokoll från Ljusdal 1773 visar. I omkring en tredjedel av alla vallängder
framgår det att röstägare röstat via ombud, i de övriga vallängderna saknas så
dana uppgifter. Tvisten i samband med kaplansvalet i Ljusdal 1772 hamnade
alltså inför rätten. Förutom att den lokala adjunkten anklagades för att ha vär
vat röster, framfördes också anklagelser mot att valförrättaren granskat röst
sedlar, och röster genom ombud, på en av prästkandidaterna mer noggrant än
en annan. Av sistnämnda anledning kom huvuddelen av det drygt 100-sidiga
protokollet från rättegången att handla om enskilda personer röster och hur
dessa röster upptagits av valförrättaren.
Rättegångsprotokollet ger med sin vidlyftighet och detaljrikedom en unik
inblick i hur ett prästval kunde gå till i praktiken, men här ska endast diskus
sionen kring några enskilda kvinnors röster refereras, för att belysa det faktum
att vallängderna inte nödvändigtvis ger oss en rättvisande bild av hur själva
omröstningen gick till vid prästvalstillfället.40

Så gick det till när några kvinnor röstade i Ljusdal iyj2
Vid rättegången stod bland annat fyra änkor i blickpunkten för rättens intres
se: Hans Olofssons änka Jölin Johansdotter i Sjubo, Per Perssons änka Mar
gareta Andersdotter i Höga, Per Jonssons änka Ingrid Andersdotter i Kämstad
och en tidigare gästgivares änka, Anna Schröder. Den sistnämnda änkan rös
tade genom sin sons muntliga framställan vid valet.41
Jölin Johansdotters röst på den lokala adjunkten Nordlöf —han var en av
de valbara prästerna - framfördes muntligt av svågern Per Persson och bekräf-

39.
40.

41.
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tades av nämndemannen Jon Olofsson. Änkan hade vid själva valet också själv
varit närvarande i kyrkan. Befallningsman Frankenberg, en broder till en av de
valbara prästerna, påstod dock vid rättegången att änkan ”enständigt” nekat
svågern att rösta på Nordlöf. Landsfiskalen svarade att om nu änkan befunnit
sig i kyrkan, hade det väl varit säkrast att kalla fram henne ”personligen”. Valförrättaren förklarade för rätten att han inte ansett det nödvändigt att kalla
fram änkan särskilt, eftersom hon själv inte protesterat mot svågerns röst, vars
riktighet ju också besannats av en nämndeman.42
Enligt ovannämnda nämndeman hade Jölin Johansdotter bett honom att
rösta åt henne vid valet, men han hade nekat och bett henne att istället tala
med hennes svåger, Per Persson. Änkan hade i detta sammanhang förklarat att
hon visserligen var rädd för att hamna i ogunst hos befallningsman Franken
berg - som tydligen gjort henne mycket gott - men att hon ändå tänkte lägga
sin röst på Nordlöf. Nämndemannen förklarade vidare för rätten att Jölin Jo
hansdotter tycks ha befunnit sig ”likasom emellan tvenne eldar” inför valsitu
ationen. Å ena sidan hade hon bestämt sig för att lägga sin röst på Nordlöf, å
andra sidan ville hon inte göra sig ovän med befallningsmannen - hon hade
tydligen tänkt att kalla Frankenberg till sin ”målsman”.43
Per Perssons änka Margareta Andersdotter i Fiöga framförde sin röst på
Nordlöf genom kyrkovärden Per Persson i Åkern. Nämndemannen Jon
Olofsson hade besannat också riktigheten i detta fallet. Befallningsmannen
Frankenberg påstod dock att han hört Jon Olofsson först yttrat att han hört
sägas, att Per Perssons änka ville rösta på Frankenberg. Men Olofsson hade se
dan bett kyrkovärden Per Persson, ”såsom hennes målsman”, att säga hennes
mening och Persson hade då nämnt att änkan röstade på Nordlöf. Olofsson
hade då bekräftat detta och sagt att han ”missagt” sig tidigare. Nämndeman
Olofsson bekräftade nu inför rätten att han först sagt fel vid valet, men sedan
rättat sig. Änkan hade också lämnat in en skriftlig attest efter valet, i vilken
hon vidhöll att hennes mening alltid varit att rösta på Nordlöf och att hon bett
sin son att framföra detta önskemål till hennes målsman, som i sin tur skulle
rösta för henne vid valet. Flera vittnen besannade också änkans version inför
ratten. 44
Per Jonssons änka Ingrid Andersdotter i Kämstad hade vid valet framfört
sin röst på Frankenberg genom muntlig anmälan av hennes son. Sonen hade
vid valet åberopat grannen Pär Mårtensson som vittne och Pär hade också be
kräftat att sonen framfört sin mors röst korrekt. Men då hade en annan gran
ne, Jon Olofsson, lagt sig i och påstått att änkan och sonen varit oense om vem

42.
43.
44.

ULA, UDA, E V:73:1,1773, s 1077.
ULA, UDA, E V:73:i, 1773, s 1077. Systemet med ”målsmän” för änkor diskuteras av Fiebranz. Se Fiebranz, s 240 f, 249 f, 250 f.
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som skulle få rösten och valförrättaren hade då valt att notera änkan som från
varande i protokollet.45
När änkans röst diskuterades vid rättegången uppkom först en kortare
diskussion kring frågan om vem av änkan eller sonen som egentligen hade haft
rätt att rösta vid valet. Befallningsman Frankenberg ansåg att sonen, som var
bördägande efter fadern till hemmanet, skulle ha fått rösta. Det visade sig dock
att änkan ägde giftorätt i hemmanet och var den som hade rätten att få rösta i
det här fallet. Under rättegångens andra dag (rättegången pågick i tre dagar)
infann sig Ingrid Andersdotter själv i rätten och berättade att hon alltid varit
ense med sonen om att rösta på Frankenberg. Därför hade hon blivit upprörd
när sonen kommit hem efter valet och berättat att rösten inte tagits upp av val
förrättaren, bara för att Jon Olofsson påstått att hon och sonen varit oense.
Hon hade då gått raka vägen till befallningsman Frankenberg och bett om råd.
Frankenberg hade då sagt till en bonde att följa med Ingrid till prästgården och
tala med valförrättaren. Ankan påstod också inför rätten att hon väl på plats i
prästgården sagt till valförrättaren att hon visst varit ense med sonen om att
rösta på Frankenberg, men valförrättaren hade ändå vägrat att anteckna hen
nes röst, med motivering att valprotokollet redan undertecknats.46
Valförrättaren erkände för rätten att han väl tyckte sig känna igen ”gum
man”, men påstod att hon kommit gråtande till prästgården och bett honom
uppföra hennes röst på N ordlöf - alltså inte på Frankenberg. Han hade dock
vägrat, eftersom protokollet redan undertecknats. Att änkan haft någon i säll
skap, kunde valförrättaren inte dra sig till minnes. Ankan och befallningsman
Frankenberg kallade då in bonden som vittne och han berättade också för rättten att han följt med änkan till prästgården. På vägen hade de slagit följe med
löjtnant Rickman, som berättat att han var på väg till prästgården för att häm
ta ut vallängden. När han fått vallängden av valförrättaren hade han gått sin
väg. Jon Olofsson hade passat på att tala med valförrättaren när denne kommit
ut med vallängden till löjtnanten. Jon hade då sagt att det var den här änkan,
vars röst hade orsakat tvist i kyrkan och att hon nu kommit för att bekänna att
hon varit ense med sonen om att rösta på Frankenberg. Änkan hade då också
bekänt detta, enligt bonden. Valförrättaren påstod ändå att han inte mindes
att han sett bonden i sällskap med änkan —löjtnant Rickman kunde dock be
kräfta för rätten att han slagit sällskap med bonden och Ingrid till prästgården,
men däremot sade han sig inte ha varit kvar så länge att han hört dem prata
med valförrrättaren.47
De ovannämnda änkorna hade uppenbarligen röstat genom ombud, även
om det inte framkommer av uppgifterna i den bevarade vallängden. Hur de

45.
46.
47.
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andra fyra änkorna röstade, framgår tyvärr inte av rättegångsprotokollet och
inte heller av vallängden. Rättegångsprotokollet riktar uppmärksamheten mot
vilka problem som föreligger vid tolkningar av kvinnors röstdeltagande, uti
från de vallängder som saknar uppgift om de röstande röstat genom ombud
eller om de röstat personligen. Vid kaplansvalet i Ljusdal utgjorde änkornas
andel omkring fem procent av den totala andelen röstägare. Ankornas andel
av den totala mängden röstägare låg i allmänhet mellan två och sju procent det rör sig med andra ord om en relativt liten skara röstande kvinnor på lands
bygden i Hälsingland under perioden 1731—1800. Av vallängderna att döma
röstade de röstägande kvinnorna - det vill säga änkorna —i relativt hög ut
sträckning, precis som männen: Det totala valdeltagandet vid prästvalen på
landsbygden i Hälsingland låg på över 80% under hela perioden.
I de fall där ett ombudsförfarande antecknats i vallängden framgår att än
korna röstade genom ombud i betydligt högre utsträckning än männnen. En
ligt dessa vallängder var det i själva verket få änkor som röstade personligen de flesta röstade genom ombud, omkring tre fjärdedelar totalt. Även männen
röstade genom ombud, men inte alls i samma utsträckning som kvinnorna,
omkring en fjärdedel totalt. Ljusdalsexemplet tyder på att samma förhållande
kan ha gällt även i de fall där inte ombudsförfarande markerades i vallängden.
En studie som Åsa Karlsson gjort av änkors valdeltagande i borgmästarval i stä
derna under 1700-talet visar också att änkorna röstade genom ombud i betyd
ligt högre utsträckning än männen.48 De vallängder som här undersökts och
det ovan refererade ljusdalsexemplet visar att änkorna generellt sett drog sig för
att personligen lämna sina röster vid valen —detta sköttes istället främst genom
ombud, söner, mågar, grannar eller målsmännen.
Rose-Marie Fiebranz menar att de hemmansägande änkorna i Bj uråker
bara betraktades som tillfälliga företrädare för hemmanen och att de aldrig
uppnådde samma sociala status som de manliga motsvarigheterna, vilket
bland annat visade sig i att änkorna stod i ett beroendeförhållande till sina
målsmän.49 Resultatet av prästvalsstudien pekar i samma riktning —änkorna
tycks inte ägt samma politiska status som männen, vilket visade sig genom att
änkorna röstade genom ombud i betydligt högre utsträckning än männen.
Tidigare forskning har inte kunnat ge något klart besked, om änkorna
som hemmansägare ägt en röst tillsammans med de manliga hemmansägarna

48.

49.

Åsa Karlsson Sjögren, ”Frihetstid, rösträttstrid: Män, kvinnor och rösträtt i frihetstidens
svensk-finska städer”. Denna artikel ska publiceras i en antologi på temat genus och
ägande, (red) Maria Ågren, Uppsala.
Se främst Fiebranz, s 249 f, 350 f.
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på det lokalpolitiska området.50 Prästvalsstudien visar att änkorna ägde en röst
i samband med prästtillsättningarna under hela perioden. Men den rösten var
inte kopplad till kvinnan personligen - utan till egendomen - och förmedla
des i första hand genom manliga ombud. Den ovan skisserade utvecklingen
mot ett bredare deltagande av hemmansägarna bör alltså förtydligas Att vara
hemmansägare och inneha rösträtt innebar visserligen att också kvinnliga
hemmansägare fick formell rösträtt, men den lokala politiska kulturen var inte
lika könsneutral som lagstiftningen. De kvinnliga hemmansägarna gavs helt
enkelt inte samma utrymme i den lokala beslutsprocessen som männen. Det
kan förstås ha varit annorlunda på andra arenor, som sockenstämman, men
det är föga troligt.
Därmed avslutas diskussionen kring vilken innebörd 1730-talets prästvalsreformer fick för den lokala politiska kulturen. Resultaten kan i korthet
sammanfattas som följer.

Sammanfattning
1731 års resolution tycks inte ha inneburit någon markant förändring i förhål
lande till tidigare perioder vad gäller den lokala politiska kulturen. Informella
möten - alltjämt dikterade av lokala tongivande aktörer - tycks fortfarande ha
spelat en stor roll i sammanhanget, minst lika stor roll som det formella val
tillfället som resolutionen påbjöd. Det nya systemet med att majoritetens röst
verkligen skulle fälla avgörandet, verkar inte riktigt ha slagit igenom på det lo
kala planet. Fortfarande tycks attityden ha varit att det var möjligt att påverka
valet både före och efter själva valet, genom lokala övertalningskampanjer och
genom suppliker till domkapitlet och Kungl Maj:t.
De informella strukturerna —de lokala maktrelationerna och de informel
la mötena - fortsatte av allt att döma att fylla en viktig funktion i den lokala
politiska kulturen under de första decennierna av 1700-talet, trots att domka
pitlet uppenbarligen strävade efter att lägga en allt större vikt vid det formella,
ceremoniella valtillfället i kyrkorummet. Den enkla förklaringen till varför
1731 års resolution inte innebar någon större förändring av den lokala besluts
processen i detta sammanhang, är förstås att resolutionen som sådan inte sade
så mycket om hur själva beslutsprocessen skulle gå till.
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holm 1997, s 133 f.
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I och med 1739 års prästvalsförordning och 1746 års förklaring över sam
ma förordning detalj reglerades beslutsprocessen i stor utsträckning. De nya
reglerna innebar att alla former av informella möten och lokala övertalningskampanjer skulle betraktades som olagliga - röstvärvning belädes med känn
bara böter. Med de nya bestämmelserna begränsades beslutsprocessen till
formaliserade mötestillfällen i kyrkorummet, dels till formella frågestunder
och dels till själva val tillfället - båda dessa tillfällen under strikt övervakning
av stiftsledningens främste representant i processen, valförrättaren.
Detaljregleringen av beslutsprocessen innebar att själva förutsättningarna
för den lokala politiska kulturen förändrades på ett mycket påtagligt sätt och
bortsett från de relativt fa fall med anklagelser om otillbörlig påverkan på be
slutsprocessen som förekom efter 1739, tycks de röstägande hemmansägarna
ha accepterade de nya reglerna om hur den lokala beslutsprocessen skulle gå
till i detta sammanhang. Åtminstone är det den bild som källmaterialet ger.
Det stora valdeltagandet vid prästvalen och det faktum att hemmansägarna
inte bara följde sina närmaste grannars åsikt i frågan talar också för att så verk
ligen var fallet, vilket leder fram till slutsatsen att det aktiva deltagandet i be
slutsprocessen i samband med de lokala prästtillsättningarna breddades rejält
efter 1739.
Tidigare hade i första hand ett fåtal tongivande aktörer församlingsbor
med mer eller mindre ljusskygga metoder styrt den lokala beslutsprocessen.
Efter 1739 accepterades inte längre sådana former av lokala beslut när det gäll
de tillsättningarna av präster. D e tidigare tongivande aktörerna hade därmed
delvis spelat ut sin roll i detta sammanhang, samtidigt som den bredare massan
hemmansägare fick ta ett större politiskt ansvar. 1739 års prästvalsförordning
innebar en formalisering av den lokala beslutsprocessen och skapade, genom
att drastiskt minska betydelsen av informella strukturer, viktiga förutsättning
ar för en mer demokratisk politisk kultur i framtiden.
Tidigare forskning har inte klargjort om änkorna, som hemmansägare ägt
en röst tillsammans med de manliga hemmansägarna inom ramarna för det lo
kala självstyret, främst sockenstämman. Prästvalsstudien visar att änkor ägde
en röst i samband med prästtillsättningarna under hela perioden. Men prästvalstudien visar också att den rösten knappast var kopplad till kvinnan person
ligen, utan till hemmanet, och att änkans röst i första hand förmedlades
genom manliga ombud - åtminstone efter 1731. De vallängder efter 1731 som
innehåller uppgifter om att röstning genom ombud, visar nämligen att bara en
liten andel av de änkor som hade rösträtt röstade personligen, de allra flesta
röstade genom manliga ombud. Den ovan skisserade utvecklingen mot ett
bredare deltagande av hemmansägarna i beslutsprocessen bör alltså förtydligas
- 1730-talets prästvalsreformer innebar ett bredare deltagande av de manliga
hemmansägarna.
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I den här avhandlingen har prästtillsättningar på landsbygden i Hälsingland
under perioden 1650—1800 stått i blickpunkten. Syftet har varit att analysera
prästtillsättningarnas praktik och diskutera utvecklingen av den politiska kul
turen under perioden, så som den tog sig uttryck i de inblandade aktörernas
agerande i detta sammanhang. Diskussionen har fokuserats på två aspekter,
dels församlingarnas möjligheter att fa igenom sina krav i samband med präst
tillsättningarna, dels vad de olika aktörernas agerande i detta sammanhang sä
ger oss om den lokala politiska kulturen. Det är nu dags att sammanfatta
resultaten från avhandlingens två huvuddelar och knyta ihop trådarna. Då
1730-talets prästvalsreformer på många sätt innebar en vattendelare i utveck
lingen, har den sammanfattande analysen indelats i ett före och ett efìer dessa
reformer.

Tiden före 1730-talets prästvalsreformer
Församlingarnas rättighet att vara med och påverka valet av det lokala präster
skapet har en lång historia och finns åtminstone belagd så långt tillbaka som i
de medeltida landskapslagarna. Från undersökningsperidens början 1650 och
fram till 1686 års kyrkolag reglerades prästtillsättningarna i Hälsingland av
prästerskapets privilegier. Enligt dessa privilegier hade domkapitlet rätt att
utse präster på de vakanta tjänsterna i de konsistoriella pastoraten, men det
skulle hela tiden ske med församlingarnas ”konsens och goda nöje”. Om pas
toratet var regalt hade Kungl Maj:t rätten att utse präst, men beslutet skulle
fattas med biskopens och församlingens ”konsens”. En utpräglad samför-
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ståndsanda skulle med andra ord prägla tillsättningarna, även om initiativrät
ten låg hos stiftsledningen som antogs känna till prästernas meriter bäst.
Undersökningen av prästtillsättningarna i Hälsingland visar att försam
lingarna var relativt benägna att kräva sin rätt till medbestämmande - församlingskrav om präster framfördes i drygt tre fjärdelar av alla tillsättningsärenden
under denna period. Den samförståndsanda som privilegierna förutsatte rim
made i vissa fall illa med den bild källmaterialet ger, om hur tillsättningarna
gick till i praktiken. Av de krav som församlingarna ställde beviljades ungefär
lika många som fick avslag. Visserligen tycks församlingarna ha godtagit de nej
som gavs av överheten i de allra flesta fall, men inte alltid. Ibland ledde meningskiljaktigheterna till öppen konflikt och även om församlingarna i dessa
fall fick vika sig undantagslöst har undersökningen ändå visat att maktrelatio
nen mellan stiftsledningen och församlingarna utsattes för prövning. Rätten
till medbestämmande värnades och bönderna i Skog tycks vid ett tillfälle i mit
ten av 1670-talet till och med ha ansett att bönder kunde sätta sig upp mot be
slut fattade av både kung och biskop. Om detta ska ses som ett uttryck för att
det rådde en revolutionär stämning i Hälsingland vid den här tiden, är dock
mer tveksamt —jag har i alla fall inte funnit några fler spår av att så skulle ha
varit fallet.
Skillnad i meritbedömning av präster var den absolut vanligaste orsaken
till varför församlingarna ibland fick nej av stiftsledningen på de krav som
ställdes. Antal tjänsteår och ålder var två meriter som stiftsledningen, men inte
församlingarna, lade stor vikt vid. Om en församling begärde en ung, omeri
terad präst var det svårt att fa gehör för detta önskemål - i alla fall om det fanns
andra, mer meriterade präster att tillgå. Undersökningen har annars visat att
stiftsledningen var påfallande pragmatisk i sitt förhållningssätt till de krav som
kom från församlingshåll. Till exempel ställde sig stiftsledningen offa positiv
till församlingskrav på präster som kunde konservera den avlidne prästens fa
milj, genom giftermål med endera dottern eller änkan. Vidare tycks domka
pitlet i största allmänhet ha månat om att den präst som tillsattes skulle smälta
in väl i församlingsgemenskapen.
Domkapitlets pragmatiska inställning till de krav som församlingarna
ställde kan förstås till viss del ha berott på att den auktoritet som biskopen och
professorerna i domkapitlet besatt, utsattes för ständig prövning av försam
lingarna. Den relativt församlingsvänliga politik som avspeglas i domkapitlets
protokoll från den här tiden kan med andra ord åtminstone delvis vara uttryck
för en ovilja att ta öppen strid med församlingarna när utgången bedömdes
som oviss. När ordets makt inte räckte längre, var stiftsledningen beroende av
understöd från den världsliga makten för att upprätthålla auktoriteten gente
mot församlingarna. Men ett sådant stöd var inget som stiftsledningen kallt
kunde räkna med att fa.
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Kungl Maj:t spelade fram till enväldets införande 1680 en tämligen ano
nym roll vid prästtillsättningarna i Hälsingland, där en överväldigande majo
ritet av alla pastorat var konsistoriella. Under enväldet betraktades däremot de
allra flesta pastorat som regala och i 1686 års kyrkolag fastslogs också att Kungl
Maj:t inte behövde samråda med varken biskop eller församling, innan beslut
om tjänstetillsättning av präst i dessa pastorat fattades. Den paragraf i kyrko
lagen som reglerade prästtillsättningarna i de konsistoriella pastoraten innebar
dock ett stort erkännande för församlingarnas inflytande i sammanhanget.
Kyrkolagen stadgade nämligen att det nu var församlingarna - inte stiftsled
ningen - som hade rätten att utse de lokala prästerna. Rättigheten var dock
inte villkorslös. Biskopen och domkapitlet gavs nämligen ansvaret att se till att
de mest meriterade prästerna tillsattes på tjänsterna. Om stiftsledningen inte
ansåg att församlingen valt en tillräckligt meriterad präst och det fanns mer
meriterade präster som förtjänade befordran, skulle den mer meriterade präs
ten tillsättas och församlingen nöja sig med stiftsledningens beslut. I samma
paragraf fanns också en regel för vad som gällde om församlingen misslyckades
med att välja en ny präst, inom loppet av sex månader efter det att vakans upp
stått. Då skulle biskopen och domkapitlet utse en eller två provpredikanter
och den kandidat som vunnit församlingens samtycke i samband med sin
provpredikan skulle också fa tjänsten. Av stor betydelse, för den senare utveck
lingen av praktiken kring prästtillsättningarna, fick den särskilda paragraf i
kyrkolagen, som stadgade att särskild hänsyn skulle tas till präster som kunde
försörja den förra prästens kvarlämnade familj. Om son eller måg till den förra
prästen ansågs lika meriterad som andra präster skulle dessa få tjänsten.
Från och med slutet av 1600-talet blev stiftsledningen allt mer rigid i sin
meritbedömning av prästerna. Den pragmatism som till vissa delar känneteck
nade den tidigare perioden var som bortblåst —åtminstone vid kyrkoherdetill
sättningarna - och attityden mellan stiftsledningen och hälsinge
församlingarna hårdnade märkbart. Kyrkolagens formulering om församling
arnas rättighet att själva utse präst utnyttjades flitigt i den retoriska kamp som
församlingarna förde med stiftsledningen. Likaså kyrkolagens formulering om
att företrädarens hus skulle värnas. De skärpta kraven på prästutbildningen i
allmänhet och pastoralexamen i synnerhet under slutet av 1600-talet bäddade
å andra sidan för en alltmer meritokratisk inställning från stiftsledningens si
da.
Försörjning av företrädarens familj var det klart vanligaste motivet bakom
de krav på präster som församlingarna framförde. Under perioden efter kyr
kolagen och framåt utgjorde den här typen av krav över 80 procent av alla fall.
Detta gällde, märk väl, vid kyrkoherdetillsättningarna. Vid kaplanstillsättningarna var den här typen av krav mer sparsmakade.
Kyrkolagen gav församlingarna rätt att själva utse sina präster i de konsis
toriella pastoraten och undersökningen har visat att församlingarna också age
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rade som om alla pastorat var konsistoriella under den perioden. Det var till
stiftsledningen man vände sig med sina krav, inte till Kungl Maj:t, trots att de
flesta pastorat i Hälsingland förklarades vara regala 1693. Undersökningen har
visat att de enväldiga karolinerna visserligen var relativt lyhörda till de rekom
mendationer som stiftsledningen lade fram, men att denna lyhördhet var be
gränsad - i majoriteten av alla prästtillsättningar i de regala pastoraten, fattade
Kungl Maj:t sitt beslut utan att först fråga stiftsledningen om råd. Församling
arnas möjlighet att fa igenom sina krav under den här perioden var alltså i hög
utsträckning beroende av vilket stöd man fick från stiftsledningen.
Under de första decennierna av 1700-talet skärptes tonen mellan stiftsled
ning och hälsingeförsamlingarna och riktigt hätskt blev det under 1720-talet,
då också några ärenden till slut hamnade hos Kungl Maj:t för avgörande. De
regeringsformer och konungaförsäkringar som lades fram vid de första frihets
tida riksdagarna innebar —liksom de förnyade prästerskapets privilegier från
1723 - i praktiken att stiftsledningen lyckades återta mycket av det inflytande
i samband med prästtillsättningar som gått förlorat i och med enväldet. Pasto
ratens natur skulle nämligen återupprättas enligt den ordning som varit före
1680, vilket i praktiken innebar att stiftsledningen fick mer att säga till om. För
de konsistoriella pastoraten innebar prästerskapets förnyade privilegier också
att församlingarna fråntogs initiativrätten i dessa pastorat. Precis som i mot
svarande paragraf i privilegierna från 1600-talet, skulle dock prästerna tillsättas
med församlingarnas konsens och goda nöje.
Församlingarna fortsatte dock att hävda de rättigheter som kyrkolagen
gett dem vad beträffar tillsättningarna i de konsistoriella pastoraten. Oklarhe
ter om vilka regler som egentligen gällde - kyrkolagen eller prästerskapets pri
vilegier — gjorde knappast förhållandet mellan stiftsledning och församling
mer harmonisk. Stiftsledningen fick uppenbara problem att hävda sin aukto
ritet och två av konflikterna fick slutligen avgöras av Kungl Maj:t. Ursprunget
till de flesta konflikter bestod i att stiftsledningen ansåg att församlingen be
gärt en präst - oftast någon som kunde konservera änkan —som inte var till
räckligt meriterad, i förhållande till andra sökande. Detta var med andra ord
knappast någon ny källa till konflikt.
Det nya bestod dels i att församlingarna krävde sina rättigheter allt mer
högljutt, dels i att stiftsledningen i praktiken började agera som om det var
självklart att församlingarna skulle nöja sig med att välja någon av de präster
som domkapitlet föreslagit. Församlingarna protesterade mot att deras ”fria
val” därmed åsidosattes, medan domkapitlet försvarade sig med att man där
med bara värnade om att de mest meriterade prästerna skulle tillsättas och med
att församlingarnas val ändå var fritt - församlingarna erbjöds nämligen oftast
minst två präster att välja bland.
Kravet om att församlingarnas val skulle begränsas till kandidater som
domkapitlet utsett, drevs också av prästeståndet på riksdagen 1727 - kravet
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framfördes som en särskild punkt i ståndets allmänna besvär. Det förslag som
prästeståndet framförde bestod i att församlingsborna skulle ges möjlighet att
välja bland tre präster som stiftsledningen ställt upp på förslag. Den präst som
fick majoriteten av rösterna vid ett särskilt anordnat val tillfälle skulle också ges
fullmakt på tjänsten. Men i det förslag till resolution, som utarbetades på riks
dagen, hade församlingarnas val lämnats friare än vad prästerskapet kunde ac
ceptera. Detta genom en formulering om att församlingarna alltid skulle ha
möjlighet att välja någon präst, utöver det tremannaförslag som stiftsledning
en ställt upp. Prästeståndet drog tillbaka samtliga sina besvär och frågan läm
nades därför olöst till riksdagen därpå, 1731, då prästerskapets meritokratiska
linje slutligen segrade genom en resolution av Kungl Maj:t.
Innebar då förändringen i regelverket en vinst eller förlust, när det gällde
församlingens möjlighet att påverka valet av det lokala prästerskapet? Svaret
måste bli ”både och”. Det innebar en vinst på så sätt att församlingen kunde
vara säker på att den präst som fatt majoriteten av rösterna alltid tillsattes (i
alla fall om pastoratet var konsistoriellt, i de regala pastoraten - vilka var fa i
Hälsingland —kunde Kungl Maj:t även fortsättningsvis strunta i församling
ens val). Men det innebar samtidigt en förlust på så sätt att det efter 1731 inte
stod församlingen helt fritt att välja vilken präst den ville. Vid några av de kon
flikter som uppstod under 1720-talet var det just också det sistnämnda som
församlingarna förde fram som en kritik mot stiftsledningen, att det fria valet
- det helt fria valet - åsidosatts vid några tillfällen.
Före 1731 fick landsbygdsförsamlingarna i Hälsingland igenom sina krav
i samband med prästtillsättningarna ungefär lika många gånger som de fick av
slag. Undersökningen har visat att församlingsmakten i sammanhanget var
villkorlig. Villkoret för att en församling skulle få igenom sitt framförda krav
på präst var att detta krav inte öppet stred emot överhetens intresse. I förhål
lande till domkapitlet innebar det främst att den präst som föreslogs inte fick
ha alltför mediokra meriter, i förhållande till andra tänkbara kandidater. I för
hållande till Kungl Maj:t innebar det främst att inga krigspräster eller hovpre
dikanter ansökt om tjänsten. Om dessa villkor var uppfyllda kunde överheten
vara lyhörd inför de krav som församlingarna ställde, annars var lyhördheten
mer begränsad. Åtminstone är detta den bild som förmedlas i det källmaterial
som här studerats. Det finns källkritiska aspekter som talar för en försiktigare
tolkning. Speciellt stiftsledningens uppenbara problem att upprätthålla sin
auktoritet kan dölja fall där församlingar fått rätt, fastän detta egentligen stred
mot stiftsledningens intresse.
Den aspekt av prästtillsättningar som här diskuteras tangerar ett vidare
forskningsfält. Den större frågan om förhållandet mellan centralmakt och lo
kalsamhälle under tidigmodern tid har de senaste decennierna väckt ett rela
tivt stort intresse bland svenska historiker och då ofta med fokusering på
bondeklassens förhållande till centralmakten. Någon total samstämmighet om
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hur böndernas/lokalsamhällets ställning ska tolkas föreligger knappast och
min studie kan inte heller erbjuda något underlag för någon säkrare slutsats i
den frågan.
Även om valet av studieobjekt fallit sig naturligt, innebär inte det att det
varit oproblematiskt att definiera församlingarnas roll som subjekt i detta sam
manhang - tvärtom. Därför bör understrykas att min undersökning inte kan
sägas besvara frågan om hur stort det breda, folkliga inflytandet var i samband
med prästtillsättningarna med någon större säkerhet, åtminstone inte före
1730-talets reformer. Undersökningen kan däremot sägas belysa det faktum att
bakom de tillsynes enhälliga beslut som lokalsamhället fattade ibland kunde
döljas mindre intressegrupper, eller enskilda individer som agerade mer eller
mindre självständigt i lokalsamhällets namn. Några tongivande aktörer i sam
band med prästtillsättningarna i Hälsingland under den här perioden har sär
skilt lyfts fram. Prästänkorna var en sådan - framför allt kyrkoherdeänkorna.
Dessa kvinnors centrala roll i sammanhanget kan naturligtvis till viss del hän
föras till sakens natur. Prästtillsättningarna handlade ju på ett mycket påtagligt
sätt om dessa kvinnors framtida försörjning och det är därför knappast förvå
nande att de utnyttjade varje möjlig kanal som stod till buds, för att säkra sin
egen och sin familjs bibehållande vid prästgården. Andra framträdande aktö
rer som här lyfts fram är länsmän, nämndemän, militära befäl, de ”äldste” och
en och annan röststark bonde. Deras framträdande ställning kan inte lika en
kelt hänföras till ärendets natur.
Nämndemännens, militärernas och länsmännens tongivande roller i sam
manhanget hängde av allt att döma samman med deras formella maktpositio
ner inom respektive verksamhetsområde. Däremot är det betydligt svårare att
finna någon enkel förklaring till varför enskilda bönder kunde hamna i infly
telserika positioner. Förklaringen skulle kunnas sökas på det ekonomiska pla
net, att det var de mest rika bönderna som höjde sina röster i detta
sammanhang. Tidigare studier av den socioekonomiska strukturen i Hälsing
land har visat att den ekonomiska skiktningen bland bönderna var marginell
under större delen av undersökningsperioden, vilket gör den förklaringen
mindre trolig.
En alternativ förklaring skulle kunna vara att dessa personer helt enkelt
var de personer i lokalsamhället, som intresserade sig för den här typen av ge
mensamma beslut och som ägde en viss förmåga till ledarskap och en stark vil
ja att göra sin röst hörd. Sådana människor finns det gott om i dagens samhälle
och det är väl inte helt orimligt att tänka sig att de fanns också i 1600- och
1700-talens Hälsingland. Under början av 1700-talet fick de högre befatt
ningshavarna vid de bruk som etablerats i området - framför allt brukspatro
nerna - en klart dominerande roll i sammanhanget. Efter nordiska kriget
figurerade också lokala militära befälhavare i tydliga ledarroller i de försam

195

Peter Lindström

lingar som här studerats. Den lokala elit som ändå fanns i det bondedominerade Hälsingland, utökades därmed.
Ovannämnda tongivande aktörer agerade i en lokal politisk kultur som
bara delvis uppmärksammats i tidigare forskning. De exempel som här lyfts
fram visar tydligt att den politiska dagordningen sköttes av ett fåtal ”betrodde”
män. När brev till överheten skulle författas tycks den vanliga gången ha varit
att några personer träffades vid ett förberedande, informellt möte och formu
lerade innehållet i brevet. I bästa fall lästes sedan brevet upp vid ett allmänt
möte i sockenstugan. På mötet kunde då enskilda församlingsmedlemmar ge
utlopp för eventuella synpunkter på formuleringarna och välja att antingen
godkänna att sockensigillet sattes under som bekräftelse på att beslutet varit
enhälligt, eller motsätta sig detsamma. Denna process utgjorde idealet för hur
beslutsprocessen skulle gå till på landsbygden i Hälsingland under senare hälf
ten av 1600-talet och en bit in på 1700-talet.
Sockensigillets symboliska betydelse framkommer vid ett flertal tillfällen
i samband med prästtillsättningarna. Sockensigillet tycks ha betraktats som en
garantistämpel för att ett brev, eller en supplik i församlingens namn verkligen
sanktionerats av församlingsborna i gemen. Ibland kunde också namnlistor
med bomärken fungera som substitut för sockensigillet, om majoriteten för ett
beslut var stort, men sockensigillet av någon anledning inte kunde användas.
Sockensigillet kunde också ställa till med trassel, om det brukades på otillbör
ligt sätt. Exemplen på att sockensigillet ibland brukades utan att detta sanktio
nerats av församlingskollektivet är relativt många i källmaterialet. Den lokala
arbetsfördelning som uppenbart rådde vid uppsättande av suppliker och andra
skrivelser i församlingens namn kunde missbrukas av de aktörer i ledande ställ
ning som här lyfts fram.
De dominanta aktörerna i församlingarna hade av allt att döma relativt
fria händer att driva församlingens sak i kommunikationen med överheten, i
alla fall så länge det inte gick stick i stäv med den allmänna meningen. Det
fanns alltså uppenbarligen en viss arbetsdelning när det gällde den politiska
dagordningen i socknarna —det fanns ett visst antal mer eller mindre självutnämnda språkrör, som skötte om författandet av skrivelser och förde försam
lingens talan utåt. Den breda massans roll blir mindre tydlig i sammanhanget.
Undersökningen har visat att församlingskollektivet kunde spela en aktiv roll
i den del av beslutsprocessen som skedde på allmänna möten i sockenstugan.
Men vilka deltog egentligen på dessa möten? Vilka människor utgjorde församligen i dessa sammanhang? Källmaterialet tillåter inga vattentäta slutsatser.
I de namnlistor som ibland skickades till överheten för att understryka att en
majoritet av församlingen stödde en viss åsikt utsattes förutom namnen också
bomärken, vilket talar för att det framför allt var hemmansägarna som utgjorde
församlingskollektivet när de lokala besluten rörande prästtillsättningarna fat
tades. På vissa av dessa namnlistor förekom också kvinnor - som benämndes
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antingen ”änka” eller ”hustru” - vilket jag tolkat som att kvinnorna deltog
som företrädare för hemmanen i dessa fall.
Under 1720-talet försökte stiftsledningen införa en ny praktik i samband
med prästtillsättningarna. Förutom att man ville att församlingarna skulle
nöja sig med att välja bland präster som stiftsledningen föreslagit började valförrättarna att under frihetstidens första decennium fråga ”var och en” i för
samlingen om vilken präst de helst ville ha. Tidigare hade församlingens
åsiktsförklaring i samband med möte med någon av överhetens representanter
alltid skötts av ett fåtal tongivande aktörer. Den nya praktik som stiftsledning
en infört —att fråga var och en i församlingen om deras åsikt —tycks ialla fall
i vissa lägen ha inneburit att den gemene allmogen - kollektivet - kunde agera
med större självförtroende i förhållande till den lokala eliten. I Söderala vägra
de till exempel bönderna vid kaplansvalet 1725 att vika sig för påtryckningar av
prosten och andra höjdare i församlingen. Domkapitlet valde också den gång
en att inte hörsamma det krav på präst som restes från de mest tongivande ak
törerna i församlingen. Vid kyrkoherdevalet tio år senare vägrade bönderna
vid det utlysta valtillfället att erkänna tidigare ingångna överenskommelser
med ståndspersonerna
Domkapitlet gav i samband med flera prästtillsättningar under frihetsti
dens första decennium annars flera prov på en stark misstro mot församling
arnas förmåga att välja välmeriterade prästmän. Stiftsledningens och
prästeståndets ständiga strävanden under 1720-talet att begränsa församling
ens valmöjlighet till vissa bestämda präster talar åtminstone för att domkapit
let ansåg att församlingsborna behövde en viss vägledning för att kunna göra
ett förnuftigt val. Det är dock inte helt klart om stiftsledningen ansåg att för
samlingsborna i grunden saknade förnuft nog att välja en skicklig präst, eller
om det snarare var så att stiftsledningen ville stävja möjligheterna för mäktigt
gynnade prästänkor att med mer eller mindre ljusskygga metoder påverka för
samlingsborna att begära änkekonservering. Det ena behöver naturligtvis inte
utesluta det andra. Klart är att ärkebiskopen och professorerna betraktade den
gemene allmogen som tämligen lättledd, i behov av faderlig vägledning.
Sammanfattningsvis kan sägas att stiftsledningen initierade en ny praktik
i samband med prästtillsättningarna i början av 1700-talet, ordentliga valtill
fällen anordnades och varje församlingsbo tilläts uttrycka sin åsikt. Denna ny
het —som inte påbjöds i lagstiftningen - hindrade inte att församlingen, eller
delar av församlingen, ändå skickade brev till domkapitlet och uttryckte sin
”enhälliga” åsikt. Informella möten före och efter de av domkapitlet anordna
de valen tycks ha fortsatt att spela en stor roll i den lokala beslutsprocessen.
Den förändrade praktiken innebar dock att det tidigare lite anonyma församlingskollektivet tycks ha fått lite större möjligheter att hävda sig mot den lokala
eliten, vilket gjorde att de informella mötena och de mindre sammanslutning
arna kan ha förlorat något i betydelse i detta sammahang.
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Det finns tänkbara kopplingar mellan den ökade intensiteten i de kon
flikter som uppstod mellan stiftsledningen och församlingarna efter kyrkola
gens tillkomst och utvecklingen av den lokala politiska kulturen. I kyrkolagen
stadgades att frånfallande kyrkoherdens hus skulle gynnas i största möjliga
mån och som redan nämnts begärde också församlingarna i de allra flesta fall
att fa en präst som skulle kunna försörja efterträdarens familj - det vill säga
präster som antingen genom konservation av änkan eller dottern, eller genom
släktskap, kunde upprätta prästhuset. Att församlingarna generellt sett gärna
önskade änkekonservering har lyfts fram i tidigare forskning och mina resultat
kan därmed sägas bekräfta den bild som tidigare forskning redan gett. Men
med detta sagt bör också själva bevekelsegrunderna för detta mer eller mindre
allmänna krav på änkekonservering som fördes fram under de sista decennier
na av 1600-talet och första decennierna av 1700-talet problematiseras.
Studien av prästtillsättningarna i Hälsingland visar nämligen klart och
tydligt att församlingarna var betydligt mer benägna att gynna de mer välbe
ställda prästänkorna, än de mindre bemedlade kaplansänkorna. Därmed för
lorar den rent kristna bevekelsegrunden —att ett av Guds bud säger att man
skall värna om fattiga, värnlösa änkor —mycket av sin förklaringskraft till var
för det var så vanligt att församlingarna begärde konservering. I praktiken var
det knappast de mest behövande prästänkorna som värnades, i de krav som
församlingarna ställde. Stiftsledningen hävdade av allt att döma med visst fog
att många församlingskrav på änkekonservering i själva verket tillkom efter
kraftfull påverkan av änkan och de som gynnade henne. Vilka var då prästän
kornas största gynnare? Kyrkoherden och hans hustru tillhörde utan tvekan
den lokala eliten på landsbygden i Hälsingland, tillsammans med de lokala
ämbetsmännen, befattningshavarna vid bruken och de militära befälhavarna.
Några av de empiriska exempel som lyfts fram i tidigare kapitel har också
visat hur denna elit kunde agera nog så kraftfullt för krav på änkekonservering
om det var frågan om att gynna en kyrkoherdeänka, men att samma elit kunde
ställa sig kallsinnig om kravet på änkekonservering gällde en kaplansänka. En
möjlig delförklaring till varför striderna mellan stiftsledningen och försam
lingarna blev allt hätskare under 1700-talets första decennier skulle därmed
kunna vara att den lokala eliten, som var mest drivande bakom de krav som
formulerades i församlingens namn, utökats genom brukens etablering och
hemvändande militära befäl. Åtminstone skulle det delvis kunna förklara var
för församlingarna hävdade sina rättigheter med allt större kraft och självsäker
het. De åtgärder som stiftsledningen vidtog för att fa bukt med de allt mer
högljudda kraven var bland annat att lämna större utrymme för menige man
att komma till tals vid de valförrättningar som anordnades, utan tvekan för att
minska den informella strukturens betydelse för beslutsprocessen på lokalt
plan, som missgynnade stiftsledningens möjligheter att tillsätta de mest meri
terade prästerna på de lediga tjänsterna.
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Tiden efter 1730-talets prästvalsreformer
Resolutionen på prästerskapets besvär vid 1731 års riksdag innebar en seger för
den meritokratiska linje som domkapitlet och prästeståndet kämpat för under
framför allt 1720-talet. I de konsistoriella pastoraten skulle församlingarnas val
begränsas av det tremannaförslag som stiftsledningen ställt upp. Den präst
som fått majoriteten av rösterna skulle också ges fullmakt. I de regala pastora
ten hade församlingarna rätt att utse en fjärde kandidat, utöver det tremanna
förslag som stiftsledningen ställt upp. Kungl Maj:t var dock inte bunden att
följa församlingens majoritetsval i dessa pastorat. Rätt att rösta i prästvalen
hade alla hemmansägare och ägare av bruk. Rösterna graderades efter manta
lens storlek.
Detaljstyrning av prästvalen skedde genom prästvalsförordningen 1739
och Kungl Maj:ts förklaring över densamma 1746, samt en mängd kungliga
brev under senare hälften av 1700-talet. Från och med 1739 blev det uttryckli
gen förbjudet och belagt med böter att bedriva några röstvärvningskampanjer
inför valen. Om röstvärvning kunde påvisas skulle upphovsmannen bötfällas.
Genom restriktioner i lagstiftningen koncentrerades i praktiken beslutsproces
sen till det valtillfälle som anordnades i stiftsledningens regi. Informella möten
för att diskutera prästfrågan, som till exempel byastämmor, kom att betraktas
som olagliga efter 1746. Eventuella synpunkter på de präster som stiftsledning
en utsett som valbara kandidater skulle i första hand föras fram i anslutning
till en särskilt anordnad frågestund i kyrkan med valförrättaren åtta dagar före
valet.
Antalet församlingskrav på präster utöver dem som stiftsledningen före
slagit minskade drastiskt efter 1731 - framför allt från och med 1740-talet. Lag
stiftningen verkade onekligen dämpande på ivern att ställa krav på andra
präster än dem som stiftsledningen erbjöd. 1686 års kyrkolag uppmuntrade
församlingarna till att utse sina egna själasörjare, medan det regelverk som till
kom under 1730-talet verkade i motsatt riktning - hemmansägarna uppmana
des nu att begränsa sitt val till de präster som de blev erbjudna. Det var först i
och med prästvalsreformerna under 1730-talet som stiftsledningens tolknings
företräde i detta sammanhang erkändes fullt ut, vilket också fick märkbara ef
fekter på församlingarnas möjligheter att få igenom sina krav. Församlingarnas
kampvilja avtog också påtagligt i takt med de nej som överheten gav på de krav
som ställdes.
1731 års resolution tycks inte ha inneburit någon markant förändring i
förhållande till tidigare perioder vad gäller den lokala politiska kulturen. In
formella möten - alltjämt dikterade av lokala tongivande aktörer - tycks fort
farande ha spelat en stor roll i sammanhanget, minst lika stor roll som det
formella val tillfället som resolutionen påbjöd. Det nya systemet med att ma
joritetens röst verkligen skulle fälla avgörandet, verkar inte riktigt ha slagit ige
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nom på det lokala planet. Fortfarande tycks attityden ha varit att det var
möjligt att påverka valet både före och efter själva valtillfället, genom lokala
övertalningskampanjer och genom suppliker till domkapitlet och Kungl
Maj:t. Detta trots att domkapitlet uppenbarligen strävade efter att lägga en allt
större vikt vid det formella, ceremoniella valtillfället i kyrkorummet. Den enk
la förklaringen till varför 1731 års resolution inte innebar någon större föränd
ring av den lokala beslutsprocessen i detta sammanhang, är förstås att
resolutionen som sådan inte sade så mycket om hur själva beslutsprocessen
skulle gå till.
Detaljregleringen av beslutsprocessen i och med 1739 års förordning inne
bar att själva förutsättningarna för den lokala politiska kulturen förändrades
på ett mycket påtagligt sätt och bortsett från de relativt fa fall med anklagelser
om otillbörlig påverkan på beslutsprocessen som förekom efter 1739, tycks de
röstägande hemmansägarna ha accepterade de nya reglerna om hur den lokala
beslutsprocessen skulle gå till i detta sammanhang. Åtminstone är det den bild
som källmaterialet ger. Det stora valdeltagandet vid prästvalen och det faktum
att hemmansägarna inte bara följde sina närmaste grannars åsikt i frågan talar
för att så verkligen var fallet, vilket leder fram till slutsatsen att det aktiva del
tagandet i beslutsprocessen i samband med de lokala prästtillsättningarna
breddades rejält efter 1739.
Tidigare hade i första hand ett fatal tongivande aktörer församlingsbor
med mer eller mindre ljusskygga metoder styrt den lokala beslutsprocessen.
Efter 1739 accepterades inte längre sådana former av lokala beslut när det gäll
de tillsättningarna av präster. D e tidigare tongivande aktörerna hade därmed
delvis spelat ut sin roll i detta sammanhang, samtidigt som den bredare massan
hemmansägare fick ta ett större politiskt ansvar. 1739 års prästvalsförordning
innebar en formalisering av den lokala beslutsprocessen och skapade - genom
att drastiskt minska betydelsen av de lokala informella strukturerna - viktiga
förutsättningar för en något mer demokratisk politisk kultur än tidigare, även
om denna demokrati endast utsträckte sig till att omfatta hemmansägarna.
Tidigare forskning har inte klargjort om änkorna, som hemmansägare,
ägt en röst tillsammans med de manliga hemmansägarna inom ramarna för
det lokala självstyret. Prästvalsstudien visar att änkor ägde en röst i samband
med prästtillsättningarna under hela perioden. Men prästvalstudien visar ock
så att den rösten knappast var kopplad till kvinnan personligen, utan till hem
manet, och att änkans röst i första hand förmedlades genom manliga ombud
- åtminstone efter 1731. De vallängder efter 1731 som innehåller uppgifter om
att röstning genom ombud, visar nämligen att bara en liten andel av de änkor
som hade rösträtt röstade personligen, de allra flesta röstade genom manliga
ombud. Den ovan skisserade utvecklingen mot ett bredare deltagande av hem
mansägarna i beslutsprocessen bör alltså förtydligas - 1730-talets prästvalsreformer innebar ett bredare deltagande av de manliga hemmansägarna.

200

K a p ite l io

•

P rä stva l och p o litisk k u ltu r

i

6$ o - i 8o o

I den argumentering som hittills förts, har utvecklingen inom lagstift
ningen tillmätts en stor betydelse för utvecklingen av den politiska kulturen,
så som den tog sig uttryck utifrån aktörernas agerande i samband med präst
tillsättningarna. Vad som påverkat vad i denna process är dock inte helt enkelt
att fastställa. 1730-talets prästvalsreformer kan ses som ett resultat av de allt
mer högljudda konflikter som utspelade sig mellan de olika stiftsledningarna
och församlingarna i samband med prästtillsättningarna - inte minst under
frihetstidens första decennium. Flera fall fick till och med avgöras på riksdagsnivå, situationen hade blivit ohållbar. Detta är inget nytt, det har Arthur
Thomson lyft fram i sitt stora arbete om prästvalsreformernas tillkomst.1
Konflikterna handlade förstås ytterst om tolkningsföreträde, vem under
Kungl Maj:t som ytterst skulle ha makten över prästtillsättningarna - stiftsled
ningen med biskopen i toppen, eller församlingen. Maktrelationen mellan
dessa parter var inte entydigt definierad i lagstiftningen och hade gjorts än mer
ambivalent genom att de förnyade priviligiebreven 1723 konkurerade med
1686 års kyrkolag i frågan. Lagstiftningen hade dock varit mer eller mindre
ambivalent på denna punkt alltsedan 1571 års kyrkoordning, utan att det lett
till så intensiva konflikter som de som utspelade sig under slutet av 1600-talet
och början av 1700-talet. Den grundläggande ambivalensen bestod i att både
församlingarnas rättighet till inflytande och stiftsledningens yttersta ansvar att
se till så att välmeriterade präster tillsattes värnades —om än i olika grad.
Orsakerna till varför konflikterna blev så intensiva som de blev under
1700-talet är förmodligen många. Här har prästerskapets allmänna professionaliseringsprocess och alltmer meritokratiska inställning, samt kyrkolagens
paragrafer om att församlingarna skulle äga initiativrätten vid tillsättningarna
och att prästhuset skulle värnas lyfts fram. Dessutom har den allmänna inri
kespolitiska turbulens som rådde strax efter enväldets upplösande lyfts fram
som en möjlig förklaring till varför de samhälleliga maktrelationerna utsattes
för en prövning i samband med prästtillsättningarna. Vidare har utvecklingen
av den lokala politiska kulturen i Hälsingland lyfts fram som en delförklaring
till varför konflikterna blev så häftiga mellan domkapitlet och församlingarna
i just detta geografiska område i början av 1700-talet. Brukens etablerande och
de militära befälens alltmer dominanta roll bidrog till en öka polarisering mel
lan olika maktsfärer inom lokalsamhället i prästvalsfrågan, men också till en
ökad polarisering mellan församling och stiftsledning.
Om en liknande polarisering skedde även på andra håll i landet är svårt
att avgöra utifrån tidigare forskning. I fallet Hälsingland tycks det i alla fall
som om utvecklingen av den lokala politiska kulturen bidrog till utvecklingen
inom lagstiftningen, som i sin tur bidrog till en annan utveckling av den lokala
politiska kulturen. Utvecklingen skulle därför kunna tolkas som ett uttryck för
1.

Thomson, Studier i frihetstidens prästvalslagstifining, passim.
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en ständigt pågående integrativ process mellan den lokala kulturen och den
normerande lagstiftningen, mellan kultur och det strukturerande. Den teore
tiska diskussionen kring begreppet politisk kultur som fördes i inledningska
pitlet av den här avhandlingen rörde bland annat problematiken kring hur
man ska se på förhållandet mellan kultur och struktur. Den tolkning av de em
piriska resultaten av prästvalsstudien som här presenterats kan ses som ett för
sök att blottlägga hur en växelverkan mellan kultur och struktur kunde ta sig
uttryck i ett konkret historiskt skeende. Avslutningsvis ska prästvalsstudien
placeras in i ett lite vidare forskningsfält.
Peter Aronsson har gjort en syntetiserande tolkning av hur det kunde
komma sig att en alltmer självsäker hemmansägarklass växte fram i Sverige un
der 1700-talet. Aronsson lyfter i sin analys fram en lång rad olika aspekter som
bäddade för utvecklingen, både sociala, ekonomiska och politiska aspekter.2
1739 års prästvalsförordning nämns dock inte i detta sammanhang. Annan
forskning har lyft fram prästvalsförordningens betydelse för senare lagstiftning
i Sverige rörande det politiska valsättet, både inom det kommunala och det na
tionella området.3 Den här avhandlingen har förhoppningsvis visat att förord
ningen är ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till, när historien om
framväxten av en allt mer självmedveten hemmansägarklass ska tecknas. Präst
valsstudien visar slutligen att hemmansägarklassen kom att äga ett stort infly
tande över prästvalen efter 1731. Åtminstone så länge hemmansägarklassen höll
sig inom det klart avgränsade förhandlingsutrymme som överheten gett den,
vill säga. Uppenbarligen räckte detta begränsade förhandlingsutrymme för att
blidka kraven på politiskt inflytande under 1700-talet.

2.

3.
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Summary

The present dissertation focuses on the appointment of clergy in the rural ar
eas o f Swedish province o f Hälsingland during the period 1650-1800. The aim
has been to analyse the practical process of clergy appointments as well as to
discuss the development o f the political culture o f the said period in the way
that it was reflected through the actions of the actors involved. The disserta
tion concentrates on two aspects o f the political culture, firstly on what kind
o f influence the parishes had in regard to the clergy appointments, secondly
what the actions o f the various actors in this context tell us about the local po
litical culture.
The parishes’ right to take part in and to influence the choice o f the local
clergy has a long history and can be found substantiated as far back as the me
dieval law-rolls o f the Swedish Provinces. From the start o f the investigation
period, 1650 up to the canon law o f 1686, the clergy appointments in Hälsin
gland were regulated by the privileges o f the clergy, according to which a spirit
o f mutual understanding should prevail among the parties involved. The
present study has shown that the parishes did indeed assert their rights to be
part o f and influence the choice o f local clergy.
The spirit o f understanding presumed by law did in certain cases strike a
discordant note with real life. H alf o f all the demands concerning clergy ap
pointments laid out by the parishes were met with a refusal by the authorities.
At times the differences o f opinion led to open conflicts in which the parishes
had to give way without exception. Differences in evaluation o f the clergy
men’s qualifications was by far the largest cause o f the diocesan board’s (that
is the bishop and the chapter) refusal o f the demands raised by the parishes.
Otherwise, the investigation has shown that the diocesan board maintained a
remarkably pragmatic attitude to the parishes’ demands during the period pri
or to the canon law. The relatively parish-friendly policy reflected in the chap
ter’s records o f this time may, however, partly be an expression o f an
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unwillingness to go into an open conflict with the parishes, since the outcome
was judged as uncertain.
Most o f the Hälsingland pastorates were under the chapter’s responsibil
ity, but there were also a small number o f pastorates under the responsibility
o f the king. However, during the autocracy (1680-1718) the king regarded
most pastorates as regal, which made it difficult for the parishes to push their
demands o f choice o f clergy through if the demands conflicted with the inten
tions o f the king. Nevertheless, apart from this, the 1686 canon law proved a
large acknowledgement o f the parishes’ influence in those pastorates that were
under the responsibility o f the chapter by decreeing that the parishes now had
the right to appoint local clergy.
But the new right was not unconditional. The bishop and the chapter
were given the responsibility to see to it that the posts were filled by clergymen
with the highest qualifications. If the diocesan board thought the parish’s
choice o f clergy was lacking merits and there were other candidates with better
qualifications deserving advancement, these persons were to be recruited and
the parish would be forced to accept the decision. One thing that had great
significance for the later development o f the clergy appointment process was
the special clause o f the canon law decreeing that special allowances should be
made for clergymen who were able to support their predecessor’s family if left
behind due to the promotion.
From the end o f the 17th century, the diocesan board became increasingly
rigid in their qualification evaluation of clergy candidates. In the present dis
sertation, this is interpreted as a manifestation o f the clergy’s general profes
sionalisation process - a process that was accelerated in the end o f the 17th
century due to more stringent demands for education and academic degrees.
The pragmatism, which, to a certain extent, had characterised the previous pe
riod had completely vanished - at least in regard to the vicar recruitments and the attitude between the chapter and the Hälsingland parishes was becom
ing noticeably harder. The canon law formulation on the parishes’ right to in
dependently appoint the clergy was made diligent use o f in the rhetorical
battle that was fought between the parishes and the diocesan board, as well as
the canon law formulation on protection o f the predecessor’s house.
To sum up, it can be said that, during the period 1650—1731, the Hälsin
gland parishes managed to push through their demands concerning clergy ap
pointments about as many times as their demands were refused. The
investigation shows that the parish’s power was conditional. The condition for
a parish to get its demands through was that such demands could not be con
trary to the authorities’ interests. In relation to the chapter this meant, princi
pally, that the proposed clergyman could not be too unqualified in relation to
other possible candidates. In relation to the king it meant that no military
priest nor the king’s chaplains had applied for the same position. If the condi-
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tion was fulfilled, the authorities would show an awareness o f the parishes’ de
mands; if not fulfilled, the awareness would be more restricted.
This is the picture conveyed by the source material investigated. Howev
er, there are certain source-critical aspects that speak in favour of a more cau
tious interpretation. The chapter’s obvious problems o f maintaining its
authority towards the parishes may conceal cases where the parishes’ demands
had come through despite the chapter’s preferring other choices o f clergy for
the positions in question.
The aspect o f the clergy appointments discussed here touches upon the
wider research field that concerns the relational issue between the central pow
er and the local society in early modern times. Although this study can not
contribute any further or more reliable conclusions to that field o f research, it
does provide a broader problemisation o f the parish concept by illustrating the
fact that the seemingly unanimous decisions made by the local society com
munity sometimes concealed smaller interest groups or separate individuals people acting more or less independently in the name o f the local community.
Special emphasis has been given to a number o f leading actors in connection
with the clergy appointments in Hälsingland during this period, o f whom the
clergy widows forms one example - especially the vicar widows. It is obvious
that the widows had their future maintenance in mind when voting in the
clergy elections, which is why it is hardly surprising that they would use every
channel possible to secure their own and their family’s financial support.
Other leading actors that have been given emphasis are the local officials
and farmers with local commissions o f trust. At the beginning of the 18th cen
tury the officials at the factories established in the area had a clearly dominat
ing role, just like the local military commanders in the parishes investigated.
In other words, the local elite expanded in the 18th century.
The empirical examples illustrated in this dissertation clearly show that
the political agenda was managed by a small number of men with ”positions
o f trust”. When letters to the authorities were to be written the process was as
follows: A few leading actors on the local level met at a preliminary, informal
meeting to formulate the contents o f the letter. At best, the letter was then
read aloud at a public meeting in the parish hall. At this community meeting,
the individual parish members were given free rein to express their opinions
of the letter’s contents and then either accept that the parish seal was affixed
under the letter - confirming that the decision was unanimous - or refuse it.
This process formed the ideal for the decision-making process in the rural ar
eas o f Hälsingland in the latter part o f the 17th century and the early part o f the
18th century.
T he symbolic meaning o f the parish seal appears at several occasions in
connection with the clergy appointments. The parish seal seems to have been
regarded as a guarantee label for that a letter, or a petition in the parish’s name,
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had been jointly sanctioned by the parish members. However, the seal could
also be a cause o f complications if used in an unwarranted manner. The source
material contains a relatively large number o f examples o f the parish seal being
used without sanction by the parish community. To all appearances, the lead
ing actors had free hands in pursuing the parish’s cause in the communication
with the authorities, at least as long as this did not go completely counter to
the general opinion.
The investigation has also shown that the parish community could play
an active role in the part o f the decision-making process that took place at
public meetings in the parish hall. But who participated at these meetings?
What kind o f people did the parish consist of? The source material does not
allow for any waterproof conclusions, but by all appearances it seems that the
freeholders constituted the major part o f the parish community when the
mentioned decisions in connection with the clergy appointments were taken.
The investigation has also shown that widows could participate in the deci
sion-making process on the local level, as homestead representatives.
The chapter initiated a new practice in connection with the clergy ap
pointments in the early 18th century when more formal elections were ar
ranged, at which each parish member was allowed to express his opinion.
Informal meetings prior to and after the elections arranged by the chapter
seem to have been playing a continuously large part in the decision-making
process on the local level, but not as large as before. The change o f practice
meant that the previous parish community, which had been rather anony
mous, was given a better opportunity to hold its own ground against the local
elite, which, in turn, resulted in that the informal meetings and the smaller as
sociations may have lost in significance in this context.
There are possible links between the increased intensity of the conflicts
arising between the chapter and the parishes after the establishment o f the can
on law and the parallel development o f the local political culture. The vicar
and his wife belonged to the local elite in the rural areas o f Hälsingland, to
gether with the local officials, the factory officials and the military command
ers. The fact that the local elite was strengthened in the beginning o f the 18th
century by including the last mentioned actors, may be an explanation to why
the parishes as collectives were now able to act with more self-assurance in the
controversies that arose with the chapter. The actions taken by the diocesan
board to overcome the parishes’ increasingly higher demands included that of
giving more freedom to ordinary people to speak for themselves at the formal
elections arranged. It is clear that this was a strategy from the chapter to dodge
the significance o f the informal structure o f the local community, which ob
viously did not favour the chapter’s possibilities of making sure that the bestqualified clergymen were appointed to vacant posts.
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The resolution to the clergy’s inconveniences at the Riksdag (Swedish
parliament) o f 1731 involved a victory for the meritocratic line that the chapter
had fought for in the previous decades. In the pastorates subordinate to the
chapter the parishes’ choice o f clergy would be limited to a three-man-proposal o f clergymen suggested by the diocesan board. All farm owners were entitled
to vote in the clergy elections, and the votes were to be graded by the size of
the homestead. Detail regulation o f the clergy elections was effected through
the clergy election ordinance o f 1739. Through the formalising o f the elections
the decision-making progress was, in practice, concentrated to the election oc
casions arranged by the chapter. Eventually, informal meetings where the cler
ical issue was discussed were also regarded as illegal.
The number o f parish demands concerning he clergy - apart for propos
als —was drastically reduced after 1731 and the reduction was most prominent
after 1739. It was not until the clergy election reforms o f the 1730’s that the
chapter’s preferential right o f interpretation in this connection was accepted
in full, which also had noticeable effects on the parishes’ possibilities to push
through their demands. The resolution of 1731 does not seem to have entailed
any marked change in relation to the previous periods in regard to the local
political culture. Informal meetings - still dictated by leading actors on the lo
cal level - seem to have been playing a continuously large part, at least as large
as the formal election occasion as decreed by the resolution. In other words,
the new system where the majority vote would give the real verdict does not
seem to have been accepted in practice. The attitude o f many parish members
still seems to have been that it was possible to influence the election o f clergy
before as well as after the formal election occasion, through local persuasive
campaigns and through petitions to the chapter and the king. The simple ex
planation as to why the 1731 resolution did not entail any larger changes to the
local decision-making process in this context is, naturally, that the resolution
as such did not say much about how the process was to be effected.
The detail regulation o f the decision-making process that came about
with the ordinance o f 1739 brought a very prominent change to the conditions
for the local political culture. At large, the voting farm owners also seem to
have accepted the new rules on how the local decision-making process would
be effected in this context. At least, this is the picture conveyed by the source
material. The heavy poll o f the clergy elections and the fact that the farm own
ers did not just follow the opinion o f their nearest neighbours on the matter
is in favour o f this, which leads to the conclusion that the active participation
in the decision-making process in connection with the local clergy appoint
ments was substantially broadened after 1739.
Previously there had been a small number o f leading parish members gov
erning the local decision-making process with more or less dubious methods.
After 1739 such forms o f local decisions were no longer accepted in regard to
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the appointment o f the clergy. The previously leading actors had thus had
their days in this context, at the same time as the great majority of the farm
owners were given a larger political responsibility. The clergy election ordi
nance o f 1739 entailed a formalisation o f the local decision-making process and
created important conditions, by drastically reducing the significance o f the
local informal structures, for a somewhat more democratic political culture,
even if this democracy only extended itself to comprise the farm owners —and
is narrowed down even further by primarily including the male farm owners.
Earlier research has indicated that the widows as farm owners possessed a
vote together with the male farm owners within the local autonomy frame
work, primarily the parish meeting. This study o f clergy elections confirms the
previous results by showing that the widows possessed a vote in connection
with the clergy appointments during the entire period. However, the study
also shows that this vote was hardly linked to the woman personally, but to
her homestead, and that the widow’s vote in the first hand was mediated by
way o f male proxies at the election - only a minor part o f the voting widows
voted in person; most o f them voted through male proxies. Hence, the above
outlined development towards a broader participation of farm owners in the
decision-making process should be elucidated by the conclusion that the cler
gy election reforms of the 1730’s entailed a broader participation o f the male
farm owners.
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T illsä ttn in g a r av p räste r är k n a p p a st n åg o t so m väcker n åg o n stö rre
u p p m ä rk sa m h e t hos g em en e m a n idag. På 1600-talet o ch 1700-talet
var d e t a n n o rlu n d a . D å k u n d e frågan o m p rä sttillsä ttn in g a r skapa
v äldigt sto ra k o n flik te r - b åd e in o m lo kalsam hället, o ch m ellan
lo k alsam h ället och ö v erh eten . M en, h u r gick d e t egen tlig en till
n är d e t lokala p räste rsk ap e t tillsattes? H a d e verkligen försam lingsb o rn a n åg o t a tt säga till o m i sa m m a n h a n g e t, eller var d e t ö ver
h eten som avgjorde vilka p räste r som utsågs? V ilka p å d e t lokala
p la n e t engagerade sig i frågan o m p rä sttillsä ttn in g a r - alla fö rsam 
lin gsbor eller bara några? Var d e t bara m än som d elto g i b eslu ten ,
eller k u n d e också k v in n o rn a deltaga? S kedde någ o n fö rä n d rin g
över tid? D e tta är frågor som b eh a n d la s i d en h är av h an d lin g en .
I b lic k p u n k te n står p rä sttills ä ttn in g a rn a på lan d sb y g d en i
H älsin g la n d u n d e r p e rio d e n 1650-1800.
Peter L in d strö m är h isto rik e r v id In s titu tio n e n för h isto risk a stu d ier
vid U m eå u niversitet. P rästval och politisk k u ltu r 1650-1800 är
h ans d o k to rsa v h a n d lin g
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