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Sammanfattning 
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Abstract
Sleep-preaching was a phenomenon that occurred in the ecstatic revival movement in Sweden and Finland at the end of the 
1700s and in the 1800s. It was mainly women from the lower classes, but sometimes even children that was sleep-preaching. 
They made their messages often lying in a trance-like condition. This work will present one of these women, Inga Elisabeth 
Jansdotter, who lived in Uppland in the mid-1800s, as well as the source material available about her.
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Inledning

Under de sju a åtta senaste weckorna wallfärdar en mängd personer 
till Täby i Faringe socken, för att afhöra predikningar och 
uppenbarelser af en derstädes warande sjuk tjenstepiga Inga Elisabeth 
Jansdotter, hwilken en gång hwarje dygn faller i en dödslik dwala, 
hwarunder hon antager snarlikhet med ett lik men håller andeliga tal, 
inlåter sig uti religiösa samtal samt röjer med en wiss divinatorisk 
förmåga, vissa för henne i friskt och vaket tillstånd förborgade 
omständigheter...

På detta sätt inleds en artikel i tidningen Upsala den 30 mars 1858. Artikeln berättar hur 

en ung flicka, Inga Elisabeth Jansdotter ifrån Faringe by i Uppland, faller i ett slags dvala 

och under detta tillstånd liggande till sängs predikar. Den berättar också hur ryktet om 

flickan sprider sig i bygden och om hur folk vallfärdar dit för att lyssna på hennes 

märkvärdiga tal.

Företeelsen är inte helt unik. Åren 1840–43 hade en väckelserörelse dragit fram i delar av 

Småland och omgivande landskap. Denna extatiska rörelse kom att kallas ropar-rörelsen 

eller predikosjukan, eftersom många kvinnor, men också barn och unga män i denna 

rörelse predikade i ett slags tillstånd av trans eller koma. Det går att hitta exempel på 

dvala-predikande kvinnor (och män) i såväl Österbottens väckelserörelser, som hos Amish-

folkets mennoniter.

Händelserna i Faringe våren 1858 resulterar i skriverier och en häftig debatt i en rad olika 

tidningar. Ingas predikningar trycks och ges ut i ett par mindre skrifter.  Även en 

”motskrift” publiceras samma år. Vad är det som upprör samtiden och får människor att 

reagera så starkt?

 Nyfiken på dessa händelser 1858, och på fenomenet dvala-predikan gav jag mig i kast 

med den här uppsatsen. Det har varit ett spännande arbete. Ett arbete som handlar om de 

små människornas berättelser i utkanten av historien.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för det material som redovisar 

händelseförloppet vad gäller Inga Elisabeth Jansdotter och hennes dvala-predikande under 

våren 1858. Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för detta arbete.

• Vilket material föreligger om Inga Elisabeth Jansdotter, och hur kan det 

karaktäriseras?

• Vad säger materialet om Inga Elisabeth Jansdotter och hennes liv?

• Varför skapade Inga Elisabeth Jansdotters tal uppmärksamhet och debatt i 

samtidens tidningar?

För att ytterligare belysa händelserna i Faringe 1858 ska det också göras några nedslag i 

vad som skrivits om dvala-predikande. Ett par möjliga förklaringsmodeller av fenomenet 

dvala-predikan kommer att presenteras.

Avgränsningar

Den här uppsatsen berör ett fenomen som har getts många olika namn.  Det har kallats 

dvala-predikande, sömn-predikande, ropar-rörelsen eller predikosjukan. På engelska 

används ofta termen ”sleeping preachers” eller ”ecstasy-preachers”.1 Några av de 

benämningar som använts har som vi senare ska se, haft tydlig politisk bakgrund och 

syfte.2 I denna uppsats används begreppet dvala-predikan, som närmare definieras i 

uppsatsens bakgrundsdel. Fenomenet brukar kopplas till extatiska väckelserörelser från 

slutet av 1700-talet fram till början av 1900-talet. Främst är dvala-predikande känt ifrån 

Sverige och Finland, men också ifrån Tyskland och Frankrike i mindre omfattning ett 

århundrade tidigare.3

Det här arbetet koncentrerar sig på en flicka i Uppland, Inga Elisabeth Jansdotter, som 

under en kortare tid 1858 fick stor uppmärksamhet som dvala-predikant. Även det samtida 

1 Stjerna 2001 sid. 102
2 Aronsson 1990 sid. 26
3 Stjerna 2001 sid. 103
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källmaterial som föreligger om henne är föremål för studium i uppsatsen.

Källmaterial

Det primära källmaterialet består av tre små häften tryckta 1858, tidningsartiklar från 

samma år, skrivelser från Uppsala domkapitel samt uppgifter ur församlingarnas 

kyrkböcker och stiftets matriklar. Något sekundärt material om Inga Elisabeth Jansdotter 

finns inte utgivet. Däremot har det skrivits en del litteratur omkring fenomenet dvala-

predikande, av vilka några arbeten kommer att redovisas längre fram i uppsatsen.

Två av häftena om Inga Elisabeth Jansdotters liv är utgivna av Johan Olof Sundvallson, 

som var tidningsman och boktryckare i Uppsala vid den här tiden. Dessa beskriver Ingas 

liv, hur hennes dvala-predikande gick till, och de innehåller också några av hennes tal. 

Titlarna på häftena är:

• Jesu Christi Uppenbarelse af pigan Inga Elisabeth Jansdotter

i Täby by och Faringe socken

• Gudeliga syner och uppenbarelser under visionärt tillstånd

underbarligen förunnade och deremellan i frommaste enfald framställda

af pigan Inga Elisabeth Jansdotter i Täby by af Faringe socken

Den tredje skriften är författad av Alfred Steinmetz, och är en ”motskrift” mot de två 

första. Häftet är utgivet av Anders Petter Landin, som var chefredaktör på Norrlandsposten 

i Gävle, en konkurrent till Sundvallsons tidning Upsala. Motskriftens titel är:

• Jesu Christi uppenbarelse sådan den är,

Faringeboerna enkannerligen tillegnad.

Samtida tidningar rapporterade en del om händelserna i Faringe. I första hand är det tre 

tidningar som skriver om Inga Elisabeth Jansdotter; Tidningen Upsala som är ganska 

nystartad, Wäktaren, tidning för stat och kyrka, samt Norrlandsposten som trycks i Gävle. 

Dessutom förekommer notiser i några andra tidningar.4

4 Notiser om Inga Elisabeth Jansdotter går också att finna i Folkets röst 3/4 1858 och 5/5 1858, 
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Som övrigt källmaterial kan räknas Kronolänsmannen Söderlunds redogörelse för 

händelserna i Faringe viken inlämnades till konungens befallninghavare i Stockholms län.5 

I Uppsala domkapitels arkiv finns skrivelser ”angående pigan Inga Elisabeth Jansdotter i 

Täby religiösa föredrag”.6 Dessutom går det att finna kompletterande uppgifter i 

församlingarnas kyrkböcker och stiftets matriklar.

Litteratur

Omkring fenomenet dvala-predikande finns det en del litteratur skriven. I arbetet med 

den här uppsatsen har i huvudsak tre arbeten använts; Peter Aronssons: Ropande pigor och 

läsande bönder: bidrag till tolkningen av de sociala och politiska dimensionerna av 

åkianismen och roparrörelsen – två väckelserörelser före 1850, Mia Häggbloms arbete 

Den heliga svagheten, handlingsmönster bland predikande kvinnor i det svenska riket  

under 1700-talets senare hälft, samt en artikel av Kirsi Stjerna ”Finnish Sleep-Preachers: 

An Example of Women's Spiritual Power”, i tidskriften Nova Religio.

Dessa tre är särskilt intressanta på grund av de olika utgångspunkter de har för sina 

arbeten. Peter Aronsson skriver om roparrörelsen i Småland med omgivande landskap på 

1840-talet. Han resonerar utifrån roparnas sociala bakgrund och anlägger ett 

socialhistoriskt perspektiv för att förstå rörelsen. Han gör också en politisk eller 

idéhistorisk analys av ”den borgerliga offentligheten”, av överhetens och myndigheternas 

reaktioner och bemötande av roparna.7

Mia Häggblom skriver om extatiska uttryck som handlingsmönster. Utifrån ett 

genusperspektiv studerar hon hur kvinnor, genom att använda sig av tidigare kodade och 

accepterade roller som till exempel profetissor och visionärer, skapar sig 

handlingsutrymme i ett samhälle där ramar och gränser för individens handlande och 

tankar är begränsade. De rätta handlingsmönstren erbjöd en möjlighet för kvinnorna att 

Jönköpingsposten 8/4 1858. Även i Aftonbladet ska notiser ha förekommit.
5 Tidningen Upsala 4/5 1858
6 Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/150 (1859), bildid: 

C0074790_00017 (register)
Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/149 (1858), bildid: 
C0074789_00049 (anteckning ang. skrivelse)

7 Aronsson 1990 sid. 38 ff
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fungera som predikanter.8

Kirsi Stjerna vill dessutom ta den personliga religiösa upplevelsen på allvar och gör 

därför jämförelser med medeltida mystiker och viktorianska spiritualister.9

Metod

Uppsatsens utgångspunkt är en historiskt deskriptiv metod. Det är huvudsakligen 

primärmaterialet som presenteras. Målet är att beskriva händelserna ”som de var” utifrån 

de förutsättningar som materialet och tiden ger. Detta arbete innehåller naturligtvis ett 

hermeneutiskt element, där materialet tolkas och analyseras för att förståelse skall skapas.

Till att börja med tecknas en bakgrund till händelserna 1858, där den tid och den miljö 

som människorna då levde i kortfattat beskrivs. Fenomenet dvala-predikande presenteras. 

Begreppet läsare återkommer ofta i arbetet och behöver därför definieras. En annan viktig 

händelse år 1858 är riksdagens beslut om upphävandet av konventikelförordningen från 

1726. Också denna process är en del av händelsernas bakgrund.

Med källmaterialet som utgångspunkt skissas sedan en bild av vem Inga Elisabeth 

Jansdotter var, vad som hände henne, och vad hon sa i sina predikningar och tal.

Under rubriken småskrifter och tidningsartiklar behandlas det källmaterial som finns att 

tillgå om Inga Elisabeth Jansdotter. Artikelförfattare och utgivare av småtrycken 

presenteras i arbetet med att söka samband och motiv bakom tidningarnas skriverier.

 Den sista delen av uppsatsen är en kort genomgång av den litteratur om dvala-

predikande som använts i denna uppsats. Syftet med litteraturstudiet är att få ökad 

förståelse för händelserna i Faringe.

8 Häggblom 2006, sid.137f
9 Stjerna 2001, sid. 108



8

Bakgrund

Mitten av 1800-talet var den stora väckelserörelsens tid i Sverige. Det var också en tid då 

liberala idéer började spridas och krav på ökad religionsfrihet kom att ställas. För att ge en 

bakgrund till händelserna i Faringe våren 1858 ska här till att börja med tecknas en bild av 

vad dvala-predikande är och i vilken tid och miljö det förekom.

Dvala-predikande

Extatiska drag har ofta varit vanliga i väckelserörelser. Ett speciellt fenomen är de så 

kallade dvala-predikanterna eller sömn-predikanterna. Företeelsen har kunnat påvisas hos 

camisarderna vid mitten av 1600-talet och bland de radikala pietisterna i Tyskland vid 

1700-talets början.10  I slutet av samma sekel förekom den bland läsarna i Norrland.11 Och 

åren 1841–1843 gick den så kallade predikosjukan eller ropar-rörelsen fram som en 

epidemi över Småland och angränsande landskap.12

Ropar-rörelsen var en rörelse bland de allra fattigaste, bland pigor, drängar, torpare och 

småbrukare.13 Det var en rörelse utan några starka ledare. Ofta var det kvinnor, ibland 

ungdomar eller till och med barn som "ropade". Under extatiska möten predikade de 

liksom försatta i kramp eller dvala, mot högfärd och mot dryckenskap och mot tidens 

lastbara leverne.14

Särskilt uppmärksammade har de sömnpredikanter blivit som förekom i Finland från slutet 

av 1700-talet och under 1800-talet.15  ”Sleeping preachers” finns också omnämnda från 

omkring år 1870 bland Amish och Mennoniter i Amerika. En självständig församling 

bildades i Illinois 1907 av en av de mest betydande sömn-predikanterna, J. D. Kauffman. 

Rörelsen spred sig och idag finns församlingar i flera av USAs delstater. Dessa 

10 Svensk Uppslagsbok (1955 års upplaga): ”Sömnpredikanter”
11 Se: Hasselberg, Carl J. E. 1919, Norrländskt fromhetslif på sjuttonhundra-talet,

och: Ericsson, Tom. 1948, Präster, predikare och profeter: läseriet i övre Norrland 1800–1850
12 Jarlert sid. 86f
13 Aronsson 1990, sid. 27f
14 Aronsson 1990 sid. 25ff
15 Se Kirsi Stjerna; Finnish Sleep-Preachers: An Example of Women's Spiritual Power
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församlingar kallar sig ”The Sleeping Preachers Amish”.16 Men även tidigare fall av sömn-

predikan i Amerika har förekommit.17 

När det gäller hur predikandet i det trans-liknande tillståndet gick till, så är skildringarna 

ofta slående lika varandra. Svensk Uppslagsbok från 1955 beskriver predikosjukan som ”en 

extatisk företeelse, som består i att ett religiöst budskap, vanligen hot om straff och maning 

till bot, framförs under dvalliknande hänryckning, ibland åtföljt av krampanfall.”18

Ett samhälle i förändring

Dvala-predikandet är i huvudsak är starkt förknippad med väckelserörelserna från slutet 

av 1700-talet och under 1800-talet. Det var en tid då samhället genomgick stora 

förändringar. Nästan alla människor levde fortfarande på landsbygden, men 

skiftesreformerna förändrade landsbygdens geografiska och sociala struktur. Gamla 

bygemenskaper splittrades. Det tidiga 1800-talet var fortfarande präglat av stor fattigdom 

och brännvinsdrickandet var utbrett.19

Men vid mitten av 1800-talet var Sverige ett samhälle där mycket höll på att förändras. 

Industrialisering framför allt inom näringarna järn och skog hade påbörjats.  Järnvägar knöt 

ihop landet och gjorde att det var möjligt att resa på ett annat sätt än tidigare. 

Befolkningsökning ledde till inflyttning till städerna och en begynnande emigrering. 

Kontakterna med omvärlden ökade. Folkskolereformen 1842 ledde till att folk blev mer 

läskunniga. Stigande löner gjorde det möjligt att köpa böcker, och i städerna började det 

ges ut tidningar. Allt detta gjorde att nya rörelser i samhället kunde uppstå. Kolportörer 

reste runt och predikade och döpte. Mitten av 1800-talet var den svenska folkväckelsens 

genombrottstid.20

16 Robinson 2004, The Amish: History in the U.S. and Canada: 1700 to now
17 Se t.ex. Mais 1814 The suprising case of Rachel Baker who prays and preaches in her sleep. Häftet på 

34 sidor kan ses som en Amerikansk motsvarighet till de skrifter som trycktes om Inga Elisabeth 
Jansdotter. Innehållet består av introduktion, sjukdomsbeskrivning, vittnesskildringar, dessutom återges 
något av det som predikades.

18 Svensk Uppslagsbok (1955 års upplaga): ”Sömnpredikanter”
19 Elgeskog 1950, sid. 54 ff
20 Jarlert 2001, sid. 188ff
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Läsarna

Väckelsefolket gick ofta under namnet ”läsarna”.21 I småskrifterna och tidningsartiklarna 

som utgör källmaterialet talas det vid upprepade tillfällen om ”läsarna”. Det handlar då om 

människor som var berörda av de väckelserörelser som drog fram vid denna tid. Därför 

kommer i den här uppsatsen begreppet läsare att används för att beteckna de människor 

som levde och verkade i dessa väckelserörelser. 

 Väckelsen var både inomkyrklig och frikyrklig. 1853 bildades den Evangeliska alliansen 

i Sverige med uppgift att sända ut ”inre-missionärer” i landet, och med traktatspridning på 

programmet.22 Stor betydelse för den så kallade nyevangelismen hade C .O. Rosenius. 

Hans tidning Pietisten spreds över hela landet och blev en av den tidens mest lästa 

tidning.23 Missionsföreningar bildades runt om i landet. Kolportörer reste runt, delade ut 

traktater och missionerade.24  Folket inom nyevangelismen bildade 1856 Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen. EFS kom att stanna kvar inom Svenska kyrkan som en lågkyrklig 

rörelse.25

Det första kända baptistdopet i Sverige förrättades 1847.26 1856 bildades Stockholms 

missionsförening, vilken kom att verka över hela landet. Föreningen var baptistiskt 

orienterad och fick stöd från den amerikanska nordstatsbaptismen. Vid dess bildande fanns 

det nio baptistförsamlingar i Sverige, men redan 1857 hade siffran stigit till 45 

församlingar med ca 2100 medlemmar.27

De nya rörelserna väckte oro och blev kritiserade, både av myndigheter och i den nya 

offentligheten som tidningarna innebar. Man ansåg att de nya idéerna kunde ”Intränga i en 

fredlig församling, sarga samveten, upplösa familjeband, överträda lagarna och förleda 

svaga, enfaldiga människor”. De kunde innebära ”ett mot samhällsordningen fientligt 

tankesätt.”28 Tidningarna var ofta kritiska mot de nya rörelserna. Detta gällde såväl den 

21 Jarlert sid. 73ff
22 Jarlert 2001, sid. 40
23 Jarlert 2001, sid. 108
24 Jarlert 2001, sid. 56ff
25 Bexell 2003 sid. 73
26 Jarlert 2001, sid. 104
27 Jarlert 2001, sid. 42
28 Rodén 1941, sid. 491ff
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konservativa som den liberala pressen. Hur tonen ofta kunde låta återspeglas  i några rader 

av en artikel ur Folkets Röst;

Vederdöparnas verksamhet har nu äfven spridt sig till Waksala och 
angränsande socknar utmed Upsala, … då snart nog ingen socken 
inom riket torde finnas, der ej deras frikyrkliga läror funnit 
apostlar, än i skolmästare, än i skräddare, än i djurläkare och 
förlupna studenter m.fl. lättingar och dagdrifvare, som 
otvifvelaktigt hade sin rätta plats på arbetshus, om blott sådana i 
tillräcklig mängd funnes.29

Konventikelplakatets avskaffande

Samtidigt höjdes röster för större frihet i religionsutövning och kritik mot gällande 

lagstiftning. Särskilt emot den förordning som kallades konventikelplakatet. Detta var en 

förordning från 1726 som förbjöd privata religiösa sammankomster. I riksdagen 1856/58 

behandlades denna fråga. Det var kung Oskar I som i sitt trontal 1856 hade tagit upp 

ämnet. I talet utlovades en proposition om konventikel- och religionsfrihet. Där sades 

bland annat att de lagbud, som hindrade religionsfrihet och fri andaktsövning, borde 

försvinna.30

Andra upplevde dock dessa nya rörelser som ett hot. Man var rädd att de nya rörelserna 

skulle skapa kaos och oordning bland befolkningen och för att de kunde splittra och skada 

samhället. Man menade att de nya lärorna menligt kunde påverka människors psykiska och 

fysiska hälsa. Se till exempel kronolänsman P.J. Pihls skrivelse till Konungens 

befallningshavande i Linköping 1854 där han anhåller om åtal mot en Hejdenberg på grund 

av dennes ”förnekande av den rena evangeliska läran, gäckeri med den allmänna 

gudstjänsten, Guds ord och sakramenten samt uppmaningar till trots emot all werdslig 

öfverhet, eller med andra ord till myteri och uppror".31

En aktuell och brännhet fråga 1858 var alltså frågan om de så kallade ”läsarna”.  Kampen 

om konventikelplakatet pågick för fullt i riksdagen. Krav på religionsfrihet ställdes mot 

29 Folkets Röst  27/3 1858
30 Pernestrand 2008, Om Konventikelplakatets avveckling. Debatten inom och utanför riksdagen 1823 -  

1858
31 Rodén 1941 sid. 497ff
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rädsla för nya rörelser. De nya tidningsredaktörerna stod mitt i allt detta med sin önskan att 

påverka opinioner och försök att finna läsare, ofta genom personangrepp eller skriverier av 

mer eller mindre sensationellt slag. Det är mitt i denna tid som händelserna i det här arbetet 

utspelar sig. Det som skedde måste därför ses till bakgrund av den debatt om läsare och 

religionsfrihet som pågick.

Inga Elisabeth Jansdotter

Så gott som varje dag under två månader 1858 predikar pigan Inga Elisabeth Jansdotter 

ifrån Täby by i Faringe socken i Uppland liggande i ett kataleptiskt tillstånd av dvala. Allt 

eftersom ryktet om detta sprider sig samlas stora åhörarskaror för att uppleva denna 

märkvärdighet. Men vem var hon? Vad var det som satte igång det hela? Vad ville hon 

säga?

Barndom och uppväxt

Söndagen den 28 juni 1835 föds Inga Elisabeth Jansdotter i Edinge i Tuna socken i 

Uppland. I församlingens födelsebok står det ”född 28 juni, dotter: Inga-Lisa”. Föräldrarna 

är torparen Jan Andersson och hans hustru Brita Catharina Ersdotter, som då är 32 år. Inga 

är deras tredje barn.32 Sundvallson beskriver föräldrarna som ”dagsverksfolk”. Sommaren 

1851, när Inga är 16 år, får hon tjänst som piga i Täby i grannsocknen Faringe. Hon är 

uppskattad där, och hon får beröm för det arbete hon utför.33

Sundvallson beskriver Inga som vek, späd och liten till växten, ljushårig, blåögd, frisk 

och godmogen. Hon har ett flärdlöst och behagligt, nästan barnsligt utseende, och hon talar 

enkelt och okonstlat på allmogens vis. Hon tycks både vara temperamentsfull och 

samtidigt lite melankolisk. Hon har livlig fantasi och är känslosam och innerlig.34

32 Tuna kyrkoarkiv (C-län), Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11605/C/6 (1830–1860), bildid: 
C0005181_00017
Tuna kyrkoarkiv (C-län), Husförhörslängder, SE/ULA/11605/A I/10 (1831–1836), bildid: 
C0005162_00091

33 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 23
34 Ibid
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På gården förälskar hon sig efter en i en av drängarna, Erik Jansson, och de får ett barn 

tillsammans.35 Men som det står; ”fästmannen övergav Inga och skänkte en annan sin 

ömhet”.36 Detta är givetvis svårt för Inga. Juldagen 1856 föder Inga så en dotter. Hon kallar 

henne Erika Elisabeth. Inga drabbas dock av ännu en stor sorg när barnet bara efter tre 

veckor i början av januari 1857 avlider. Inga är då 21 år gammal, och flyttar nu hem till 

föräldrarna i Tuna några månader för att få stöd av dem, och för att hjälpa till i hemmet. 

Inga är ledsen, men församlingens präst besöker henne och försöker ”med skriftens ord och 

anda intala tröst i den tröstlösa själen”. Han har viss framgång i detta för under våren 

verkar det som om hon börjar ”kunna se ljus i sin förtvivlans mörker”.37

Under sommaren kan hon tillfälligt få tjänst på en annan gård i Faringe. Men vid 

oktoberflyttningen blir hon tvungen att återvända till Täby, denna gång som piga hos sin 

före detta husbondes bror; rusthållaren Per Persson. Bröderna bor på samma gård, 

visserligen i skilda hus, men eftersom den dräng som gjorde henne med barn fortfarande 

arbetar kvar på gården, kan tjänstefolket inte undvika att träffas. Inga finner dock sin gamle 

vän ”frånstötande och hatfull”, vilket plågar henne. Och hon har som det står, ”inte en glad 

stund under hela hösten”.38

Dvala-predikan

Inga tycks under hösten komma i religiösa grubblerier och besöker vid några tillfällen 

konventiklar. De personer som samlas till dessa konventiklar kallar sig läsare, och Inga 

samtalar med dessa. Vad som sägs vet vi inte, men Inga tycks ha kommit på kant med 

dem.39 Inga kallar läsarna bland annat för självrättfärdiga och uppblåsta.  Hon fördömer 

dem senare i sina tal, och är bekymrad över deras frälsning.40

Under jultiden och därefter tycks livet allt tyngre för Inga, och på kvällen måndagen den 

första februari 1858 mitt under pågående arbete kommer Ingas första anfall då hon ”utan 

35 Faringe kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10240/A I/12 (1856–1860), bildid: C0047400_00022
36 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 24
37 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 27
38 Ibid
39 Tidningen Upsala 30 april 1858
40 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 46
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föregående illamående föll sanslös och styf i den säng hon höll på att bädda”. Stel, blek, 

och ej kontaktbar blir hon liggande på sängen. Endast läpparna rör sig ljudlöst som i bön. 

Så småningom går ”anfallet” över, och hon berättar då om vad hon skådat då hon ”gått 

bort”.41

Dessa syner uppenbarade för henne egentligen himmelens under 
och de aflidnes tillstånd efter döden, … Så tyckte hon sig skåda 
himmelen öppen och alla dess herrligheter, såsom de yttersta tingen 
beskrifwas i vår religions urkunder och läroböcker.42

Komministern i Knutby och Faringe hette vid den här tiden Erik Collén. Han kom att ha 

viss betydelse i den här historien. Erik var född i Thorstuna 1807, där fadern var bonde. 

Efter att ha varit viceskolmästare i Östhammar ett tag blev han prästvigd 1833. Han 

tjänstgjorde några år i Harg och gifte sig där med Mathilda Forssten, företrädarens äldsta 

dotter innan han flyttade till Faringe församling 1855.43 

Eftersom man på gården tror att Inga fått slag blir komminister Erik Collén kallad dit för 

att ge Inga nattvarden. Collén gör bedömningen att Inga är sjuk, dock inte livshotande, och 

skickar därför efter ”engelskt salt” från prästgården till henne. Han vill också att läkare ska 

tillkallas och att hon skall åderlåtas. Eftersom Inga får nya anfall varje dag återkommer 

Erik regelbundet till huset. Ibland är Inga tyst under anfallen men allt oftare ber och talar 

hon högt. Hon gör det med förvånande lätthet. Hon ber förböner, berättar om vad hon i 

anden skådat och uppmanar till tro, gudaktighet och kärlek.

I  Uppsala Ärkestifts Herdaminne berättas hur Collén tog den så kallade Faringe-flickan 

Inga Jansdotter i försvar, när hon uppträdde med sina syner och profetior. Där nämns också 

att han medverkade i en skrift med samma syfte. Man skriver i herdaminnet att Collén fick 

lida mycket obehag för sitt ställningstagande i denna sak. Erik Collén beskrivs annars som 

en ”anspråkslös och plikttrogen fridens och kärlekens man, en af de stilla i landet”.44

41 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 27
42 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 16f
43 Erkestiftets Matrikel 1860 sid. 18
44 Nyström, Ludvig; Uppsala Ärkestifts Herdaminne Fjärde delen, Upsala 1893, sid. 384
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Ryktet sprider sig

På bygden sprider sig ryktet om den sjuka flickan, och allt fler nyfikna kommer för att se 

och höra henne tala i detta tillstånd. Till sist trängs så mycket folk utanför gården varje dag 

att Collén den första mars tar med Inga till prästgården. Efter att ha fått återhämta sig där 

en vecka flyttar hon tillbaka till gården igen. Men återigen samlas mycket folk var dag för 

att höra Inga. Inga börjar nu flytta runt i byns gårdar för att försöka gömma sig hos vänner, 

samtidigt som ”anfallen” fortsätter två till tre gånger om dagen.

Den 18 mars 1858 nedtecknas Ingas syner. Vem det är som ligger bakom detta framgår 

inte klart. Det kan vara Sundvallson själv som nåtts av ryktet om vad som händer i Faringe, 

eller någon annan som tycker att Ingas tal bör gå i tryck. 

Inga för nu under några veckor en irrande tillvaro mellan gårdarna. I denna situation när 

ryktet sprider sig allt mer, och när man oroar sig för hur folkets uppmärksamhet ska 

påverka Inga, rådslår Collén med sockennämndens ordförande om möjligheten att hämta 

medel ur fattigkassan för att bekosta att ta in Inga på sjukhus i Stockholm eller Uppsala. 

De är överens om att detta bör ske, men förslaget behöver aldrig genomföras, för Ingas 

anfall upphör nu lika plötsligt som de kommit.45

Efter påskaftonen den tredje april 1858 blir det inga mer anfall. Det är samma dag som 

tidningen Upsala annonserar att den lilla skriften med Ingas uppenbarelser finns att köpa. 

Inga återgår till arbetet hos sin husbonde och endast vid ytterligare ett tillfälle får hon  ett 

nytt anfall. Det är måndagen den 19 april. Dagen före dess hade Inga varit med på ett barns 

begravning, och man förmodar att anfallet berodde på den rörelse som detta åstadkom hos 

Inga. Sedan upphör anfallen helt.46

Ingas tal

”Mina älskade Christendomssyskon...” Så inleder Inga Elisabeth de predikningar som finns 

nedtecknade. Men vad var det hon berättade? Vad ville hon säga? Sundvallson skriver att 

45 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 31
46 Ibid
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hennes tal mycket liknade en vanlig predikan med ”kristelig väckelse, tröst och 

förmaning”. Alltsomoftast använde hon bibliska bilder och talesätt.47 Hennes tal brukade 

börja med böner och förböner, varefter hon övergick till  uppmaningar om gudaktighet, tro 

på det uppenbarade ordet samt kärlek till Gud och nästan.

Hon berättar att hon under sin ”bortgång” upplevde hur hon kom till Guds rike och där 

blev mött av en älskad varelse – hennes avlidna späda barn som räckte henne livets krona. 

En ängel ledde henne sedan fram inför Guds tron. Där fick hon stämma in i den himmelska 

sången, delta med himmelens änglar i deras glädjedans, dricka av livets vatten och vara 

med och uppleva hur den himmelska nattvarden firades.48

I himmelen kunde hon också känna igen ansiktena av flera tidigare avlidna från 

hembygden. Hon berättar att hon såg hur var och en i himmelen fick motta en palm med 

sitt namn inskrivet (Hon kallar böckerna i himlen för palmer). Alla hade i himlen ett rum 

förberett där det fanns vita kläder och palmer att sjunga ur. Inför Guds ansikte ber hon för 

sin egen och alla människors frälsning och förmanar alla att aldrig glömma att ”Herren står 

med utsträckta armar hela lifwets dag igenom och tillbjuder menniskan sin nåd”.49

Så ber hon och förmanar alla som lyssnar att ta sig tillvara för uppsåtliga synder som 

lögnaktigt tal, svordomar, högfärd, dryckenskap och vrede. Men framför allt uppmanar hon 

var och en att ta sig tillvara för de falska profeter som uppkommit till att förföra 

människor.50  Med de falska profeterna menar hon läsarna. Inga återkommer gång på gång 

till detta, och det är också dessa uttalanden som gör att det blir reaktioner på hennes tal i 

form av tidningsartiklar.

I ett avseende skiljer sig Ingas tal ifrån mycket av den samtida förkunnelsen. Ingas tal är 

genomgående mycket ljusa och positiva i tonen.

Älsker hwarannan inbördes med rent hjärta och med all möjlig 
wänskap och kärlek, samt warer glade med hwarandra, ty det är 
Guds wilja att menniskorna bemöta hwarandra med wänskap och 

47 Jansdotter 1858, Jesu Christi uppenbarelse sid. 6
48 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 11,17
49 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 51
50 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 52ff
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kärlek samt glädjas med hwarandra.51

Många predikningar, speciellt inom läsartraditionen betonade vid den här tiden starkt 

synden och skulden. Akiander beskriver ett möte där pigan Sara Jakobsdotter dvala-

predikar i Kurikka församling på 1770-talet;

Här sågs intet annat än lag, dom, förbannelse och fördömelse. Och 
ju mera de kunde genom häftiga åtbörder uttrötta sig, ju 
behagligare i deras tycke var deras bättringskamp. Här taltes mera 
om Mosen än om Christum.52

Inga kritiserades av samtiden för att hon inte talade tillräckligt om synd och fördömelse i 

sin förkunnelse. ”Om bättring och omvändelse förekommer i hennes förmaningar inte ett 

ord. men desto mera om rättigheten och skyldigheten att njuta av livets nöjen och 

förlustelser.”53  Inga talade hellre om hur härligt det skulle bli i himmelen, och menade att 

bara man trodde på Gud och hans uppenbarade ord så ska man få del i detta.

Derföre beder jag eder af innerligt hjerta, att I skolen tro Herrans 
uppenbarelse, så skolen I få inkomma i Guds rike och taga de 
palmer utaf Herrans hand...54

 Det finns en berättelse som återges av Ingas kritiker. Det är berättelsen om en 70-årig 

gumma som kom till Inga bedrövad över sina synder, och som fick rådet att besöka en 

dansstuga och delta något i världsliga nöjen.55 Man får visserligen vara försiktig med att 

dra slutsatser utifrån historien eftersom Collín menar att den bara är en ”ömklig och 

muntrande dikt”.56 Men om man tänker sig att det trots allt ligger något bakom historien, så 

kanske den ändå säger något om Inga.

Det tycks nämligen finnas en livsbejakande sida hos Inga som till exempel tar sig uttryck 

i den ljusa och positiva ton som finns i hennes tal. När det gäller vad Inga anser om mer 

världsliga nöjen skriver Collín att Inga ”yttrar sig om dansen, att, såsom en oskyldig lek, är 

han inte skadlig” Denna livsbejakande attityd verkar ha retat en del personer i hennes 

omgivning. I det brev ”Svar till läsare” som återges i Gudeliga syner och uppenbarelser 

51 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 51
52 Akiander 1859, sid. 108f
53 Wäktaren, tidning för kyrka och stat, 10/4 1858, ”Ett okristligt swärmeri”
54 Jansdotter, Jesu Christi uppenbarelse 1858, sid. 12
55 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 36
56 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 36
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skrivs om Inga att:

Hon bjuder och befaller hwad oss Guds ord lärer, men förbjuder 
icke heller hwad Guds ord ej förbjuder, såsom oskyldiga lekar och 
dans utan synd. Såsom Gud har inlagt i hwarje skapad warelses 
natur att leka, såsom hos kreatur och späda barn, så förbjuder ej 
heller Gud i sitt heliga ord sina barn att leka och wara glade i Gudi; 
ty säger han: ”glädjens med dem som glade äro”. Icke heller 
förbjuder han nödtorftigt bruk af jordens håfwor, emedan Gud ej i 
sitt ord det förbjuder.57

Man får komma ihåg att det inte är Inga själv som skrivit brevet ”Svar till läsare”, även om 

hon påstås ha godkänt dess innehåll.  Allt som skrevs om Inga hade något syfte. Motivet 

kunde vara att sälja många småskrifter, eller så handlade det om att antingen kritisera 

henne eller försvara henne. I någon mån skulle man kunna se Ingas tal som en protest mot 

en fördömande omgivning.

Men fast de hafwa fördömt mig och hafwa så mycket ondt emot 
mig, så beder jag ännu Gud mer och mer dagligen, att de ännu 
skola blifwa styrkte i tron... Menniskan förstår icke hwad jag 
hafwer förkunnat för dem, ty det är mången som hafwer sagt, att 
jag gjort mig sjelf rättfärdig. Men Gud han är mitt wittne hwad jag 
sett och hört af honom.58

Vad hände sedan?

Vad blir det av Inga Elisabeth Jansdotter efter det att synerna avtagit? 1861 dyker hennes 

namn upp i Faringe vigsellängd. Hon står då skriven såsom bosatt i prästgården.59 Kanske 

har hon flyttat över dit för att tjänstgöra som piga där. Hon gifter sig den 22 september 

samma år med korpralen Karl Peter Lund från Fasterna församling vid sjön Skedviken 

nordväst om Rimbo. De bosätter sig i ett soldattorp där tillhörande Warleda rote i Fasterna 

och Inga blir skriven där den sjätte november 1861.60

Lund var Karl Peters soldatnamn. Hans familjenamn var från början Ekström och fadern 

var skomakare.61 I soldatregistret finns han inskriven som Karl Petter. Soldatnamnet Lund 
57 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 57
58 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 42
59 Faringe kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SEULA10240C4 (1790–1861), bildid C0047410_00204
60 Fasterna kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/SSA/1505/B/2 (1861–1884), bildid: 00037809_00005
61 Fasterna kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1505/A I/12 (1861–1865), bildid: 00037795_00235
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kom så småningom att bli såväl Ingas som deras barns efternamn. Karl Peter var Korpral 

vid Hundra härads kompani vid Upplands regemente. Han hörde till rote 146 Medevi i 

Fasterna.62

Under åren 1862–1867 fick Karl Peter och Inga fyra barn, Karl-Gustav, Anna, Alfred och 

Hilma.63 Alfred skulle så småningom bli soldat som sin far. Han fick då namnet Träff.64 

1876 fick paret ett sladdbarn, en dotter som fick heta Karolina. Hon skulle dock bara 

komma att leva i två år. Den 24 april 1878 dog Karolina i scharlakansfeber.65

I Karl Peter Lunds soldatakter från Hundra härads kompani kallas hans hustru till att 

börja med för Maja Elisabet Jansdotter.66 Och i Fasterna husförhörslängder skrivs hon en 

period som Inga Charlotta Jansdotter. Kyrkoherde Johan Fredrik Westin i Fasterna tar dock 

kontakt med prästen i Tuna, rättar i husförhörslängden och skriver ”Inga-Lisa Jansdotter”, 

precis som det stod i hennes födelsebok.67 Han gör också en anteckning om Inga; 

"Hysterisk. Hade i ungdomen syner, f.d. Faringeflickan/Faringepigan".68 Detta är den enda 

notisen i kyrkböckerna om det som hände i Faringe våren 1858.

År 1885 flyttar familjen till Karlsund, Ubby Rote. Alfred är arbetare och rekryt men flyttar 

hemifrån 1887. Hilma flyttar 1888. Alla barnen har till sist flyttat ut. 1905 skrivs Karl 

Petter som före detta korpral. Den 18 december 1913 dör Karl Petter. Inga Lisa lever till 

den 18 juni 1915 och blir nästan 80 år gammal.69

Småtryck och tidningsartiklar

Inga Elisabeth Jansdotters dvala-predikande i Faringe väckte stor uppmärksamhet. Det 

dröjde inte länge förrän det uppmärksammades i pressen. En artikel i tidningen Upsala i 

62 Soldatregistret i Uppland Akt/Torp nr UR-05-0146-1861
63 Fasterna kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1505/A I/13 (1866–1870), bildid: 00037796_00280
64 Soldatregistret i Uppland Akt/Torp nr UR-05-0040-1887
65 Soldatregistret i Uppland Akt/Torp nr UR-05-0043-1889
66 Soldatregistret i Uppland Akt/Torp nr UR-05-0015-1858
67 Fasterna kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1505/A I/16 (1881–1889), bildid: 00037799_00263
68 Fasterna kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1505/A I/16 (1881–1889), bildid: 00037799_00181
69 Fasterna kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/SSA/1505/A I/I2 (1905-1918), bildid: 

00037802_00330
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slutet av mars 1858 sätter fart på debatten. Artiklar och småtryck publiceras därefter utifrån 

olika avsikter. Här nedan beskrivs materialet i huvudsak i kronologisk ordning. Författare 

och utgivare presenteras med syftet att söka motiv och ställningstaganden i diskussionen.

Visionsberättelser och mirakelskrifter

Uppgifterna om Inga Elisabeth Jansdotters liv finns främst att hämta i tre små skrifter 

som trycktes i samband med att hon hade sina uppenbarelser våren 1858. Småhäftena kan 

sägas tillhöra en  litteraturgenre som var ganska vanlig vid den här tiden.  Förläggare och 

kolportörer hade upptäckt  att visionsberättelser och berättelser om till exempel predikande 

pigor och andra mirakel var ett storsäljande material.70

Kring dessa visionsberättelser och mirakelskrifter uppstod ofta en ”offentlig debatt” där 

protester och svarsskrifter angående budskapets äkthet och visionärens auktoritet 

publicerades. Också förbud och rättsliga ingrepp mot visionärerna brukade offentliggöras 

genom pamfletter och småtryck. Småskrifterna kan därför läsas som tendentiösa 

mirakelberättelser som skulle ha genomslagskraft och vara storsäljare, eller som 

försvarsskrifter av anhängare och vänner.71 

Tidningar

Dessutom finns material att hämta i samtida tidningar. Det är i första hand tre tidningar 

som skriver om Inga Elisabeth Jandotter; Tidningen Upsala som är ganska nystartad, 

Norrlandsposten som trycks i Gävle, och Wäktaren - tidning för stat och kyrka. Dessa 

tidningar har olika karaktär och inriktning. Därför behöver de presenteras lite närmare. 

Utgivningen av de små häftena och tidningarnas artiklar hänger nära samman med 

varandra.

Redan från början verkar det funnits två viktiga skäl till att tidningar grundades. Det ena 

70 Häggblom 2006, sid. 104. Exempel på några titlar: Kort underrättelse om den på Södermalm 
predikande pigan Karin Pehrsdotter jämte utdrag af några hennes predikningar (Stockholm 1773), 
Handlingar angående den predikande pigan Carin Persdotter från Nerike och Hardemo socken 
(Stockholm 1773), Berättelse om pigan Sigrid Nilsdotters, från Sunnerby församling i Skaraborgs län,  
besynnerliga tilstånd och sjuklighet (Gävle 1771)

71 Häggblom 2006 sid. 105
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var ekonomiskt. Lycksökare hoppades göra snabba pengar, men lyckades inte alltid. Det 

andra skälet var idealism, tidningen ville sprida ägarnas idéer till en läsekrets, det kunde 

röra sig om nykterhet, tullfrihet, konservatism, liberalism eller socialism.72 Tiden efter 1850 

kom att bli viktig för tidningsmakarna. De svenska lönerna steg och folk fick råd att hålla 

en tidning. Folkskolan hade gjort svenskarna läskunniga. Tekniska nyheter som järnvägar, 

telegraf och modernare pressar gjorde att nyheter kunde spridas snabbare. 

Opinionsbildning hade börjat bli viktig i den politiska utvecklingen.73

Sundvallson

Det första lilla häftet gavs ut av en tidningsman Sundvallson i Uppsala. Skriften är på 

tolv sidor och har titeln Jesu Christi Uppenbarelse af pigan Inga Elisabeth Jansdotter i  

Täby by och Faringe socken. Förordet utgörs av en artikel publicerad den 30 mars 1858 i 

tidningen Upsala. Därefter följer Ingas tal nedtecknade den 18 mars samma år.

Johan Olof Sundvallson var en stridbar person i 1850-talets Uppsala. Han var 

tidningsman, boktryckare, handelsman och politiker.74 År 1851, medan han ännu var 

student, köpte Sundvallson den då ganska nystartade tidningen Upsala. Under 

Sundvallsons ledning ägnade sig tidningen i stor utsträckning åt att hudflänga de mäktiga i 

staden. Sundvallson var i huvudsak konservativ och ville i nästan alla sammanhang ha så 

få förändringar som möjligt i samhället.75

Tidningen Upsala hade också stor spridning på den uppländska landsbygden.76 Genom 

Sundvallsons ofta grova personliga angrepp på de han inte gillade, vann han och hans 

tidning inte bara läsekretsens uppmärksamhet utan också en utbredd popularitet hos de 

breda folklagren. Sundvallson rapporterar till exempel i tidningen med uppenbar ovilja om 

hur läsarrörelsen sprider sig i Uppland.77 Inom den akademiska världen såg man dock på 

72 Hartung 2000, Intressant västsvensk tidningshistoria under 250 år
73 Milld 2008, Dagstidningar
74 Erikson 1963, sid. 179f, 

Wikipedia 2010, J. O. Sundvallson, http://sv.wikipedia.org/wiki/J._O._Sundvallson (2011-01-02)
75 Agius 2006, Industristaden Uppsala
76 Lundstedt 1902, Sveriges periodiska litteratur Del III, Post:1298
77 Se tex. artikeln om ”läsareprästen” Landgren i Tidningen Upsala Fredagen den 7 maj 1858

http://sv.wikipedia.org/wiki/J._O._Sundvallson
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Sundvallson med skepsis. 78

Det finns en intressant skillnad mellan den första och den andra upplagan av den lilla 

skriften. Den andra upplagan av Jesu Christi uppenbarelse har ett tillägg som inte fanns 

med i den första; ”Följande bibelställen i nya testamentet hafwa blifwit mig uppenbarade, 

såsom syftande på och handlande om själfrättfärdige och uppblåste läsare”.79 I de verser 

som anges kan man läsa om ”människorna i de sista dagarna” och ”avfall under den 

återstående tiden”.80 Här spetsar Sundvallson till angreppet på Läsarna. Den andra 

upplagan saknar också det ”undertecknande” av uppenbarelsen som avslutar upplaga ett; 

”Wänligt tecknar Inga Elisabeth Jansdotter”. Man kan tänka att det är Sundvallson som 

gjort förändringar i texten och därför plockat bort underskriften.

Wäktaren

Reaktionen på utgivandet av det lilla häftet låter inte vänta på sig. Främst är det 

Wäktaren, tidning för kyrka och stat som kritiserar Sundvallson och fördömer innehållet i 

skriften i en lång artikel.81 Tidningen Wäktaren hade en utpräglat kyrkligt kristlig 

inriktning. Den uppsattes 1853 av Friherre Johan August Posse.82 Politiskt sett var 

Wäktaren konservativ, men när det gällde religiösa frågor var den liberal och hade en 

opinionsbildande funktion i nyevangelisk anda.83 Sundvallson kallar till och med tidningen 

78 Agius 2007, Upsala ("Nollan"), Agius 2006, Industristaden Uppsala
I ett samtida studentspex karaktäriseras Sundvallson som en person som är inblandad i det mesta som 
händer i staden vid den här tiden. Han beskrivs också som en man med väl utvecklat sinne för affärer;
”Sundvallson sedan, en ståtlig karl - och med hufvud på köpet. I hvarendaste fråga har - han sin hand 
med i stöpet, Han bör hafva ett anslag - topp! Ty  förtjensten bör muntras opp, Så jag tycker...” Hämtat 
ur ”Borgmästeriet - en operabuffa”, ett studentspex som uppfördes på Vestgöta nationssal i Uppsala 
Mårtensdagen i november 1854, se: Rådberg, Tommy 2002, Dagens visa 2002 augusti 7, 
http://www.dagensvisa.com/minata/dav/dav_07_aug.html#born (2011-01-02)

79 Jansdotter, Jesu Christi uppenbarelse 1858, sid. 12
80 1 Tim 4, och 2 Tim 3 och 4
81 Wäktaren - tidning för kyrka och stat, 10/4 1858, ”Ett okristligt swärmeri”
82 Friherre Johan August Posse var strängt konservativ i rent politiska frågor men bestämt liberal i 

religiösa. Kanske hade detta att göra med att han 1856 hade gift sig med författarinnan Betty Ehrenborg 
som var engagerad i väckelserörelsen. Betty skrev och utgav Kristliga sånger och översatte flera 
psalmer, bland hennes mest kända översättningar kan nämnas Klippa, du som brast för mig och Här en  
källa rinner. (Svenskt biografiskt handlexikon 1906 del II sid.299) I tidningen stödde J.A. Posse de 
propositioner till riksdagen som ville minska kyrkans maktställning. (Harvard, Jonas. 2006 En helig 
allmännelig opinion: Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848–1919, 
Umeå. Department of Historical Studies.)

83 Bexell, Sveriges kyrkohistoria (7), 2003 sid. 43

http://www.dagensvisa.com/minata/dav/dav_07_aug.html#born
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Wäktaren för ”läsarepartiets organ”.84

Wäktaren kritiserar Inga Elisabeth för storhetsvansinne när hon ”nästan utger sig för att 

vara profet och komma med nya uppenbarelser”. Hon anklagas för att bara tala om tröst 

och tillförsikt till Kristi försoningsdöd, men inget om ånger, bättring och omvändelse. Det 

påstås i artikeln att Inga känner sådan avsky för läsarna att hon skulle mena att alla utom 

just dessa blir saliga och kommer till himmelen. Inga anklagas för högmod och 

lögnaktighet, och kan, menar de, ses som ett varnande exempel på andligen ostadiga och 

vacklande människor.85

Även hennes själasörjare, komministern i församlingen, kritiseras för att understödja och 

uppmuntra hennes inbillningar. Det är illa att han och andra i hennes närhet inte ser till att 

hindra alla nyfikna att komma dit. Det finns också antydningar om att han använt Inga och 

det hon sagt som medel i kampen mot läsarna i sin församling. Det som händer i Faringe är 

något som domkapitlet skyndsamt borde ta tag i och tillrättavisa enligt artikelförfattaren.

Motskrift

Men också Norrlandsposten skriver kritiskt om skriften som Sundvallson givit ut. 

Tidningen meddelar i april 1858 att det bara i Gävle har sålts minst 1000 exemplar av 

Faringepigans broschyr, men utlovar att det snart ska ges ut en motskrift av en högt 

värderad, yngre religionslärare.86

Norrlandsposten grundades 1837 av Anders Petter Landin och gavs ut i Gävle. 

Ambitionerna var att sprida liberalismens principer i hela Norrland. Tidningen kom ut två, 

senare tre och fyra dagar i veckan.  Norrlandsposten hade med sina liberala idéer en 

ständig debatt med olika konservativa tidningar. Tidningen Upsala och Norrlandsposten 

hade dock det gemensamt att de båda kämpade mot superiet och mot de frireligiösa 

rörelserna, fast när det gällde de sistnämnda utifrån olika utgångspunkter.87 

84 Upsala No 30, 13 april 1858
85 Wäktaren, tidning för kyrka och stat, 10/4 1858, ”Ett okristligt swärmeri”
86 Norrlandsposten, 15/4 och 26/4 1858
87 Kriström 2008, Norrlandsposten
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Anders Petter Landin tryckte bland annat kristligt uppbygglig litteratur. Han gav till 

exempel ut Johann Arndts Sanna Christendom.88 Han samarbetade nära med  Alfred 

Steinmetz som var teolog, rektor och överlärare vid Goss-skolan i Gävle.89 Alfred 

Steinmetz översatte till exempel Johann Arndts Utläggning öfwer konung Davids Psaltare,  

i 464 betraktelser.90

Den i Norrlandsposten utlovade ”motskriften” är ett häfte på 12 sidor.  Titeln är Jesu 

Christi uppenbarelse sådan den är, Faringeboerna enkannerligen tillegnad, och författaren 

Alfred Steinmetz vill i häftet vederlägga förvillelserna från Faringe genom att hänvisa till 

en mängd olika bibelcitat.  ”Min vän... ingenting är mera viktigt än att lära känna Jesu 

Christi uppenbarelse...” börjar Alfred Steinmetz. ”Någon annan eller ny uppenbarelse har 

vi inte löfte om”, skriver han.  Alfred Steinmetz vill istället visa på Guds ords egen 

uppenbarelse om Kristus, om synden, om frälsningen och om livet efter detta.91

”Det är ock eget med denna s.k. profetissa, att hon, olik alla sanna profeter, alldeles 

förbigår bättringspredikan och endast synes göra kunskapstron till ett willkor för inträdet i 

Guds rike.”92 skriver  Alfred Steinmetz, och fortsätter: ”Inga Jansdotter räknar det icke 

heller så noga med synden, och då en Paulus så warnande säger: Fly ungdomens lustar, 

sätter hon ungdomssynderna nästan som ett nödvändigt willkor för saligheten. Detta synes 

företrädes af hennes råd till den sjuttioåriga qvinnan hwilken, bedröfwad öfver sina synder, 

fick det rådet att uppsöka en danstuga och der deltaga i det lustiga lefwernet”.93 

Det framgår av Ingas tal att hon ser som sitt kall att vara en förebedjerska. Också detta 

kritiserar Steinmetz;

Utom den redan framställda dåraktigheten i hennes påstående, att 

88 Arndt, Johann (1841–1843). Johan Arnd's Sanna christendom. Gefle: A. P. Landin
89 Steinmetz hade för övrigt många strängar på sin lyra. Han kom i sinom tid att skriva läroböcker i 

historia (Sundberg, A.N., Henschen,S.E m.fl. (1893) Inbjudningsskrifter till de högtidlighteter hvarmed  
trehundraårsminnet af Upsala möte kommer att firas, Uppsala universitet).  Han tonsatte också flera 
psalmer, bland annat ”Tala vänligt med din nästa” av Lina Sandell. Se: Stora Nätpsalmboken 2010

90 Arndt, Johann, 1555–1621. Utläggning öfwer konung Davids Psaltare, i 464 betraktelser / 
öfwersättning af Alfred Steinmetz. 1871-1871, Stockholm 

91 Steinmetz 1858 sid. 7ff
92 Steinmetz 1858 sid. 12
93 Ibid. Denna historia återges även i Wäktaren som kritik av Inga. Collén anser dock att ”historien om den 

gamla gumman som wid sina 70 år, på Ingas inrådan, skulle dansa, är en både ömklig och muntrande 
dikt” (Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 36)
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"hon har sett Herran och stått inför hans ansigte", säger hon uti sitt 
tal bland annat: "Jag hafwer afbedit menniskornas fordna synder 
och min bön har blifwit hörd...Gud skickade mig till en förebejare, 
derföre är det Guds wilja, att menniskorna skola tro mig....Om det 
skulle wara Herrens wilja, att jag skulle komma före eder ur 
werlden, då skulle jag...möta eder och räcka eder lifsens krona". 
Hwad tycker du wäl om den anda, den ton och lära, som uti dessa 
ord uppenbara sig? Hon, denna arma qwinna, sjelf ett Adams barn, 
full af synd, så att man kan se det, hon "afbeder" hos Gud wåra 
synder. Wälmeningen kan wäl wara god, men hon utgifwer sig just 
härigenom wara en medlare mellan Gud och oss. Hwad har då 
Christus tagit wägen? Eller är hans medlareembete kraftlöst?94

”Jag trodde wäl icke att Ulfwen så fräckt skulle wåga sticka fram sina tassar. Måtte Gud, 

för Jesu skull, förlåta qwinnan hennes hädelse.”95 avslutar Alfred Steinmetz.

Gudeliga syner och uppenbarelser

Sundvallson svarar med att ge ut ytterligare en skrift. Han är egentligen ganska nöjd över 

att ha fått en anledning att göra detta. ”Ingenting ont som inte har något gott med sig”, 

skriver han i förordet till boken. Den här gången blir det en lite mer omfattande skrift, den 

är på hela 60 sidor. Titeln är lång och lite omständlig; Gudeliga syner och uppenbarelser  

under visionärt tillstånd underbarligen förunnade och deremellan i frommaste enfald  

framställda af pigan Inga Elisabeth Jansdotter i Täby by af Faringe socken.

Skriften börjar med en utförlig redogörelse på 25 sidor av Sundvallson om Inga 

Jansdotter och vad som hänt i Faringe. Det ”själsskådande tillstånd” som återkommande 

drabbar Inga är visserligen ovanligt och underbart, men det är inte något onaturligt som 

sker, skriver Sundvallson. ”Det finns mycket underbart omkring oss som vi ännu inte kan 

förklara”. ”Två diken är det lätt att hamna i. Det ena diket är den fromma enfaldens tro på 

ny gudomlig uppenbarelse. Det andra är den självrättfärdiga vidskepelsens (läs läsarnas) 

vilja att se allt detta som ett djävulens verk”.96

Därefter följer ett brev på elva sidor till domkapitlet i Uppsala skrivet av Ingas 

själasörjare, komministern i Knutby och Faringe, Erik Collén. I detta brev vill Collén 
94 Steinmetz 1858 sid. 11
95 Ibid
96 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 4
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försvara Inga, såväl som sig själv och sitt eget agerande, efter anklagelserna i tidningen 

Wäktaren.

I den avslutande delen på 18 sidor är fler av Ingas tal återgivna. Där finns också en 

sammanfattning av vad Inga vid flera tillfällen under ”sin bortgång” talat om himmelriket 

och om hur människan bör leva.97 Till sist följer ett brev på sex sidor; ”Svar till läsare i 

Häfwerö, men tillämpligt äfwen å alla andra”. Bakgrunden är ett brev som några läsare 

skrivit till en av Ingas bekanta i Faringe. De skriver i brevet att de vill be för djävulens 

utdrivande från Inga. Det är inte Inga själv som skrivit svarsbrevet eller förestavat det, men 

enligt texten ska Inga ha läst brevet och godkänt dess innehåll som vore det hennes egna 

åsikter.98

Övrigt material

Även tidningen Folkets röst skriver om Inga Elisabeth Jandotter. Folkets röst gavs ut i 

Stockholm mellan 1849 och 1861. Tidningen förklarade själv sin uppgift vara "att bekämpa 

maktens missbruk och även de arbetande och medellösa folkklassernas mänskliga och 

medborgerliga rättigheter". Liberalerna och Aftonbladet var motståndarna. Folkets röst och 

tidningen Upsala publicerar ofta samma artiklar. En artikel som ena dagen finns med i en 

av tidningarna återges ofta ordagrant nästa dag i den andra.99

Jönköpingsbladet är kritisk och omtalar händelsen som ”ett märkligt fall af kataleptisk 

ekstas, eller hwad det bör kallas”. Hennes tal liknar bra mycket ”vanligt läsareswammel”, 

skriver tidningen, men fortsätter:  ”Med hänsyn till innehållet är det märkligaste deri, att 

hon fördömer de s. k. läsarne, de hon förliknar vid de falska profeter, för vilka Christus 

varnade sina lärjungar”.100

I Uppsala domkapitels arkiv finns angivet att skrivelser sänts till pastorsämbetet i Knutby 

97 Sammandraget finns återgivet i bilagan sist i detta arbete.
98 Jansdotter 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 55
99 Adolfsson, Mats  2010, I Backspegeln: Hatets rötter

Folkets röst blandade politisk radikalism med antisemitism. Franz Sjöberg, tidningens grundare och 
redaktör skrev om armodet bland fattiga, men förde också fram teorier om att orättvisorna berodde på 
judarna och deras vänner liberalerna. Dess utgivare och ansvariga blev flera gånger åtalade och dömda 
för ”smädeskrifveri”. Se: http://expo.se/2008/48_2414.html (2011-01-01)

100 Jönköpingsbladet 8/4 1858

http://expo.se/2008/48_2414.html
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och Faringe församling angående pigan Inga Elisabeth Jansdotter i Täby religiösa 

föredrag”101 Till källmaterialet hör också Kronolänsmannen Söderlunds redogörelse för 

händelserna i Faringe, viken inlämnades till konungens befallninghavare i Stockholms län. 

I denna berättas lugnande att Ingas sjukdom nu betydligt avtagit, men att hon troligtvis 

ändå måste tas in på sjukhus för att bli fullt återställd.102 

Dessutom spreds ett skillingtryck: Visa om den märkvärdiga flickan Inga Jansdotter som 

haft så besynnerliga uppenbarelser i Täby by af Faringe socken. Visan var troligen skriven 

av L. T. Öberg som vid den här tiden gav ut översättningar av barnböcker och samlingar av 

studentsånger.103 I tidningsartiklarna förekommer också hänvisningar till notiser om Inga 

Elisabeth Jansdotter i tidningen Aftonbladet.104

Sammanfattningsvis kan sägas att det som gör att det blir sådan debatt kring Inga 

Elisabeth Jansdotter är att hon i sina tal angriper läsarna. Det är detta som föranleder den 

långa och upprörda artikeln i Wäktaren där Inga och prästerskapet i Faringe blir anklagade. 

Efter artikeln i Wäktaren känner sig komminister Erik Collín sig tvungen att skicka en 

egen redogörelse till domkapitlet i Uppsala. Det i sin tur ger en nöjd Sundvallson material 

för ytterligare en skrift om Inga. A. P. Landin i Gävle tycks ha ett behov av att försvara 

”den sanna tron” och ger därför ut en motskrift författad av teologen  Alfred Steinmetz. 

Inga själv har redan upphört med sina predikningar då den här debatten pågår som 

intensivast.

Rent språkligt kan det om källmaterialet sägas att Sundvallson skriver målande och 

lättläst och de små skrifterna om Inga Elisabeth hade säkert möjlighet att bli ”storsäljare” i 

trakten. Collín skriver enkelt, klart och lite bekymrat om Inga i sin redogörelse över 

händelserna.  Alfred Steinmetz text däremot är knastertorr och liknar mest en lång 

101 Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/150 (1859), bildid: 
C0074790_00017 (register)
Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/149 (1858), bildid: 
C0074789_00049 (anteckning ang. skrivelse)

102 Tidningen Upsala återger Kronolänsmannen Söderlunds redogörelse i en artikel tisdagen den 4 maj 
1858

103 Svenskt boklexikon Åren 1830–1865, sid. 657, 835, Se även; Ulander, Gunnar 2010, Den klassiska 
manskörsrepertoaren, http://www.flata.net/kapris/noter/ (2011-01-02)
Annonser för visan fanns i Folkets röst den 9/6 1858, och återkommer sedan några gånger under juni 
månad.

104 Tidningen Upsala 13/4 1858, Norrlandsposten 15/4 1858

http://www.flata.net/kapris/noter/
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predikan. Motskriften kan knappast i sig självt lockat några mängder av köpare. Inga 

Elisabeth Jansdotters eget språk är starkt påverkat av bibeln och psalmboken, och kan 

närmast betraktas som naivistiskt när hon beskriver det himmelska nattvardsbordet, 

änglarnas dans och hur människorna i himmelen får motta sina ”palmer”.

Några försök att förklara fenomenet

För att ytterligare belysa händelserna i Faringe 1858 görs här några nedslag i vad som 

skrivits om dvala-predikande. Först redogörs för åsikterna hos några personer som redan 

på Inga Elisabeth Jansdotters tid sågs som auktoriteter inom området.105 Det handlar om 

provinsialläkaren i Jönköpings län S E Sköldberg, läkaren C U Sondén på Danvikens 

hospital i Stockholm samt kyrkoherde Johan Pontén i Korsberga och biskop J A Butsch i 

Skara  Därefter presenteras tre moderna studier i ämnet, gjorda av Peter Aronsson som 

skriver utifrån ett socialhistoriskt perspektiv, Mia Häggblom som söker förståelse ur ett 

genusperspektiv, och Kirsi Stjerna som menar att man också måste ta hänsyn till 

kvinnornas egna personliga religiösa upplevelser.

Vad samtiden skrev

Ropar-rörelsen väckte stort intresse redan hos samtiden. Läkare diskuterade orsakerna, 

och tidningarna rapporterade om händelserna. Från myndigheternas sida betraktades 

rörelsen oftast som en sjukdom. En intensiv debatt fördes vilken sjukdom det rörde sig om, 

och hur den skulle behandlas på bästa sätt. Några av de viktigaste rösterna i denna debatt 

var provinsialläkaren i Jönköpings län S E Sköldberg, läkaren C U Sondén på Danvikens 

hospital i Stockholm samt kyrkoherde Johan Pontén i Korsberga och biskop J A Butsch i 

Skara.

S E Sköldberg ansåg att predikandet hade sin grund i en nervsjukdom känd under namnet 

Chorea. Denna yttrade sig i muskelkramper. Genom denna sjukdom blev patienterna även 

105 Wäktaren No 27 10/4 1858 ”Ett okristligt Swärmeri”
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mer mottagliga för religiöst svärmeri. Kyrkoherde Pontén i Korsberga som också idkade 

viss läkarverksamhet framförde i en pamflett åsikten att sjukdomen kanske berodde på 

förgiftning orsakad av mjöldryga i rågmjölet.106 

Doktor C U Sondén har en annan analys av orsakerna till sjukdomen. Han menar att det 

är läseriet som ligger bakom sjukdomen, och karaktäriserar den som en psykisk sjukdom, 

ett vansinne, theomania eller gudsvansinne. Även det utbredda brännvinssupandet kunde 

vara en anledning till att sjukdomen blev epidemisk.107

Biskop Butsch gör omfattande resor i Skara stift för att undersöka ropar-rörelsen. Han 

skriver att fenomenet lämpligen kan ses som ett utslag av animal magnetism. Läran om 

animal magnetism var populär vid slutet av 1700-talet. Den animala magnetismen ansågs 

vara en kosmisk kraft vilken kunde orsaka sjukdomar om den var ur balans hos en 

människa.108

En social protest

Peter Aronsson har i boken Ropande pigor och läsande bönder skrivit om ropar-rörelsen 

i det inre av Götaland under 1840-talet. Han tar framför allt fasta på rörelsens sociala och 

politiska dimensioner genom att studera hur rörelsen bemöttes av myndigheterna. Rörelsen 

startade i det inre av Småland, i bygderna väster om Värnamo, spred sig och växte oerhört i 

styrka. Den utbredde sig norrut genom Västergötland och fanns även i Närke och i 

Värmland.109

Roparna kom från den fattigaste delen av befolkningen. Det var oftast kvinnor, men även 

barn och även yngre män som ropade. I sitt budskap var de skoningslöst fördömande 

gentemot högfärd och tidens lastbara leverne, klädsel och smycken. Under extas och 

kramper upplevde de en oemotståndlig drift att predika.110 De upplevde sig som utvalda av 

Gud och kunde i kraft av detta enligt Aronsson artikulera en social protest.

106 Aronsson 1990, sid. 42
107 Sundén 1974, sid. 74
108 Butsch 1843, sid. 184
109 Sandberg 2010, Roparerörelsen – en inledning
110 Aronsson 1990, sid. 30f
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Från överhetens sida stämplades roparna som sjuka. Provinsialläkare liksom 

landshövdingar kallar rörelsen för ”predikosjukan”. Sjukdomsstatusen legitimerade 

myndigheternas ingripande och många av de predikande spärrades in på hospital med 

diagnosen religiös extas eller liknande. Mest känd är kanske predikare-Lena som satt 

inspärrad på Wadstena hospital under tjugo år.111

Dvala-predikande ur ett genusperspektiv

I sin bok Den heliga svagheten, Handlingsmönster bland predikande kvinnor i det  

svenska riket under 1700-talets senare hälft berättar Mia Häggblom om flera fall av dvala-

predikande kvinnor. Men som utgångspunkt för sin studie tar hon Anna Rågel som på 

1770-talet dvala-predikar i Sastmola i Österbotten. Anna Rågel lockade hundratals, kanske 

tusentals människor till sin ”sjukbädd”.112

Mia Häggblom frågar vad dessa kvinnor hade gemensamt förutom att de predikade. Hon 

menar att många av berättelserna  följer samma mönster och utmärks av liknande särdrag. 

Barndomsberättelserna visar på särskildhet och utvaldhet. Om Anna Rågel till exempel 

berättas det att hon redan som barn var lagd för grubblerier och dryftade religiösa 

spörsmål.113 Det vanligast återkommande mönstret är dock sjukdomstillståndet. Nästan alla 

kvinnornas debut när det gäller dvala-predikandet har föregåtts av en period av sjukdom, 

då de ofta varit bundna till sängen en längre tid.114 Här skiljer sig Ingas berättelse från andra 

dvala-predikande kvinnors. Ingas tid av dvala-predikande föregås inte av någon sjukdom, 

men möjligen av en tid av grubblerier och nedstämdhet.

Andra gemensamma drag är att nästan alla kvinnor var unga och ogifta. De dvala-

predikande kvinnornas dåliga läskunnighet lyfts gärna fram, kanske för att betona den 

helige Andes ledning.115 Dvala-tal och tal under extatiskt tillstånd skedde inte sällan under 

ett tillstånd av likblekhet och stelhet. Dessa attribut stämmer även hos Inga.

111 Lejon 2005, sid. 350ff. Predikare-Lena brukar räknas som tillhörande ropar-rörelsen trots att hon 
verkade något före den egentliga rörelsens utbredande. Hon började predika 1806, blev intagen på 
hospital i tjugo år, men fortsatte sedan sin predikogärning från 1828.

112 Wikipedia 2010, Sastmola,http://sv.wikipedia.org/wiki/Sastmola (2011-01-02)
113 Akiander 1859, sid. 74ff
114 Häggblom 2006, sid.101, Se även Predikare-Lenas egna berättelse om sitt liv (Ekblom 1828)
115 Jansdotter, 1858, Gudeliga syner och uppenbarelser sid. 9f

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sastmola
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De dvala-predikande kvinnornas handlingsmönster hade enligt Mia Häggblom två 

funktioner. Dvala-predikningarna var till sin yttre form sensationella och väckte stor 

uppmärksamhet, men de erbjöd också ett tillstånd av omedvetenhet, att vara utom sig själv, 

vilket i sin tur gjorde att kvinnorna inte längre kunde anses vara ansvariga för vad de sade. 

Kvinnorna använde handlingsmönstren dels för att skapa sig en identitet och legitimera sin 

förkunnarroll men samtidigt också för att undvika konflikter med överheten. De rätta 

handlingsmönstren erbjöd en möjlighet att fungera som predikande kvinna.116

Mia Häggblom menar att kvinnornas beteendemönster utvecklades till ett mer eller 

mindre medvetet handlingsmönster för att de skulle kunna agera som predikanter i ett 

samhälle där kvinnans plats var i hemmet. Handlingsmönstren behövdes för att bli 

accepterade, få auktoritet och kunna förmedla det gudomliga budskap som de upplevde att 

de bar på.117

Det som Mia Häggblom kallar handligsmönster liknar mycket de förklaringsmönster som 

Hjalmar Sundén presenterar i sin rollteori. Han skriver om ropar-rörelsen att de sjuka 

flickorna under sin sjukdom aktualiserade det religiösa referenssystemet. Härigenom fick 

sjukdomens symptom en övernaturlig innebörd, som blev till en Andens maning att uppta 

förkunnarens-profetens roll.118

Den religiösa dimensionen

Kirsi Stjerna diskuterar fenomenet sömn-predikan i sitt arbete Sleep-Preachers: An 

Example of Women's Spiritual Power. Hon berättar i detta om Helena Konttinen (1871–

1916) som kände sig kallad att predika och profetera under ett sömn-liknande tillstånd. 

Kirsi Stjerna och gör också jämförelser med medeltida mystiker som Hildegard av Bingen 

och med viktorianska spiritualister.119

Även om det fanns likheter, hade var och en av de dvala-predikande kvinnorna sitt eget 

specifika sätt att framföra sina budskap på, skriver Kirsi Stjerna. Anna Rogel till exempel, 

116 Häggblom 2006, sid.109
117 Häggblom 2006, sid.127f
118 Sundén 1974, sid.71ff
119 Stjerna 2001, sid. 108
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var dock noga med att påpeka att hon i sina tal inte åberopade sig på några drömmar, 

ingivelser, syner eller spådomar.120  Helena  Konttinen däremot hävdade att varje ord hon sa 

hade givits till henne av änglar hon mötte i ett drömliknande tillstånd.121 Stjerna vill lyfta 

fram det unika hos var och en av dessa kvinnor som fått gåvan att predika eller profetera.

Hon menar att det inte går att tillfredsställande förklara eller förstå de sömn-predikande 

kvinnorna endast som opportunister, några som medvetet eller omedvetet använde sig av 

dvala-predikandet för att skapa sensation och få uppmärksamhet. Det skulle vara lika 

missvisande som att bara se dem som hysteriker. Oavsett vilken åsikt man har om 

orsakerna eller drivkrafterna bakom sömn-predikan måste man, skriver hon, dra den 

slutsatsen att deras  personliga religiösa upplevelser gav dem kraft att forma sina egna så 

väl som andras liv. 

Några av dem måste kallas mystiker eller teologer, skriver Kirsi Stjerna. Liksom 

mystikerna anser de sig speciellt kallade av Gud att framföra ett budskap.  Därmed 

utmanar de i och med denna sin självförståelse alla dem som endast vill stödja sig på 

biblisk uppenbarelse och prästerlig kontroll när det gäller andliga frågor.122 

Avslutning

Vi har i denna uppsats följt Inga Elisabeth Jansdotter liv, och speciellt fokuserat på 

händelserna våren 1858 då Inga var 22 år. Under ett par månader drabbas Inga av 

återkommande kataleptiska anfall då hon blir liggande stel i dvala men samtidigt ber och 

predikar för en allt större förundrad åhörarskara.

 Hon berättar i sina tal om hur hon i det dvalliknande tillståndet i anden kommit inför 

Herrens tron och skådat den himmelska härligheten. Hon förmanar alla till tro och 

förtröstan på Gud, men ber också att var och en ska ta sig tillvara för de falska profeterna. 

Med dessa menar hon läsarna i de väckelserörelser som vinner terräng i socknarna 

120 Häll 1997, sid. 52
121 Stjerna 2001, sid. 110f
122 Stjerna 2001, sid. 114f
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däromkring vid den här tiden.

Det källmaterial som finns att tillgå om Inga Elisabeth Jansdotter är några småskrifter 

tryckta 1858. Den första av dessa; Jesu Christi Uppenbarelse af pigan Inga Elisabeth  

Jansdotter i Täby by och Faringe socken är utgiven av J.O. Sundvallson, tidningsman i 

Uppsala. Hans motiv för detta tycks i huvudsak vara journalistiska. Han vill berätta om 

händelsen och sälja många exemplar av såväl skrifterna som sin tidning Upsala. 

Visionsberättelser och historier om mirakel sålde bra, och småtryck av det här slaget, för 

och emot olika företeelser var vid den här tiden ganska vanliga.

Dessutom ligger Ingas fördömanden av läsarna i linje med vad han själv tycker i frågan. 

Sundvallson är konservativ och vill ha få förändringar i samhället. Väckelserörelserna har 

vid denna tid stora framgångar i stora delar av landet, och många tidningar skriver kritiskt 

om dessa. Våren 1858 pågår i riksdagen en debatt om huruvida konventikelförordningen 

från 1726 ska upphävas. Frågan om läsarna är alltså både aktuell och kontroversiell.

I samband med att skrifterna spreds uppmärksammades detta i flera samtida tidningar. 

Det är framför allt tidningen Wäktaren, tidning för kyrka och stat som i en lång artikel 

kritiserar Inga. Dessutom låter A. P. Landin, ansvarig utgivare av Norrlandsposten, trycka 

en motskrift; Jesu Christi uppenbarelse sådan den är, Faringeboerna enkannerligen 

tillegnad.  Landin är liberal och Norrlandsposten en konkurrent till tidningen Upsala. 

Författaren till motskriften blir teologen och läraren  Alfred Steinmetz. Han vill vederlägga 

Ingas villfarelser utifrån vad bibelns ord säger.

Sundvallson svarar med att ge ut ännu ett häfte om Inga, denna gång lite mer omfattande; 

Gudeliga syner och uppenbarelser under visionärt tillstånd underbarligen förunnade och 

deremellan i frommaste enfald framställda af pigan Inga Elisabeth Jansdotter i Täby by af  

Faringe socken. Detta innehåller också en skrivelse till Uppsala domkapitel från 

komminister Erik Collín i Faringe och Knutby församling, där han försvarar Inga och sitt 

eget agerande i det som hänt.

I den här historien framträder ett antal starka personligheter. Inga Elisabeth Jansdotter är 

givetvis huvudpersonen. Men även komministern Erik Collín, tidningsmannen Johan Olof 



34

Sundvallson och teologen Alfred Steinmetz blir levande när man läser texterna, inte minst 

därför att det är deras egna ord som är tryckta. De har alla sitt eget språk som säger mycket 

om vilka de var som människor.

Det är Inga  Elisabeth Jansdotters kritik av läsarna som gör henne kontroversiell och som 

leder till en debatt omkring henne. Dvala-predikande är ett fenomen som brukar höra 

hemma inom extatiska väckelserörelser, men Inga Elisabeth Jansdotter använder sig av 

detta uttryckssätt bland annat för att kritisera just läsarna.

Redan på ropar-rörelsens tid på 1840-talet stod omgivningen undrande inför sådana här 

extatiska uttryck. Olika förklaringsmodeller framfördes. Peter Aronsson har visat att man 

från överhetens sida valde att anse dessa människor som sjuka. Patalogiseringen 

legitimerade myndigheternas ingripande och många ”prediko-sjuka” personer togs in  på 

hospital.

Peter Aronsson ser fenomenet som en social rörelse, en proteströrelse som handlade om 

en kamp om värdighet för den fattigaste delen av befolkningen på 1840-talet. Därför 

angreps ofta lyx och flärd i roparnas predikningar. Även i Ingas tal går det att läsa in något 

av en motreaktion. Hennes dvala-predikande skulle kunna ses som en protest, inte mot 

ekonomiska orättvisor, men mot en fördömande omgivning.

Mia Häggblom skriver att dvala-predikandet var ett sätt för kvinnor att kunna fungera 

som predikanter. Det blev ett handlingsmönster gjorde att de blev accepterade som 

språkrör, uttolkare av skriften och förmedlare av gudomliga budskap. Det är ganska troligt 

att både Inga och hennes omgivning kände till berättelser om dvala-predikande kvinnor 

och barn eftersom detta inte var så ovanligt under 1800-talet. Kanske blev dvala-

predikandet det handlingsmönster som Inga behövde för att kunna”ta plats” och ge uttryck 

för vad hon kände.

Kirsi Stjerna menar att man inte ska bortse från de dvala-predikande kvinnornas religiösa 

upplevelse. Det var i denna de hämtade kraften till sitt agerande. Därför menar Kirsi 

Stjerna också att man kan placera de dvala-predikande kvinnorna i en tradition av 

mystiker. Dessa ansåg sig ofta speciellt kallade av Gud att framföra ett budskap. De 
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utmanade därigenom alla som endast erkände en biblisk uppenbarelse och kyrkans kontroll 

när det gällde andliga frågor. Inga kritiserades i Wäktaren och i den motskrift som trycktes 

just för att komma med ny uppenbarelse vid sidan av det enda sanna Guds ords 

uppenbarelse.

Det går att förstå dvala-predikandet som en möjlighet för kvinnor att ”ta plats” och få 

framföra det de ville säga i ett samhälle där de annars inte hade möjlighet göra det. Kanske 

var Ingas dvala-predikande ett försök att protestera mot en fördömande omgivning, ett sätt 

att vägra acceptera samhällets bild av henne. Inga var ogift och hade nyligen förlorat ett 

barn. Kanske blev dvala-predikandet en möjlighet för henne att kunna visa både glädje och 

sorg över detta barn.

 Protesten i den form den skedde, väckte dock stor uppmärksamhet och ledde nästan till 

att hon blev intagen på hospital, ett öde som drabbade många personer i ropar-rörelsen, en 

extatisk väckelserörelse som drog fram genom Småland och närliggande landskap några 

årtionden tidigare. Beslutet om att ta in henne på hospital verkställdes dock aldrig eftersom 

Ingas dvala-predikande upphör vid påsken 1858.
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Bilaga

Ur:
Gudeliga syner och uppenbarelser under visionärt tillstånd 
underbarligen förunnade och deremellan i frommaste enfald  
framställda af pigan Inga Elisabeth Jansdotter i Täby by af  
Faringe socken. (1858). Sid 48–54

Kort sammandrag af hwad Inga Elisabeth wid flera tillfällen 
talat under sin bortgång om himmelriket oc huru menniskan 
bör lefwa.

Mina älskade Christendoms-Bröder oc Systrar!

Nu skall jag omtala för eder huru herrligt Herren har beredt 
för alla sina barn.

Der har var oc en sin stol, oc den är så herrlig oc så grann, 
att det är omöjligt att omtala det, oc der har hwar oc en sin 
palm, som det kalla+, eller bok; oc der står bordet dukadt för 
alla, oc den stora nattwarden är tillredd. Der är det o%så 
herrlig musik med harpor oc andra instrument; oc der är det 
dans oc my%en glädje, ja, en sådan fröjd oc glädje kan ej 
omtala+ af någon.

Nu will jag omtala för eder huru Herran emottager sina 
barn:

Då själen kommer in i Gud+ rike, så står Herran med 
försoningsboken i hand oc då får den frälsta själen dri%a 
försoning utur han+ försoningsbägare, oc då blir han 
emottagen af Herran+ englar, som påsätta honom lifsen+ 
krona. Derefter blir han af Herran+ englar ledsagad till det 
rum, der han har sitt namn oc palmen, som wäntat honom, 
oc då får han taga palmen oc i lofsången instämma.
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Oc de rum oc de palmer som Herren tillredt äro så herrliga 
oc klara oc äro oc förblifwa alltid lika ifrån ewighet till 
ewighet.

Sedan lofsången är slutad, lägge+ palmen på sitt rum. Oc så 
får han deltaga i dan+ oc glädje, som är för alla Gud+ 
englar, oc spisa af det lifsen+ träd oc dri%a af det lefwande 
wattnet, som är Gud+ paradi+.

Der omwerla lofsånger oc andra helgande nöjen till Gud+ 
ära, så att det intet alltid är lofsånger, utan äfwen all annan 
glädje oc fröjd.

Oc den stora nattwarden i himmelen är nästan som då 
nattwarden fira+ här på jorden. Men så herrlig, -oc så 
herrligt är det att få knäböja wid deß altar. Oc den som 
wärdigt begår Herran+ nattward här på jorden, han får 

o%så blifwa delaktig af den stora nattwarden i himmelen.

I skolen hafwa ett rent hjerta till Gud oc alltid ihågkomma 
att I wandren inför han+ ögon.

Söker eder upply+ning i Gud+ ord, ty I hafwen Bibeln, 
psalmboken oc Catecesen. Om I noga betrakten dem, så fån 
I der upplysning om hwad Herran+ wilja är.

Om I läsen dem oc lefwen derefter, så har Herran ett godt 
behag till eder.

Hafwer alltid en hjertlig bön till Gud. Men det är derföre ej 
sagdt, att wi skola öfwergifwa att arbeta. Ty arbeta är 
människan+ lott, som det heter: man kan hålla i plogen oc 
likwäl hafwa hjertat fästadt wid Gud.

Oc jag förmanar eder, att I i%e skolen twifla på Gud+ ord 
eller förwända det; ty som det står skrifwet, så är det o%.
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Oc, då I hören, att Herran hafwer beredt en sådan herrlighet 
i himmelen åt eder, så bör o%så eder högsta åstundan wara att 
få blifwa delaktiga af den herrlighet, som tillredd är. Oc jag 
beder eder, att I i%e låten den herrlighet, som eder är 
tillredd, förgäfwe+ wänta på eder.

Men I skolen i%e göra eder sjelfsaliga; ty den sig upphöjer 
han warder förnedrad, men den sig förnedrar han warder 
upphöjd.

Oc jag beder oc förmanar eder, att I noga pröfwen eder 
själfwa, så att då Herren werkar någon god rörelse i eder, I 
då i%e förhärden edert hjerta.

Om I då förakten den heliga Anda+ rörelse i eder, då kunnen 
I ej heller hoppa+ på Gud+ nåd. Men om I låten Gud+ ande 
leda eder, så kommer Gud+ nåd till eder, oc han leder eder 
efter sitt goda behag.

Men om menniskan med wett oc wilja kastar sig i 
fördömelsen, då är det omöjligt att hon kan blifwa frälst, 
emedan hon föraktat de medel, som Herren förordnat till 
menniskor+ salighet.

Oc jag beder eder att I aldrig glömmer det, att Herren står 
med utsrä%ta armar hela lifwet+ dag igenom oc tillbjuder 
menniskan sin nåd. Derföre beder jag eder, att I i%e gören 
han+ faderliga hjerta den sorgen att I förkasten den nåd Han 
eder tillbjuder, ty det är han+ wilja, att wi alla måtte frälsta 
warda.

Derföre beder jag eder öfwer allt att I tror, frukter oc älsker 
Gud öfwer allt ting oc eder nästa som eder sjelfwa.

Älsker hwarannan inbörde+ med rent hjerta oc med all 
möjlig wänskap oc kärlek, samt warer glade med hwarandra, 
ty det är guds wilja att menniskorna bemöta hwarandra med 
wänksap oc kärlek samt glädja+ med hwarandra.



IV

Men jag beder, att I framför allt älsker Gud öfwer allt ting, 
så att eder högsta åstundan måtte wara att få skilja+ från 
denna werlden oc få komma när Herren uti himmelen. Oc 
jag beder åt Herren, att om jag får komma förr ur denna 
werlden än I, då skulle jag aldrig glömma eder; jag skulle då 
bedja Gud för eder, att I fån komma i himmelen. Der wille 
jag möta eder oc med samma kärlek som Herren+ englar 
emottaga mig, emottaga eder. Oc jag beder eder att I, då I 
blifwen emottagna af mig, kommer ihåg hwad herrlighet Han 
berett åt sina barn. Då får I med egna ögon skåda allt hwad 
jag förkunnat.

Jag beder oc förmanar eder o%så, att I noga tager eder 
tillwara för alla uppsåtliga synder, sådana som begå+ med 
wett oc wilja, isynnerhet swordomar oc Gud+ namn+ 
mißbruk, oc tager eder wäl tillwara för lögnaktiga tal, 
högfärd, dry%enskap, wrede oc allt sådant som Gudi 
mißhagligt är.

Isynnerhet beder oc förmanar jag eder, att I noga tagen 
eder tillwara för alla de falska profeter, som uppkommit till 
att förföra menniskor. Derföre beder jag åt Herren att wi alla 
måtte frälsta warda oc till sanning+kunskap komma.

Kommer ihåg hwad Frälsaren lidit för wår skull; på Golgatha 
led han korset+ bittra död oc lät sitt blod strömma för wåra 
synder+ skull. Derför bören i ihågkomma att det är han+ 
wilja, att wi alla måtte frälsta warda. Ty han hafwer i%e 
låtit sitt blod strömma för några utan för alla menniskor. 
Derföre beder jag eder att I i%e trampen försoningsblodet 
under edra fötter.

Kommer ihåg huru hjertligt oc wänligt han bjuder alla till 
sig. Kommer ihåg att det är endast för wåra synder+ skull han 
måst utstå så hårdt lidande för att dermed fösona oß med Gud 
oc skänka oß ett ewigt lif. Kommer ihåg huru innerligt han 
älskar oß då han dagligen tillbjuder oß sin nåd.



V

Då böre wi o%så med warmt hjerta tänka på Gud, som älskat 
oß så innerligt, att han i%e hafwer skonat sin enda son, utan 
gifwit honom ut i döden för att derigenom frälsa oß. 
Öfwerlemner eder helt oc hållet åt honom som will eder så 
wäl, oc bewiser eder kärlek till edra medmenniskor, såsom 
Gud wisar eder.

När I i en fast tro hoppa+ på Gud oc han+ löften, under 
erkänslan af eder ringhet oc oförmåga att hjelpa eder sjelfwa, 
oc blott tror oc hoppa+ på Han+ godhet oc kärlek för Jesu 
skull, oc tror Gud+ uppenbarelse; så försäkrar jag eder, att 
han i%e heller förskjuter eder.

Slutligen beder jag eder, I som kommit hit för att höra hwad 
Herren uppenbarat för mig, att I i%e gören som somliga som 
hafwa warit hit. Här hafwa de lofwat att de aldrig skulle låta 
förleda sig, men bara de kommit härifrån oc träffat någon 
förförare, så hafwa de glömt bort hwad de här fått weta, oc 
så hafwa de åter låtit förleda sig.

Till sist beder oc förmanar jag eder ännu en gång om kärlek 
till Gud oc alla menniskor, oc tager eder tillwara för de 
falske prog´feter, att I i%e warder förförde.

Jag beder oc förmanar eder o%så att då i kommen i Herran+ 
hu+, I då fästen edra tankar på Gud oc frälsaren. Då skall 
detta han+ löfte på eder uppfylla+: Der jag är, der skolen I 
oc wara.  

______________
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