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Jerusalem
———
SELMA LAGERLÖF

Jerusalem Del 1

Selma Lagerlöfs klassiker Jerusalem bygger på
verkliga händelser. Den lättlästa bearbetningen
ges ut i två delar. Det här är första delen.

SELMA LAGERLÖF

Jerusalem handlar om den rika Ingmarsläkten
i Dalarna i slutet av 1800-talet. De är storbönder,
äger bygdens största gård och är vana att
bestämma. Bondfolket respekterar dem och
vet att en Ingmarsson följer Guds vägar och
försöker leva rätt.
Men livet är inte alltid enkelt. Ingmarsläkten
drabbas ofta av olyckor och grym död. Kärleken
är inte heller lätt att förstå sig på.
När nya församlingar och idéer kommer till
Dalarna förändras livet för många. Det känns
plötsligt lättare att leva. Att följa Guds väg är det
enda sättet att bli fri från ondska.
Hur ska det gå för Ingmarsläkten? Vinner kärleken
över ondskan? Vem får leva och vem får dö?

Del 1
Längtan efter frihet

2020-06-24 14:11:09

INGMARSSÖNERNA

Sommarsolen sken på Ingmar Ingmarsson
denna morgon. Han gick efter hästarna och
plogen. Hästarna blev lekfulla av den klara
morgonluften. Ingmar fick nästan springa
bakom dem.
Jorden låg svartbrun. Den var fet och
blänkte av fukt. Ingmar visste att han snart
skulle skörda fin råg i den här dalen. Hans
gård var den största och rikaste i hela bygden.
Den tronade på en höjd ovanför dalen. Hans
tjänare var trogna och duktiga.
Men ändå var Ingmar Ingmarsson orolig
och ledsen. Han tänkte: Hur kan jag oroa mig
när allt är så vackert omkring mig? Jag borde
vara glad som ett barn i Guds himmel. Jag har
en präktig gård. Jag har goda boskap, pigga
hästar och en stor gård. Jag behöver aldrig
vara rädd för att bli fattig.
Nej, Ingmar var inte rädd för fattigdom.
5
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Men han var olycklig. Han var inte en lika bra
karl som hans far och farfar hade varit.
Ingmar tänkte: På min fars tid rättade sig
alla efter honom. När han började plöja,
började grannarna att plöja. Jag sköter gården
lika bra som far, men ingen frågar mig om råd.
Min far och farfar fick bli kyrkvärdar och sitta
i kommunalnämnden. Men inte jag.
Ingmar önskade att hans far var kvar i livet.
Då skulle han fråga honom om råd. Ingmar
stannade mitt på åkern och såg upp mot
himlen. Han såg hur han gick in i storstugan
och där satt hans far, Stor-Ingmar.
– Välkommen du, min son! Hur står det till
på Ingmarsgården?
– Med gården går det bra, säger jag då. Men
med mig går det dåligt. Alla tyckte att far var
så klok. Men ingen frågar mig om råd.
– Har du inte kommit in i
kommunalnämnden? frågar nu far.
– Nej. Och inte i skolrådet eller i kyrkorådet
heller.
Far sitter tyst och funderar. Sedan säger han:
– Du ska se till att gifta dig, Ingmar, med en
bra hustru.
6
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– Det kan jag inte, svarar jag.
Då ber far mig att jag ska berätta varför.
Och så berättar jag:
– För fyra år sedan friade jag till Brita i
Bergskog. Hon är inte av vår släkt, Britas far
är riksdagsman. Brita var duktig på att sköta
ett hushåll. Och hon var vacker. Hennes hår
var mörkt, näsan rak och kinderna höga.
Läpparna lyste röda mot den brunbrända hyn.
Hon var inte alls lik oss Ingmarssöner som alla
är bleka och böjda. Mor var nöjd med henne.
Det hade nog blivit bra. Felet var att hon inte
ville ha mig.
– Det betyder väl inget, vad hon ville, säger
far. Hon borde vara glad att få en man som är
så rik som du.
– Å nej, hon var inte glad, föräldrarna
tvingade henne. Vi bestämde dag för bröllopet
och hon flyttade ner till Ingmarsgården före
bröllopet, för att hjälpa mor Märta.
– Jag kan inte se något fel i det, säger far.
– Det året slog skörden fel och korna blev
sjuka. Far har alltid sagt att det året jag gifter
mig ska gården målas röd. Det hade jag inte
alls råd med det året. Så mor och jag ville
skjuta på bröllopet ett år. Jag ville inte ta ut
7
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pengar på banken. Brita tyckte inte om att
bröllopet dröjde. Hon väntade barn och hon
ville inte ha dop före bröllop. Hon blev tyst
och underlig. Jag tänkte, att hon längtade
hem. Jag väntade och tänkte, att hon skulle
vänja sig. Mor sa att Brita skulle bli som
vanligt igen, när barnet var fött. Den vintern
ångrade jag ofta att jag hade friat till Brita.
Men nu var det för sent. En kväll i maj månad
var Brita försvunnen. Vi sökte efter henne
hela natten. På morgonen var det en piga som
hittade henne.
– Hon var väl inte död? frågar far.
– Nej, inte hon, säger jag.
– Var barnet fött? säger far.
– Ja, säger jag. Hon hade strypt det. Det
låg dött bredvid henne. Brita hade tänkt, att
när jag inte ville fira bröllop skulle jag inget
barn ha.
Far blir först tyst.
– Hade du varit glad för barnet, min son?
frågar far till sist.
– Ja, svarar jag.
– Det var synd om dig att du skulle råka ut
för en dålig kvinna. Sitter hon i fängelse nu?
8
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– Ja, hon blev dömd till tre år.
– Och därför vill ingen ge dig sin dotter eller
ge dig makt i bygden?
– Ja. Folk säger att om jag hade varit en
klok karl, skulle jag ha talat med Brita och fått
veta vad hon tänkte.
– Det är inte lätt för en karl att förstå sig på
en dålig kvinna.
– Brita var inte dålig, hon var stolt, säger jag.
– Det är lika illa, svarar far.
– Folk säger, att jag hade kunnat hålla det
hemligt att Brita dödade barnet. De säger, att
far hade gjort så. Hela bygden tycker att jag
har handlat illa mot Brita.
– Hon har ju dragit skam över hederligt
folk, säger far.
– Ja, men jag gjorde henne gravid.
– Det ska hon vara tacksam för, säger far.
– Tycker ni inte, att det är mitt fel att hon
har kommit i fängelse?
– Nej.
– Då menar ni, att jag inte är skyldig henne
något, nu när hon släpps ut?
– Skulle du gifta dig med henne? frågar far.
– Ja, jag borde väl det.
Far ser på mig och frågar:
9
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– Tycker du om henne?
– Nej, hon slog ihjäl kärleken för mig när
hon dödade barnet.
Far säger inget.
– I rätten tog hon på sig allt. Det var många
som grät. Till och med domaren var tårögd.
Han gav henne bara tre år.
Far är fortfarande tyst.
– Det blir svårt för henne. Hennes föräldrar
tycker att hon har dragit skam över dem.
Far svarar inte nu heller.
– Om jag gifter mig med henne får jag en
hustru som drängar och pigor ser ner på.
Mor skulle inte heller tycka om det. Ingen
skulle vilja träffa oss. I rätten tog jag på mig
all skuld. Jag sa att jag hade tvingat mig till
henne. Jag sa att om hon började tycka om
mig skulle jag gifta mig med henne. Allt det
sa jag, för att hon skulle få ett mildare straff.
Men hon har inte börjat tycka om mig. Så jag
behöver inte gifta mig med henne?
Far svarar inte.
– Ser ni, jag är en ung karl. Jag förlorar
mycket om jag tar henne. Folk kommer att
säga att jag bara gör allt värre.
10
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Ingmar kan inte få sin far att säga något.
– Vi Ingmarssöner har haft samma gård i
många hundra år. Och det kanske är för att vi
alltid försöker gå Guds vägar. Vi behöver inte
vara rädda för människor.
Då lyfter gamle Ingmar Ingmarsson på
ögonen och säger:
– Det här är en svår fråga, Ingmar. Jag går
och frågar de andra Ingmarssönerna.
Far går ut, men han kommer inte tillbaka.
*
Ingmar väcktes ur sin dagdröm och manade
på hästarna igen.
Han tänker: När man frågar någon om råd
förstår man själv vad som är rätt. Redan när
man frågar så förstår man själv svaret. Nu får
det bli som Gud vill.
– Må Gud hjälpa mig! sa han högt för sig
själv.
Just då kom en man in i dalen. Det syntes att
han var rödmålare. Han hade målarborsten på
axeln och färgfläckar på alla kläder. När han
fick se Ingmarsgården stannade han.
11
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– Å, herregud! sa han högt.
Storstugan hade inte varit målat på hundra
år och uthusen hade aldrig sett färg. Här
fanns arbete ända till hösten. Han såg Ingmar
som plöjde en bit bort och gick fram till
honom.
Ingmar Ingmarsson ryckte till, som om han
såg ett spöke. Rödmålaren frågade vem som
ägde gården och om de kanske ville ha den
målad.
Ingmars far hade ju alltid sagt att gården
skulle rödfärgas det år hans son gifter sig. Så
kommer en rödmålare just nu!
Ingmar undrade om far hade skickat
rödmålaren som ett tecken.
Far vill nog att jag gifter mig med Brita i
alla fall, tänkte Ingmar. Han gav rödfärgaren
arbete på Ingmarsgården med detsamma.
*
Ett par veckor senare kom Britas far,
riksdagsmannen, till Ingmarsgården. Han
hade stor respekt för folket på gården och
hade alltid tagit Ingmars parti mot sin dotter.

12
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När mor Märta kom in med kaffet,
harklade sig riksdagsmannen.
– Jag tänkte tala om hur vi ska ordna det
för Brita, sa han.
Det blev tyst i storstugan.
– Vi tror att det blir bäst att hon reser till
Amerika. Vi har köpt biljett åt henne.
– Hon kommer väl hem först? frågade
Ingmar.
– Nej. Allt är förberett. Jag tyckte
Ingmar skulle veta om det. Nu behöver
han inte tänka mer på den här saken, sa
riksdagsmannen.
Ingmar och hans mor teg. Riksdagsmannen
skruvade på sig. Han visste att
Ingmarssönerna inte talade i onödan.
– Nu ska Ingmar tänka på ett nytt gifte.
Mor Märta behöver hjälp i det stora
hushållet. Jag och min hustru vill göra allt
gott igen, sa han.
Ingmar kände glädjen stiga i kroppen.
Brita skulle till Amerika. Han behövde inte
gifta sig med henne. Ingen mörderska skulle
bli husmor i den gamla Ingmarsgården.

13
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Ingmars mor var den första som sa något:
– Det blir nog bra.
Ingmar ryckte till. Far skulle inte tycka om
att jag kommer undan Guds rättvisa, tänkte
han.
Britas far vill köra bort henne för att få låna
pengar av dig. Men du ska ändå gå Guds vägar,
hörde Ingmar sin far säga.
Ingmar reste sig.
– Tack för att riksdagsman har kommit hit
i dag, sa han.
*
Den dagen arbetade Ingmar med att böja
björkarna som växte vid grinden. Björkarna
bildade ett valv.
– Vad ska det där vara bra för? sa mor Märta.
– Jag tycker de kan växa så här nu en tid, sa
Ingmar.
Det blev middagsvila, och arbetsfolket la sig
att sova på gårdsplanen. Ingmar Ingmarsson
sov i lillkammaren. Mor Märta satt och
stickade i det stora rummet.
Dörren till förstugan öppnades. Brödgumman
Kajsa kom in med sina korgar. Kajsa gick från
14

I_Lagerlöf_Jerusalem_Del 1_9789179710095_KART.indd 14

2020-06-24 14:18:44

gård till gård och sålde limpor och sötebröd.
Mor Märta ville gärna köpa något gott. Medan
hon valde bland bröden talade hon med Kajsa.
– Kajsa är en klok människa, som man kan
lita på, sa mor Märta.
– Ja, sa Kajsa, om jag berättade allt jag får
höra skulle många bli osams.
– Men ibland är ni för tyst, sa mor Märta.
– Det är sant! sa Kajsa och fick tårar i
ögonen. Jag talade med Brita och jag skulle ha
gått till er. Jag träffade henne flera gånger, både
före hon kom hit och när hon var här. Hon var
så olycklig att hon tänkte gå i sjön, hon ville
dränka sig. Hon väntade ett barn men ville inte
ha det. Hon kunde inte leva på Ingmarsgården,
sa hon. Jag tänkte att hon skulle vänja sig. Det
är gott att få en Ingmarsson.
Ingmar vaknade och hörde kvinnorna tala.
– Tror Kajsa att det någonsin kan bli bra
mellan Ingmar och Brita?
– Hur? sa Kajsa häpen.
– Jag menar, om Brita nu inte reser till
Amerika, tror ni att hon ville ta honom?
Mor har förstått att jag lyssnar på dem,
tänkte Ingmar. Hon har räknat ut att jag
15
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tänker hämta hem Brita. Och nu vill hon att
jag ändrar mig. Men jag tänker inte låta henne
hindra mig. Jag ska hämta hem Brita. Jag
måste ställa allt till rätta.
– Jag tror, sa Kajsa, att hon skulle säga nej.
– Ja, det skulle hon nog, sa mor Märta.
Ingmar slog knytnäven mot sängkanten.
Vi Ingmarssöner börjar om på nytt när vi har
gjort fel. För tusan, jag ska lära Brita att trivas
på Ingmarsgården, tänkte han.
*
Ingmar Ingmarsson gick sakta upp mot det
stora fängelset. Det låg på en liten kulle i
staden. Han såg ner i marken och gick böjd
som en gammal man.
Vid fängelseporten frågade Ingmar en vakt
om det var i dag, som Brita Eriksdotter skulle
bli fri.
– Hon har suttit inne för barnamord, sa
Ingmar.
– Jo, hon slipper ut nu på förmiddagen, sa
vakten.
Ingmar lutade sig mot ett träd och väntade.
Han såg hela tiden på fängelseporten.
16
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Så öppnade Brita porten och kom ut. Han
såg henne stå stilla på stentrappan en stund.
Hon sköt tillbaka sjaletten och såg ut över
landskapet. Sedan såg Ingmar henne sjunka
ihop. Hon satte sig ner på trappan och höll
händerna för ansiktet. Han hörde att hon
grät.
Han gick över och ställde sig bredvid
henne. Hon såg upp.
– Å, Gud i himlen, är du här! ropade Brita.
Hon tänkte på allt hon hade gjort mot
honom och ändå kom han till henne. Hon
kastade sig om hans hals.
– Jag har längtat så efter dig och önskade
att du skulle vara här! sa hon.
Ingmars hjärta började klappa.
– Har du längtat efter mig? sa han
– Jag ville be dig om förlåtelse.
– Det blir tid för det sedan. Nu kan vi inte
stå här längre, vi går, sa han.
Brita stannade upp och såg på Ingmar.
Menade han att han tänkte ta henne till
Ingmarsgården?
– Om du vill kan du resa till Amerika. Och
om du vill kan du komma till Ingmarsgården,
sa han.
17
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Brita märkte att han inte sa att han önskade
att hon följde med honom. Men han ville väl
inte tvinga henne en gång till. Hon tvekade.
Säg att du reser till Amerika! Det är den
enda tjänst du kan göra honom, tänkte hon.
Medan hon tänkte så hörde hon sig själv
säga:
– Jag är rädd. Jag är inte stark nog för
Amerika. De säger att man får arbeta hårt
där.
– Ja, de säger så, sa Ingmar stilla.
Brita skämdes. Samma morgon hade hon
sagt till prästen att hon skulle gå ut i världen
som en ny, bättre människa. Hon hade redan
misslyckats. Men om Ingmar tyckte om
henne ville hon inte visa sig otacksam. Hon
stannade och tog stöd mot en vägg.
– Jag blir yr av allt buller och av alla
människor runtomkring oss.
Ingmar räckte fram sin hand. Brita tog den.
De gick hand i hand längs gatan. Nu ser vi ut
som fästfolk, tänkte Ingmar.
Samtidigt undrade han hur det skulle bli när
de kom till Ingmarsgården.
De kom till ett värdshus för att vila. Där
fanns kaffe och färskt bröd för dem. Brita
18
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förstod, att Ingmar hade beställt det i förväg.
Brita kunde inte avgöra om han verkligen
tyckte om henne eller om han bara tyckte synd
om henne.
*
Nästa morgon reste de tidigt. Redan på
förmiddagen såg de kyrkan i bygden.
Klockorna ringde och vägen var full av folk.
– Det är söndag! sa Brita.
Hon fick en stark lust att börja sitt nya liv
med en gudstjänst i den gamla kyrkan.
– Jag skulle gärna vilja gå i kyrkan, sa hon
till Ingmar.
Hon var så uppfylld av tacksamhet.
Hon tänkte inte på hur svårt det kunde vara
för honom att visa sig i kyrkan med henne.
Ingmar ville först säga nej. Han hade inte
mod att möta folks blickar. Men det blir inte
bättre för att vi väntar, tänkte han och körde
upp på kyrkbacken.
Det satt en mängd människor utanför kyrkan.
De började peka och viska när de kände igen
Ingmar och Brita.
19
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Brita var så ivrig att hon inte såg att folk
tittade och undrade. Men Ingmar såg dem. De
kunde väl inte tro att han kom till Guds hus
med barnamörderskan.
Brita gick in i kyrkan medan Ingmar tog
hand om hästen och band den. När han
kom in såg han att Brita satt ensam i en av
bänkarna på kvinnosidan. Ingen av kvinnorna
ville sitta bredvid henne. Då satte sig Ingmar
på bänken hos henne.
Britas lust att tacka Gud försvann när
hon såg allas blickar. Vad ska det bli av oss?
tänkte hon. Jag borde aldrig ha följt med
Ingmar. Hon fick tårar i ögonen och grät över
psalmboken.
De gick ut ur kyrkan när prästen var klar
med sin predikan. Ingmar gjorde i ordning
hästen och Brita hjälpte honom. Båda tänkte
ungefär samma tanke: Den som har mördat
ett barn kan inte leva bland andra människor.
Ingen av oss står ut med detta.
När de närmade sig Ingmarsgården såg
Brita att den var lysande röd, hon såg valvet
med björkarna. Hon kom ihåg att Ingmar
Ingmarsson hade sagt att gården skulle
20
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rödmålas när hans son gifte sig. Hon förstod,
att hans son hade velat göra allt rätt. Men
allting var för tungt.
– Husbonden är här, sa en av drängarna.
Mor Märta stod i dörren när hästen
stannade. Ingmar hoppade ur men Brita blev
sittande.
– Ska du inte stiga ur? frågade han.
– Nej, jag skulle aldrig ha följt med dig hit,
grät hon och höll händerna för ansiktet. Jag är
inte god nog åt dig.
Ingmar tänkte att hon hade rätt så han sa
inget.
– Varför gråter hon? frågade mor Märta.
– Därför att jag är en sån stackars synderska,
sa Brita och hennes hjärta ville brista av sorg.
– Varför stiger hon inte ur? frågade mor
Märta.
Brita samlade sig och svarade:
– Därför att jag inte vill göra Ingmar
olycklig. Han tycker inte om mig.
– Hon har rätt, sa mor Märta. Låt henne
resa, Ingmar! Annars reser jag. Jag sover inte
en natt under samma tak som hon.
– Låt mig för Guds skull resa, ta mig
21
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tillbaka till staden, jag reser till Amerika! grät
Brita.
Ingmar svor till, vände hästen och hoppade
upp i kärran. Han var trött på alltihop och
orkade inte kämpa längre.
*
Ute på vägen mötte de alla som kom från
kyrkan. Ingmar körde in på en skogsväg för
att slippa allas blickar.
Efter en stund stannade han kärran och
klev ur. Brita försökte fråga vad han gjorde
men Ingmar svarade inte. Han stapplade in i
skogen och föll ihop. Där låg han och skakade
av gråt. Brita kom efter och satte sig bredvid
honom.
– Ingmar! sa hon.
– Du tycker att jag är ful! sa Ingmar.
– Ja, det tycker jag. Minns du vad du sa i
rätten för tre år sedan? Du sa att du skulle
gifta dig med mig om jag började tycka om
dig.
– Ja, jag minns.
– Det var då jag började tycka om dig. Det
var så stort av dig, att du kunde säga så till
22
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mig efter allt jag hade gjort mot dig. Jag blev
så kär i dig. Jag har längtat så efter dig.
Ingmar lyfte upp huvudet.
– Varför skrev du inte?
– Jag skrev ju.
– Du skrev och bad mig förlåta dig! Det var
väl inget att skriva om!
– Vad skulle jag ha skrivit?
– Att du tyckte om mig.
– Hur skulle jag våga skriva det?
– Det var nära att jag inte kom och hämtade
dig, sa Ingmar.
Han såg upp i hennes ansikte. Det hade fått
en ny skönhet av allt lidande.
– Det var så nära att jag lät dig resa. Jag blev
så glad att du skulle till Amerika.
– Ja, far skrev att du var nöjd.
– Jag tyckte inte att jag kunde ge mor en sån
svärdotter som du.
– Nej, det förstår jag.
– Jag har lidit så för din skull, ingen ville se åt
mig, därför att jag hade behandlat dig illa.
– Tyckte du inte om mig, Ingmar?
– Nej.
– Inte på hela resan?
– Inte ett ögonblick. Jag var bara trött på dig.
23
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– När kom kärleken igen?
– När mor stod i dörren och ville köra bort
dig.
– Jag trodde att du inte tyckte om mig. Därför
var det en skam att du skulle få veta att jag hade
börjat tycka om dig. Men du tycker om mig?
Ingmar började skratta.
– Vad är det, Ingmar?
– Jag tänker på att vi har rymt från kyrkan
och blivit bortkörda från Ingmarsgården.
– Och det skrattar du åt?
– Ska jag inte skratta? Vi får väl bo på
vägarna. Det skulle far se!
– Du skrattar i dag men det går inte, Ingmar,
det går inte och det är mitt fel.
– Jag tänker det går, sa han, för nu bryr jag
mig inte om något annat än dig.
Sedan ville han att hon talade om för honom
hur hon hade längtat efter honom. Gång på
gång fick hon tala om det.
– Vill du ändå resa? frågade han efter en
lång stund.
– Nej, jag vill stanna, sa hon och knäppte
ihop händerna.
– Då ska vi vända hem, sa Ingmar.
24

I_Lagerlöf_Jerusalem_Del 1_9789179710095_KART.indd 24

2020-06-24 14:18:45

– Nej, jag vågar inte. Jag kan inte driva din
mor från hennes hem, sa Brita.
Ingmar log mot Brita.
– Jag ska säga dig något, sa han. Du behöver
inte vara rädd. Det är en som hjälper oss.
– Vem är det?
– Det är far. Han gör så att det går.
Just då kom brödgumman Kajsa gående. Hon
gick fram till dem och tog dem i hand.
– Här sitter ni, medan alla drängar på
Ingmarsgården letar efter er. Jag ville hälsa på
Brita i kyrkan. Men ni hann iväg. Så jag gick
till Ingmarsgården. Där mötte jag prästen.
Han sa att Ingmar hade visat att han är av den
rätta stammen. Prästen sa: Ingmar har hämtat
hem Brita. Det blir han ärad för hela livet. Nu
får vi börja kalla honom Stor-Ingmar.
Mor Märta blev först tyst. Sedan sa hon att ni
åkt hem till Britas föräldrar.
– Sa mor så? utbrast Ingmar.
– Ja visst, och sedan skickade hon alla
att leta efter er. Ni måste komma hem till
Ingmarsgården nu. Mor Märta och alla andra
väntar.
Kajsa pratade på, men Ingmar hörde inte.
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Han var långt borta i tankarna, besökte sin far
i himlen:
Far sitter i storstugan med andra män i
släkten. Jag går in och tackar far. Ja, nu blir
du bra gift, säger far, nu kommer allt det
andra av sig själv. Jag hade aldrig klarat det
utan far, säger jag. Och då svarar far att vi
Ingmarssöner alltid ska gå Guds vägar.
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