
Lång-Lasse i Delsbo 

Storyn: 

Tiden är 1840-tal. Lars Landgren är ny kyrkoherde i Delsbo. Med hästskjuts förd av Mickel Hansson färdas han 

genom socknen och kan med egna ögon se det beryktade förfallet hos många av församlingsmedlemmarna.  

Lars stannar till hos Tratt-Lasse i Rackarbygden, där det går vilt till. Brännvinet har tydligen flödat en god stund, 

och slagsmål håller på att bryta ut. Lars ryter åt de hetsiga att sansa sig, kallar dem fähundar och talar om att 

han är den nye kyrkoherden. Då de festande tycks beredda att kasta sig över Lars, demonstrerar han sina 

kroppskrafter genom att lyfta upp en tung stock från marken, och de nyss så hotfulla drar sig tillbaka.  

Lars griper sig omedelbart an med de stora problemen i Delsbo, och ryktet om hans kraftfulla uppträdande i 

alla upptänkliga sammanhang sprider sig snabbt inom socknen. Kyrksamheten ökar.  

Tratt-Lasse har en fosterdotter, Margit, som vill gifta sig med den välartade storbondesonen Björn Tuvesson i 

Häggnäset. Men Tratt-Lasse har andra planer. Han har lovat bort Margit till Klas Hägglund i Backa, en av Lasses 

vänner runt den ständigt puttrande brännvinsapparaten.  

Lars pläderar för förbättrad skolundervisning i Delsbo, vilket kräver att man bygger flera nya skolhus, samtidigt 

som han lidelsefullt bekämpar de församlingsmedlemmar som kokar brännvin. Han drar sig inte ens för att 

självsvåldigt konfiskera apparater inför törstande ägares ögon.  

Lars råder Margit och Björn att snarast gifta sig. I kretsen kring Tratt-Lasse gör detta inte hatet till Lars mindre. 

Tratt-Lasse och Klas beslutar ordna ett överfall på Björn under en tur till stan. För att dådet ska kunna 

genomföras ostört, låser man in Margit -- som dock lyckas ta sig ut och skyndar till Lars för att få hjälp.  

Lars och Margit finner Björn till synes livlös. Hans liv kan räddas, men hans ben har blivit obrukbara.  

Margit vittnar mot Klas inför rätta och han döms till fängelse.  

Åren går. Lars fortsätter att kämpa för byggande av fler skolhus. När motståndet mot hans idéer om ökad 

folkfostran verkar kompakt, sätter han i gång ett bygge helt på egen hand.  

Något bröllop mellan Margit och Björn har det ännu inte blivit. Han säger blankt nej så länge han inte kan 

använda benen.  

Lars hustru Matilda ska föda ett barn till. På väg hem med läkaren, berättar denne om en ny operationsmetod 

man kommit på nere i Stockholm som säkert skulle kunna göra Björns ben brukbara igen. Matilda föder honom 

en son. Men läkaren säger att någon mer födsel kommer hon inte att orka med. Björn opereras framgångsrikt. 

Han och Margit kan äntligen gifta sig. Lars är givetvis med på den glada bröllopsfesten.  

På väg hem från festen med häst och vagn kommer Lars till en bro, där hästen plötsligt stannar och vänder. 

Bron är en dödsfälla gillrad av kretsen kring Tratt-Lasse. Hästen har räddat Lars.  

I december 1861 dör Matilda.  

I mars 1876 får Lars telegram från exklesiastikdepartementet i Stockholm. Han har blivit utnämnd till biskop i 

Härnösand. Lars tar avsked av sina kära församlingsbor -- och av hustru och barn, alla döda i lungsot och 

begravda i Delsbo. 


