
Om William Penn och ”Det heliga experimentet” 

 

Studieåren 

William Penn (1644–1718) föddes in i den engelska aristokratin. Fadern var en framgångsrik 

amiral över den engelska flottan och den unge William spåddes en lysande framtid vid hovet 

eller i administrationen, och fick utbildning vid några av de bästa lärosätena.  

Men han vantrivdes i Oxford med sitt ”gagnlösa och skadliga pedanteri”. Han relegerades 

från Christ Church College 1662 och kördes ut från hemmet av en ursinnig far efter att han 

börjat associera sig med kväkarrörelsens andliga väg: 

 

Vid universitetet motstod jag många genom det inre verket. Jag hade aldrig förtroende för 

skolvisdom för att fatta vad fromhet är, utan opponerade och disputerade däremot. Jag hade 

aldrig annan religion än vad jag själv erfarit … Jag fick många hårda slag därhemma och 

det många gånger om, bara för min övertygelses skull. 

 

Penn skickades till ett protestantiskt universitet i Paris och läraren Moyce Amyraut gjorde 

stort intryck på den unge William. Amyraut betonade det inre ljuset och glädjen i 

samhörigheten genom tron. Han stod för en teologi som ville försoning och som kunde ge 

vägledning i daglig gärning för samhällets bästa. När William Penn återvänt till England 

studerade han juridik vid Lincoln’s Inn och fick i uppgift att ta hand om familjens stora gods 

på Irland.  

 

 

William Penn blir kväkare 

1666 hörde Penn kväkarförkunnaren Thomas Loe tala:  

 

Det finns en tro som övervinner världen och det finns en tro som övervinns av världen.  

 

William Penn träffades av orden, som på ett avgörande sätt kom att kasta om hans bana. Han 

blev kväkare, trots att han visste att priset skulle bli förödmjukelser, förlust av 

samhällsställning och stängda möjligheter till världslig befordran.  

 

Visst hade vi blivit proppade av det vanliga talandet om religion, men vi voro främmande för 

Kristi kors. Gud fann oss dock och bröt in i vår själ med sin dom över vår synd. En djup 



smärta föll över oss, som ledde till den smärtsamma förändring som lät oss bli till löje för 

världen. 

 

William Penn såg med fasa på de förföljelser som den växande kväkarrörelsen utsattes för:  

 

Jag var mycket upprörd i känslan av Vännernas många och svåra lidanden … endast för 

deras samvetens inställning till Gud … och då deras huvudkrav var ett rättskaffens och heligt 

liv, tycktes det mig förnuftigt att göra deras lidanden och dem själva bättre kända av de 

maktägande. 

 

Han hamnade i fängelse flera gånger. I Towern skrev han boken No cross, no crown (1669), 

som handlar om att vinna ett nytt liv genom att bära sitt kors i självförnekelse och i Kristi 

efterföljd. Befälhavaren för Towern lär ha sagt: ”Jag bedyrar, herr Penn, att det gör mig ont 

om eder. Ni är en begåvad herreman, det vet hela världen. Ni har dessutom stora egendomar. 

Hur kan ni störta er i olycka genom att ge er i lag med så tarvligt folk!”  

 

 

Den berömda rättegången i Newgate 

1670 kom den nya konventikellagen, framtvingad av det anglikanska prästerskapet. Den 

skapade hård förföljelse av religiöst oliktänkande och den bildar bakgrund till den berömda 

rättegången i Newgate samma år.  

Flera hundra Vänner hade samlats till möte på gatan utanför en stängd möteslokal där soldater 

höll vakt. När William Penn och William Mead började tala greps de och fördes till fängelset 

i Newgate. De anklagelses för väpnat motstånd och upplopp.  

Penn kunde lagen och ställde frågor och gjorde invändningar under rättegången, och var så 

besvärlig att de till sist satte in honom i finkan, som hade en öppning till rättssalen genom 

golvet. Då och då stack Penn upp huvudet över kanten och gjorde inpass när han tyckte att så 

krävdes.  

 

Jag tänker inte hålla tyst i en sak, som så nära angår mig och inte endast mig, utan tiotusen 

familjer dessutom. 

Din religion förföljer, min förlåter, sa Penn till domaren. 

 



När domaren pressade juryn att döma honom skyldig, stack William Penn upp huvudet igen 

och påtalade det olagliga i att pressa juryn till en viss dom, och detta utan att fångarna ens 

blivit förhörda.  

Juryns dom löd ”icke skyldig”, men då blev domaren ursinnig och fängslade juryn. Efter fem 

dagar utan mat och dryck dömde de återigen ”icke skyldig”. Fångarna löstes ut mot borgen 

och jurymedlemmarna väckte process mot domaren. En minnestavla hänger ännu i 

sessionssalen i domstolen: ”… som stadfäste juryns rätt att avge utlåtande i enlighet med sin 

övertygelse”. 

William Penn skrev senare en pamflett som spreds i London: The People’s ancient and just 

Liberties asserted, in the trial of William Penn and William Mead. Den bygger på de 

medborgerliga fri- och rättigheter som är stadfästa i Magna Charta.  

 

 

Samvets- och religionsfrihet 

Människan är skapad till Guds avbild. Enligt William Penn finns Guds lag inskriven i oss. Vi 

vet vad som är rätt och fel, för Gud lyser upp människans samvete.  

 

Samvetet är Guds tron i människan och dess makt är Hans privilegium. 

 

Detta ljus är rent och obefläckat, även i en person som begår de uslaste handlingar: 

 

Vi säger att ett mått av gudomligt ljus finns i varje förbrytare, även i den stund när han begår 

den uslaste handling, men samtycker inte utan står som ett Guds vittne upp mot den 

orättfärdiga själen.  

 

Utan samvetsfrihet kan ingen människa tillägna sig en sann religion vars grund är en 

människas djupaste sanning. Samvetsfrihet är därför grundläggande för människans eller 

gruppens religiösa liv: 

 

Ingen person eller grupp … skall under några som helst omständigheter ofredas, dömas 

fördomsfullt eller lida för sin samvetsövertygelses skull, eller tvingas att delta i eller 

upprätthålla religiös utövning … som står i motsättning till den enskildes eller gruppens 

religiösa uppfattning. 

 



William Penn såg med avsky på all förföljelse av oliktänkande: 

 

Jag avskyr två grundsatser i religion och beklagar dem som bekänna sig till dem. Den första 

är auktoritetslydnad utan övertygelse. Den andra är att för Guds skull förgöra dem som ha en 

annan åskådning än vi. 

 

 

Statsskick – styrelseskick  

Inte bara individen utan hela nationer är beroende av rättfärdighet och lydnaden under den 

gudomliga viljan, menade William Penn. 

 

Styrelseskick framstår för mig som en del av själva religionen, en helig sak både som 

institution och som syfte. 

 

Regeringsmakt kan alltid användas för egna syften. Det som är avgörande är om det används 

som medel eller är ett mål: 

 

Styrelseskick (regeringsmakt) är inte ett mål utan ett medel. Den som tror att den är ett mål i 

sig, siktar på profit – att göra handel med den – men den som förstår att den är ett medel, 

inser styrelseskickets sanna mål. 

 

Det måste finnas en oberoende rättsinstans för att döma överträdelser: 

 

De som inte lever efter den heliga inre lagen bör dömas och tillrättavisas av samhällets (den 

yttre lagens) rättsliga administration. 

 

Människan vet utan tvekan vad som är rätt, men är genom ett korrupt tillstånd inte alltid i 

stånd att handla därefter. Vi måste få stöd att handla rätt: 

 

Regeringsmakt vilar på gudomlig rätt utan undantag för två syften: ett – att skrämma 

illdådare; två – att värna de som gör väl, vilket skapar en regering utan korruption och gör 

den lika hållbar (slitstark) som bra människor i världen. 

 



Vi medger att en regeringsmakt är nödvändig på grund av lagöverträdare. Dessutom ska 

regeringsmakten grunda sig på sunda lagar för att undertrycka onda och omoraliska 

handlingar som edsvärjande, prostitution, mord, lögn, stöld, utpressning, förräderi, gudlöshet 

(profanering), förtal och liknande onda gärningar samt uppmuntra människor med motsatta 

egenskaper … 

 

Goda människor är det viktigaste för att bygga och upprätthålla fungerande 

samhällsinstitutioner: 

 

Statsskick skapas och upprätthålls av människor och kan också förstöras av människor. Goda 

människor kommer inte att skapa ett dåligt statsskick; ett dåligt kommer de att förbättra. Men 

om människor har onda avsikter, spelar det ingen roll hur bra styrelseskicket är, de kommer 

ändå att förstöra det genom att vrida och vända det i egen favör. 

 

 

”Det heliga experimentet” 

George Fox var ungefär tjugo år äldre än William Penn. De hade arbetat nära varandra och 

rest mycket tillsammans för kväkarnas sak. Den svåra förföljelsen av Vännerna hade väckt 

tankar hos Fox, Penn och andra om en kväkarkoloni i Amerika. 

Tanken kunde förverkligas genom att den engelska kronan hade en stor skuld till William 

Penns far. När skulden skulle betalas gav den engelske kung Karl II ett stycke land till 

William Penn istället för pengar. Landområdet kom att kallas Pennsylvania, vilket betyder 

”Penns skogar”. 

Mellan 1681 och 1683 etablerade William Penn kolonin Pennsylvania. Ur gudomlig ledning 

byggde han styrelseskick, rättsväsende, företagsamhet, stadsplanering, utbildning, 

strafflagar … på kväkarprinciper och kallade det ”Det heliga experimentet”. Penn var utrustad 

med stor kraft och god hälsa, vilket var en förutsättning för att klara alla utmaningar. Ett citat 

av honom som väl fångar hans karaktär som människa är följande: 

 

Ge dig ut bland levande människor så ska du känna en rikedom i bröstet, som kommer dig att 

tas mera in i en universell anda till tjänst för det allmänna. 

 

Han såg att allting skulle vara möjligt att genomföra i den Nya Världen i motsats till i 

England vid den här tiden, där hård religionsförföljelse och ständiga och komplicerade 



politiska maktintriger härskade. 1681, strax innan han själv skulle åka ut, skrev han i ett brev 

till bosättare som redan anlänt: 

 

För ni är nu inte utlämnade åt en guvernörs godtycke som kommer för att bygga sig en 

rikedom; ni skall styras av egna lagar och leva ett fritt och om ni så vill ett nyktert och 

företagsamt liv. Jag skall inte inkräkta på någons rätt … 

 

Detta sammanfattar den filosofi på vilken Det heliga experimentet vilar.  

 

 

Några grundläggande drag i Pennsylvanias styrelseskick: 

 

• Ingen militärmakt. Kungen förbluffades över att William Penn valde att inte ta med vapen 

och soldater. Detta stod i skarp kontrast till andra kolonier, där det pågick ständiga krig mot 

urbefolkningen. 

 

• Annan syn på styrandet. William Penn var guvernör under engelska kronan. Det betydde att 

han hade makt att styra kolonin som han ville, förutsatt att han betalade årlig hyra av två 

bäverskinn och 20 % av allt guld och silver. Penn ansåg däremot att styrelseskicket skulle 

vara sådant att folket skulle vara delaktiga i lagarna och i en uppbyggnad som de själva varit 

med att utforma. 

 

Konstitutionen 

1682 kom det första förslaget till Pennsylvanias konstitution: ”Great Law”.  

1683 kom en utvidgad version: ”Second Frame of Government”. 

1701 kom en slutgiltig version: ”Charter of Privileges”. Den var i bruk ända fram till 

inbördeskriget 1776. Dess grundläggande principer var: 

 

• Religionsfrihet. Alla människor var fria att bekänna vilken religion som helst. Pennsylvania 

skulle vara en fristad för alla religioner, inte bara kväkarnas. Pennsylvania kan därför 

beskrivas som en teokratisk demokrati, där alla trosinriktningar var välkomna. I andra 

delstater rådde i stället teokratisk oligarki, eftersom endast en religionsinriktning var tillåten: i 

Massachusetts och Connecticut var man kalvinister; i Virginia anglikaner; i Maryland 

romerska katoliker. 



 

• Upplysta strafflagar. Fängelser var i första hand till för människans förbättring, inte för att 

straffa. Människor i fängelse fick lära sig ett yrke så att de kunde få en anställning när de 

avtjänat sitt straff. De blev mänskligt behandlade i fängelserna. Dödsstraff utdömdes endast 

för mord och förräderi.  

 

• Arbete åt alla. Det var lättare än på andra håll att kunna vara verksam inom jordbruk, 

hantverk och handel. Pennsylvania kallade ”det bästa landet för fattiga”. 

 

• Utbildning åt alla. Flickor och pojkar skulle alla ha en utbildning. Det var en 

anmärkningsvärd reform vid en tid då de flesta barn var analfabeter. Utbildningen skulle vara 

användningsbar och praktisk, så att alla kunde få arbete. Det här var också karaktäristiskt för 

kväkarna i England. 

 

• Rösträtt och vidgat inflytande. Alla män gavs rätten att rösta. I England var bara en liten del 

av alla män – jordägarna – röstberättigade. Men jämlikheten nådde inte fram till kvinnorna. 

Ingenting nämns heller om slavar och indianer. 

 

• Stadsplanering och ett hälsosamt liv. Philadelphia planerades efter ett rutnätssystem med 

stora allmänna platser och parker. Ur religiösa föreställningar gjordes gathörnen till viktiga 

mötesplatser för samtal och utbyte mellan människor. William Penn hade sett trångboddhet 

och eländiga bostäder, varit med om den stora branden i London 1666 och pestens härjningar, 

och var övertygad om att stora gröna korridorer skulle vara hälsosamt och göra staden mera 

säker. Denna typ av stadsplanering för hälsa, välstånd och mänsklig gemenskap, ”streetcorner 

society”, spreds över hela Amerika. 

 

• Rättvis behandling av ursprungsbefolkningen. William Penn ansåg inte av Karl II var ägare 

av landet och nu hade gett det till honom. Landet tillhörde Leni-Lenape-indianerna, som hade 

levat där långt innan kolonisatörerna anlände. Han var fast besluten att köpa det till ett rimligt 

pris. Han upprättade ett avtal med dem vid Shackamaxon år 1682. 

 

Fredsfördraget med indianerna 1682 

1. Broderskapet mellan indianer och kristna har sin grund däri att de är barn av samma fader. 

2. Man har rätt att färdas på varandras vägar. 



3. Ömsesidig gästfrihet. 

4. Vägran att tro på onda rykten och undersökning av uppkomsten. 

5. Ömsesidig varning vid vetskap om faror. 

6. Ingen skadegörelse av varandra eller varandras egendom. 

7. Vid brott mot någon av dessa punkter noggrann undersökning och gottgörelse och när 

ersättning skett skall oförrätten förgätas och begravas som i en bottenlös avgrund. 

8. Inbördes bistånd. 

9. Överenskommelsen skall bestå så länge strömmar och floder rinner och så länge sol och 

måne och stjärnor består. 

 

Nedan syns Wampumbältet (gjort av uppträdda snäckskal) varmed indianerna bekräftade 

fredsfördraget. Handslaget höll – under sjuttio år förekom inga krig mellan vita och 

indianerna i Pennsylvania 

 

 

Penn skrev om indianernas språk, som han själv lärde sig: ”Jag vet inget europeiskt språk som 

har uttrycksfullare ord än deras för ljuvhet och storhet, i accent och tonfall. De är 

utomordentligt frikostiga. Ingenting är för mycket för deras vän … De ha avgjord kunskap om 

gott och ont. Det skulle vara uselt av oss att falla under dessa stackars indianers samveten, vi, 

som ståta med bekännelser som vida överträffar deras. 

 

 

Ett statsförbund för fred 

År 1693 lanserade William Penn tanken på ett statsförbund för fred i Europa i skriften An 

Essay towards The Present and Future Peace of Europe.  



Penn skrev insiktsfullt om ett Europas förenta stater för fredlig samexistens och om vägen dit. 

Några huvuddrag i ett fredligt samhällsbygge enligt Penn:  

 

En gång i tiden levde människan i ett slags ursprungligt stadium av total frihet, där man inte 

givit bort sin frihet till någon annan men där man också var utan skydd och hjälp. Där var var 

och en sin egen domare, dvs man tog rättvisan i egna händer. 

Genom samförstånd (som motsvarar vår sanna natur) kan man inordna sig i ett samhälle 

genom att ge upp delar av sin frihet och underordna sig en allmän rättsordning, och i gengäld 

får man skydd av person och egendom och möjlighet till rättshjälp. 

 

Otvivelaktigt är samförståndet det som bäst motsvarar människonaturen, ty därigenom bindes 

man frivilligt: var och en behåller sin frihet genom att följa regler som man själv varit med 

om att skapa. Ingen människa blir domare i egen sak, och det gör slut på all denna förvirring 

och blodsutgjutelse som så många åstadkommit när varje människa varit sin egen furste och 

gjort vad hon själv behagat. 

 

Ett demokratiskt styrelseskick skapas genom delaktighet, vars främsta syfte är att skapa 

ordning och ta hand om övertramp av en rättvis ordning som varje människa egentligen 

känner men inte alltid kan omfatta i handling. 

 

Genom samhällets lagar och rättsapparaten lyfts den juridiska makten till en oberoende 

rättsinstans så att de olika parterna i händelse av konflikt blir hörda och inte själva dömer 

ensidigt till sin egen fördel: 

 

Det ska finnas utvalda fredsmäklare i varje provins, ett slags naturliga medlare, som lyssnar 

till och löser konflikter mellan människor.  

 

En klok människa ger inte båda sina öron till en sida, utan reserverar ett öra till den andra 

sidan och lyssnar på båda innan han dömer. 

 

På så sätt skipas en rättvisa som är en mycket bättre garant för fred än kriget, med vars 

principer man sällan uppnår vad man åstundade när man startade kriget utan genom en ond 

spiral av hämnd och vedergällning oftast på helt oförutsedda sätt skapar mer förödelse än man 

tänkte sig från början. 



Genom ett bra utbildningssystem tränas och utbildas människor till att tjäna och upprätthålla 

ett bra styrelseskick: 

Som det nu är måste rättvisa mildras med nåd och hederligt styrelseskick måste skapas av 

dygdiga [virtuous] medborgare tränade i att bära sina förpliktelser. 

 

 

Konflikten andligt–världsligt 

William Penn återkom två gånger till England från Pennsylvania och vid tiden efter hans 

första återkomst skrev kväkaren Stephen Crisp till sin vän om hans själsliga slitningar. Crisp 

såg hur tyngden av det administrativa och ekonomiska ansvar som vilade på Penns axlar 

blandade sig in i hans andliga frid. Ingen kväkare hade någonsin tidigare behövt bära bördor 

av en sådan omfattning. Vänner strävade efter ett liv i enkelhet, för att kunna vandra lätt och 

glädjefullt på jorden. Crisp skrev: 

 

Jag fick känslan att olika andar och svårbemästrade problem och en mångfald av affärer av 

olika slag ansatte dig dagligen, tillräckligt för att sluka din ande och uttrötta din själ; vilken 

kommer att sina om inte den får del av den outtömliga Källan. Och jag måste säga till dig, 

som även du vet, att även den bästa förmåga av medfödd espri klarar inte att bemästra det du 

har att göra, nämligen att sprida och främja styrelsens och koloniens intressen och fördel och 

samtidigt ägna sig åt att ge Sanningens och Guds heliga namns vittnesbörd, sitt tillbörliga 

företräde i allt. 

 

William Penn vistades endast fyra år av sitt liv i Pennsylvania, och inte allt han skapade där 

överlevde honom själv. Men många av hans tankar om statsskick återfinns i den amerikanska 

konstitutionen. Thomas Jefferson, USA:s tredje president och författare till 

Självständighetsförklaringen, kallar William Penn ”den största laggivare världen sett” och 

byggde vidare på hans idéer. Penns arv är betydande.  

 

Torbjörn Söderquist 


