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Abstract 
The subject of this dissertation is the confessional revivalist organisation Evangeliska 
Fosterlands-Stiftels en (EFS - approximately the Swedish Evangelical Mission Society) 
between 1856 and 1910. EFS was founded in 1856 in a Pietistic tradition, and its aim was 
to revitalise from within what was seen as a too dormant State church, and also to 
counteract the influence of th e emerging free churches. 

The study has five main sections. The introductory part consists of the 
theoretical framework and the historical context. In the second chapter EFS' aims and 
expectations are studied on a national level. The third chapter examines the content of 
published and distributed tracts. The fourth chapter focuses on the activities of the itine
rant colporteurs, and the fifth and final part studies the work of a local EFS-congregation. 

The aim of the dissertation is t wofold. The first objective is to describe 
the transformation EFS underwent during the period studied. This process is described in 
terms related to Jürgen Habermas' expression "public sphere". When EFS was founded, 
as a board, it can be seen as one of other middle- and upper-class associations, and as such 
a part of the Swedish public sphere. By 1910 EFS had begun to move away from the 
Swedish State church and had become more like con temporary popular movements and 
free churches - it had started to take the shape of an limited alternative sphere, a 
denomination. 

The second aim is to use EFS as an example to describe and analyse the 
changed perception of religion during the second half of the 19th century. This change is 
described as a process of secularisation. Secularisation is s een here as the process that 
turned religion into an individual, voluntary and optional act of faith, among other 
religious and non-religious alternatives, for ordinary people. Of particular interest is th e 
paradoxical rela tion between revivalism and secularisation. Various revivalist movements 
emphasised the personal relation to God and the individual right to interpret the word of 
God. The individual choice for salvation was also stressed within revivalism. These move
ments also created new alternatives to the all-embracing State church. Thus both the posi
tion of the Church, and the universal claims of Christianity in general, were undermined. 

The transformation EFS underwent is seen as an adaptation to the rise of 
modern society, which became more pluralistic and hence competitive during the final 
decades of the 19th century This development meant that new strategies were required for 
religious organisations overall, in order for them to be able to compete and flourish. 

Keywords: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS, secularisation, public sphere, 
confessional revival, revivalism, revivalist movement, denomination, 19th century Sweden 
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Förord 

N ÄR NU A V HA N D LIN G SSÄ C K EN skall knytas ihop är det trots stunder av 
ensamhetskänslor tydligt att forskningsarbetet inte är så ensamt man 
ibland kan tro. Tvärtom är det flera personer som varit viktiga och 
omistliga för arbetets fortskridande. Det är till dessa jag härmed vill 
rikta ett stort tack. 

För det första vill jag ge ett kollektivt tack till alla kollegor vid In
stitutionen för historiska studier. Alla utgör ni delar av det samman
hang där denna avhandling tillkommit. Ett särskilt tack går till min 
handledare Björn Olsson och bihandledare Bosse Sundin som bistått 
mig i arbetet. Jag har alltid kunna ta mig tid hos Björn för att dryfta 
avhandlingens och livets väsentligheter. Han har fått mig att särskilt 
förstå betydelsen av bildning, grammatik och löpningens vederkvickel
ser. Bosse, tack för att du bidragit med din goda förmåga att se till 
helheten och ge arbetet struktur. 

På institutionen är det några som extra noga läst delar av mitt 
manus och förtjänar ett särskilt omnämnande. Ett stort tack till Ronny 
Ambjörnsson som både opponerade på slutseminariet och läste manu
set en sista gång. Tack också till Pär Eliasson som läste och kommen
terade manuset i sin helhet. Åsa Andersson, Anders Kjellberg, Anna 
Larsson och Petra Rantatalo har alla läst delar av manuset och dess
utom fungerat som opponenter när de olika kapitlen ventilerats på det 
högre seminariet. Därtill vill jag tacka Peder Alex, Maria Göransdotter, 
Henrik Lång, Erland Mårald och Per Wisselgren som i olika stadier 
granskat mina textutkast. 

Karl Axel Lundqvist, Agne Nordlander och Björn Ryman, tack, det 
var mycket värdefullt att få era initierade kommentarer på manuset. 
Till Lars Olov Sjöström har jag kunnat vända mig med allehanda ku
riösa EFS-funderingar. 
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Utan den konstruktiva kritik jag fått av er alla hade avhandlingen 
definitivt blivit sämre. 

Av s tor vikt för den inriktning avhandlingsarbetet tagit under de 
sista åren är kontakten med Hugh McLeod, University of Birmingham, 
England, som jag genom MPhil-programmet »History of Christianity« 
hade förmånen att dryfta mina idéer och funderingar med. 

Ytterligare tack går till: Martin Nilsson på EFS-expeditionen som 
gett mig tillgång till EFS årsberättelser och guidat mig i expeditionens 
arkiv; Erik Norberg, bibliotekarie på Johannelunds teologiska hög
skola, som beredde mig plats att läsa de traktater som räddats undan 
förgängelsen; Jan Robbins som språkgranskat min engelska; Fotoarki
vet på Västerbottens museum och Urban Gelfgren som ordnade med 
bilder i sista stund. Därtill vill jag tacka personalen på universitetsbib
lioteket och forskningsarkivet i Umeå samt personalen på Stockholms 
stadsarkiv. 

För finansiellt stöd har stipendierna från Stockholms Arbetare
institutsförening betytt mycket, både vad gäller levnadsomkostnader 
och tryckandet av avhandlingen. Tryckningen av avhandlingen har 
även möjliggjorts med bidrag från EFS Västerbotten och Svenska kyr
kan, Luleå stift. Ekonomiskt bidrag för resor och andra omkostnader 
har också erhållits från Stiftelsen J. C. Kempes minnes stipendiefond 
och från Elof Lindbergs fond. 

Till sist, ett jättetack till Ulrika för att du hela tiden funnits med, 
uppmuntrat, läst mina texter, stöttat, diskuterat och låtit mig förstå att 
det finns en värld utanför avhandlingsarbetet. Tack! Nu får vi båda se 
fram emot en tid då avhandlingsarbetet är över och vi får rikta in oss 
på att välkomna ett nytt liv - Bebben. 

Umeå april 2003 
Stefan Gelfgren 
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I 

Inledning 

VAR OCH E N som väljer att fördjupa sig i ett ämne under ett antal år av 
sitt liv har sin speciella anledning. För några är orsaken mer uppenbar 
än för andra, och så är det nog i mitt fall. Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen (EFS) har under lång tid varit en del av mitt liv. Mina föräld
rar tillhörde EFS och tidigt slussades jag in i söndagsskolan och pojk-
och flickgruppen i bönhuset hemma i Sidensjö. Via konfirmationsläger 
gick jag vidare till ungdomssamlingar i Örnsköldsvik, blåsorkester, na
tionella läger och körer (genom dem gavs ju dessutom möjlighet att 
både åka slalom och träffa sopraner och altar). Det var en tid med 
många roliga aktiviteter och bra kompisar. 

Sedan hände något. Det kom inte som någon plötslig brytpunkt, 
utan det var snarare en utdragen process som sträckte sig över några år. 
Jag blev väl äldre, mognade något, flyttade hemifrån, reste och träffade 
fler människor från andra miljöer och bakgrunder. Min syn på livet, 
världen och kyrkligheten nyanserades och komplicerades med tiden. 
Det gjorde också att jag började fundera på de olika sätt som religiösa 
sanningar uppfattas i olika sammanhang och av andra människor. Det 
är nog nyfikenheten på detta som lett fram till det här arbetet. Skämt
samt, men med ett uns av allvar, har jag under hela avhandlingsarbetet 
sagt att det är min egen historia jag skriver i terapeutiskt syfte, för att 
förstå mig själv och var jag kommer ifrån. 

Att stå nära sitt forskningsobjekt medför självfallet ett objektivitets
problem. Är det alls möjligt att distanserat och klarsynt redogöra för 
något man varit en del av? Samtidigt är min förhoppning att närheten 
bidrar med något väsentligt, genom att forskningen tillförs ett inifrån-
perspektiv, som kan behövas för helhetsförståelsen. Avhandlingsar
betet har av den anledningen inneburit en balansgång som varit både 
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utmanande och stimulerande. Till detta har också hört att idéhistoria 
på avhandlingsnivå sällan ägnat sig åt att analysera religiösa idéer. 
Metoder och angreppssätt är ännu inte särskilt väl utvecklade inom 
disciplinen, och några väl uppkörda spår att följa har inte funnits. 

Efter att svenska idéhistoriker länge sysslat med att kartlägga tyd
ligt artikulerade idéer hos enskilda personer började forskningen på 
1980-talet, inspirerad av den franska mentalitetshistoriska forskningen, 
också att intressera sig för mindre klart uttryckta föreställningsvärldar 
hos speciella grupper i befolkningen. På svensk mark låg det då nära till 
hands att undersöka våra folkrörelser, eftersom de odlade en bildnings
kultur som efterlämnade skrivna källor i form av protokoll, studie
cirkelmaterial, bibliotekskataloger och andra skriftliga kvarlevor där 
idéerna fanns uttryckta. Flera idéhistoriska arbeten behandlade idé
erna hos två av våra klassiska folkrörelser, arbetarrörelsen och nykter
hetsrörelsen. Den tankevärld som rymdes inom den tredje stora folkrö
relsen, väckelsen, ägnade .dock ingen idéhistoriker någon större upp
märksamhet. Visserligen nämndes väckelserörelsen alltid pliktskyldi-
gast i anslutning till de två övriga rörelserna, men ingen gick djupare in 
på den idévärld som väckelsens folk levde i. Det är en omständighet 
som varit av avgörande betydelse vid val av avhandlingsämne. 

Min nyfikenhet på ämnet ökade dessutom när jag tidigt i mitt 
avhandlingsarbete upplevde att den historia som källorna förmedlade på 
viktiga punkter skilde sig från det gängse historiemedvetandet inom EFS. 
Det var lockande att söka sig bakom den vedertagna och ibland mytiska 
fasad som gärna upprätthålls inom rörelser av äldre ursprung. Frågor jag 
ställde mig var: Hur stämde egentligen bilden av EFS som en genuint 
demokratisk och alltigenom folklig folkrörelse? Hur såg det lekmanna-
ideal ut som Stiftelsen ansetts stå för alltsedan rörelsens första år? 

Under arbetets gång har det allt mer gått upp för mig att den sam
verkan som finns mellan religiösa och samhälleliga förändringar alltför 
sällan lyfts fram tillräckligt tydligt i svensk historieskrivning. Hur 
kommer det sig att Sverige idag ofta sägs vara ett av de mest sekulära 
samhällena i världen, samtidigt som vi haft en unikt stark och långlivad 
statskyrka?1 Nyfikenheten på hur sambandet mellan religion och sam
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Inledning 

hälle sett ut har även det drivit på mitt arbete. Det vedertagna sättet att 
betrakta EFS har varit att uppfatta organisationen som en del av 
väckelserörelsen och därmed som en av folkrörelserna. På så sätt har 
EFS setts som delaktig i moderniseringen av Sverige, det svenska demo
kratiska genombrottet och i formandet av en individualiserad svensk. 
Håller verkligen dessa synsätt för en närmare granskning? 

I inledningsskedet av avhandlingsarbetet riktades mitt intresse mot 
EFS som en del av den svenska folkbildningsrörelsen. Snart kändes 
emellertid frågor som rörde relationen mellan EFS, religiositet och den 
svenska medelklassens framväxt som mer angelägna att utreda. En om-
formulering av syftet med avhandlingen var därför nödvändig. Även om 
folkbildningsperspektivet inte övergivits, har det övergripande målet 
med studien blivit att med EFS och väckelsens utveckling som exempel 
beskriva hur religionens roll förändrades i Sverige under andra halvan av 
1800-talet. Att avhandlingen tagit denna inriktning hänger till stor del 
samman med att jag tillbringade läsåret 2000-2001 på MPhil-program-
met »Fiistory of Christianity« vid University of Birmingham, England. 
Där hade jag goda möjligheter att fördjupa mig i frågor som rörde sam
bandet mellan religiösa och samhälleliga förändringsprocesser. 

Det är långt ifrån självklart inom vilken akademisk disciplin en stu
die av EFS hör hemma. Undersökningar av olika väckelserörelser med 
relevans för denna avhandling har genomförts främst inom ämnena 
kyrkohistoria och historia. Vilken ämnesanknytning som passar be
stäms främst av vilka frågeställningar som upplevs som viktiga att 
besvara, samt i vi lket sammanhang man vill placera väckelsen. 

Skiljer sig då denna studie på något avgörande sätt från de väckelse
studier som bedrivits inom andra discipliner? Gränserna mellan dis
cipliner tenderar idag att alltmer försvinna, och både ämnesmässigt 
och metodologiskt hämtar ämnena inspiration från varandra. Min idé
historiska förankring har dock betytt att jag lagt större tonvikt vid 
idéerna än vid den konkreta verksamheten inom rörelsen. Däri skiljer 
sig idéhistoria från exempelvis historia; den tänkta världen, inte den 
levda, är idéhistorikerns studieobjekt. Den kartläggning som genom
förs omfattar mer de intentioner som fanns inom EFS än deras reella 
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genomförande. Idéinnehållet, placerat i sitt samhälleliga sammanhang, 
blir mer betydelsefullt än själva agerandet. Det innebär också att de 
teologiska frågorna inte får den framskjutna position som de tenderar 
att inta i kyrkohistoriska arbeten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag i denna avhandling söker stu
dera det outforskade område som ligger mellan de teologiska dogmerna 
och den historiska verksamheten. De humanvetenskapliga disciplinerna 
förutsätter alltför ofta en dikotomisk världsbild, där det religiösa och det 
profana utgör två skilda sidor av verkligheten. Min uppfattning är emel
lertid att en sådan uppdelning inte var relevant så tidigt som vid mitten 
av 18oo-talet. Mitt ämne befinner sig snarast i skärningspunkten mellan 
det samhälleliga och det religiösa. Det är inte traditionellt idé- och 
lärdomshistoriskt, men det hör heller inte hemma vare sig inom historia, 
kyrkohistoria eller religionssociologi. Denna studie skulle i p rincip ha 
kunnat utföras inom vilken som helst av dessa discipliner, men troligt
vis hade då tyngdpunkten legat någon annanstans. Det finns ingen bra 
svensk ämnesbeteckning för att beskriva denna typ av historieskriv
ning, men på engelska kallas den för »religious studies«.2 I den anglo
saxiska världen är detta ett etablerat forskningsområde. 

Syften och avgränsningar 

Avhandlingen har två syften. Det ena syftet är att ur ett idéhistoriskt 
perspektiv studera EFS. Det innebär att EFS etablering och utveckling 
placeras in i väckelserörelsernas idétradition, samt i s itt sociala sam
manhang. Det betyder att EFS ses som »ett barn av sin tid«.3 

Det andra syftet är att med EFS som utgångspunkt studera hur re
ligionens ställning förändrades under andra halvan av 1800-talet. Av 
särskilt intresse är det till synes paradoxala förhållandet mellan väck
else och sekularisering. Under den studerade tidsperioden finns ett 
samband mellan de två fenomenen. Väckelserörelsens utbredning är 
ett resultat av att religionens ställning börjat förändras. Samtidigt bi
drar denna våg av väckelse också själv till förändringen. Vad som på
verkat vad är svårt att säga, men en diskussion kommer genomgående 
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Inledning 

att föras om denna problematik. I denna diskussion kommer frågor 
som rör hur och i v ilken utsträckning svenskarna egentligen var reli
giösa att spela en underordnad roll. 

En underliggande tematik rör EFS och folkbildningen. Frågan rör i 
vilken utsträckning Stiftelsen kan ses som grundare och förmedlare av 
en mot makten oppositionell bildningstradition som sedan i överlagrad 
form lever kvar i de övriga folkrörelserna. 

Perioden som studerats sträcker sig mellan åren 1856 och 1910, 
men kan i enskilda kapitel variera ett par år fram eller tillbaka. Start
punkten 1856 är det år EFS grundades. Slutpunkten 1910 är inte på 
samma sätt en tydlig brytpunkt. Flera faktorer bidrar emellertid till att 
den verkar naturlig. Dit hör att det var under början av 1900-talet som 
EFS började anta formen av en folkrörelse och dess högreståndskarak-
tär bleknade bort. Samtidigt fick EFS år 1902 ett ungdomsförbund 
genom grundandet av De Ungas Förbund (DUF). Detta bidrog till att 
EFS expanderade kraftigt under de nästföljande decennierna, vilket i 
sin tur fick följder för det lokala föreningsbildandet som kom in i en ny 
fas. Med DUF följde även krav på demokratiskt inflytande över orga
nisationen. Förhållandet mellan EFS och kyrkan skärptes också under 
seklets första decennium. 

Att skriva EFS idéhistoria är visserligen i många avseenden att be
träda för ämnet ny mark. Men som redan nämnts är det ett område som 
är ganska väl utforskat inom andra discipliner, och avhandlingsämnet 
ansluter till flera forskningsfält. Sekundärlitteraturen är omfattande. 
Betydelsefullt i mitt arbete har därför varit att finna en metod att han
tera allt som skrivits och de många intressanta uppslag som förts fram. 
Lösningen på dilemmat har varit att dela upp avhandlingen i fyra av
gränsade och tematiska delstudier. Dessa är valda för att tillsammans 
förmedla en översiktlig och generell bild av Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen, men samtidigt ge möjlighet till fördjupning i några för min 
studie centrala frågor. 

De olika delstudierna bildar var sitt kapitel och avsikten är att de 
skall omfatta avgränsade centrala områden och spegla skilda nivåer i 
EFS svenska verksamhet. Den inledande studien av EFS riksorganisa
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tion är tänkt att belysa framväxten och organiseringen av rörelsen på 
nationell nivå. De två studier som sedan följer, om traktatutgivningen 
och om kolportörsverksamheten, tar upp två förmedlande länkar mel
lan den nationella och den lokala nivån. Dessa två aktiviteter utpeka
des också vid grundandet som Stiftelsens huvuduppgifter. Den fjärde 
och avslutande studien handlar om Umeå missionsförening, och syftet 
är att med detta exempel illustrera EFS verksamhet på lokal nivå. 

Begränsningen till fyra delstudier har motiverats av den tid och det 
utrymme som funnits till förfogande. Arbetsmetoden har tyvärr inne
burit att några viktiga områden av EFS verksamhet inte alls tagits upp 
till behandling. Dit hör exempelvis det stora område som EFS utlands
mission utgör. Man kan på goda grunder hävda att utlandsmissionen 
var en så central verksamhet att Stiftelsen till fullo inte kan förstås utan 
den. Denna del har dock medvetet utelämnats eftersom det inte skulle 
ha varit möjligt att göra utlandsmissionen rättvisa i form av en del
studie. Likaså hade det varit intressant att närmare studera EFS-förla-
gets hela skriftutgivning eller tidningen Budbäraren, vilken än idag är 
det främsta organet för nyhetsförmedling inom rörelsen. Men liksom i 
fallet med utlandsmissionen, är även här källmaterialet för omfattande 
för att kunna göras rättvisa i en delstudie. 

Tidigare forskning 

Väckelse har tidigare inom svensk forskning satts i samband med seku
larisering, men då främst med utgångspunkt i 1700-talets och det ti
diga 1800-talets olika väckelserörelser. Studier har betonat hur religiös 
övertygelse till följd av olika väckelser gjordes till något individuellt 
och privat. Historikern Arne Jarrick pekar på hur 1700-talets herrn-
hutiska väckelse underminerade kyrkans ställning genom att betona 
den personliga relationen till Gud och känslan framför den kyrkliga 
traditionen.4 Historikern Hanne Sanders menar att sekularisering hand
lar om en utveckling från »religion som kultur« till »religion som tro«, 
det vill säga att religionen blev den enskildes angelägenhet. Det är en 
utveckling hon kopplar samman med det tidiga 1800-talets väckelse.5 
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Ekonomhistorikern Börje Bergfeldt ansluter till både Jarrick och Sand
ers, och även han lägger i sekulariseringsbegreppet att religionen blir 
till ett individuellt och frivilligt val, i en studie om 1700-talets Stock
holm.6 Att väckelse bidragit till sekulariseringen i betydelsen att indi
viden emanciperades, och att den religiösa världen särskildes från den 
profana är något som också historikerna Daniel Lindmark och Peter 
Aronsson lyfter fram i sina studier av det tidiga 1800-talet.7 Samma 
tolkning av sekulariseringsbegreppet har historikern Olle Larsson, som 
dock studerar perioden mellan 1650 och 1760.8 Tom Ericsson och Börje 
Harnesk, även de historiker, presenterar en socio-ekonomisk tolknings
modell för det tidiga 1800-talets väckelse. De pekar på att samhällets 
breda folklager med stöd i religiös övertygelse satte sig upp mot den 
kyrkliga överheten och försvagade dess position. Även här betonas över
gången från »ett tänkande i kollektivistiska banor till ett i individua
listiska«.9 Också kyrkohistorikern Anders Jarlert är inne på förhållan
det mellan väckelse och individualisering av den religiösa övertygelsen, 
men han visar snarare hur den västsvenska väckelsen under tidigt 
1800-tal assimilerades av kyrkan än underminerade denna.10 

Det är få som satt det sena 1800-talets väckelser i samband med 
sekularisering, men exempel finns. En av dem är kyrkohistorikern Carl 
Henrik Martling som slår fast att under 1800-talets sista decennier 
»inträder sekulariseringsprocessen i ett nytt och högaktuellt skede«.11 

Han lyfter fram frikyrkorörelsens betydelse för upplösningen av de 
»enhetskyrkliga grundprinciperna och det normsystem som vilade på 
dem«. När den kyrkliga enheten väl var bruten var det enklare för nya 
trosövertygelser och ideologier att få fotfäste, något som i sin tur bi
drog till att alla former av övertygelser relativiserades. Kyrkan, som var 
sen att anpassa sin lära och sin verksamhet efter den nya tidens krav, 
kom därför att förlora sin betydelse i människors liv.12 Det är ett sådant 
synsätt som präglar denna avhandling. 

Att tala om sekularisering under det sena 1800-talet, och ställa den 
i relation till ett mer modernt samhälle, med ökad konkurrens olika 
trossystern emellan, är vanligare inom anglosaxisk forskning. Så har 
exempelvis Hugh McLeod betonat konflikten mellan olika religiösa 
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och icke-religiösa grupperingar under andra halvan av 1800-talet. Det 
var en utveckling som utmynnade i att religionens innebörd och sociala 
roll förändrades. McLeod nyanserar också sekulariseringsbegreppet och 
visar på dess skiftande innebörd beroende på vilken sektor av samhälls
livet man talar 0m.13 Alan D. Gilbert undersöker det konkurrensförhål
lande som uppkom mellan den anglikanska kyrkan och frikyrkan, och 
Jeffrey Cox lyfter fram betydelsen av det sena 1800-talets mer pluralisti
ska samhälle. Båda studierna mynnar ut i slutsatsen att den organiserade 
religionens roll minskade. Dock skiljer de sig åt på en väsentlig punkt. 
Gilbert sätter sekulariseringsprocessen i samband med moderniseringen 
av samhället, och ger därmed utvecklingen en deterministisk prägel. Cox 
däremot betonar att det inte handlar om en oundviklig utveckling, utan att 
religionens försvagade position i samhället mer var ett resultat av den or
ganiserade religiositetens oförmåga till anpassning.14 Ett liknande förhåll
ningssätt har även Simon J. D. Green.15 Beskrivningen av hur samhälls
förändringar hänger samman med religiösa nyorienteringar finns också 
utrett i verk av Callum G. Brown. Han ifrågasätter dessutom använd
ningen av sekulariseringsbegreppet så tidigt som under 1800-talet och vi
sar på hur religion har haft stort inflytande i människors liv långt in på 
1900-talet. I sin studie pekar han också på att 1800-talets evangeliska 
väckelse i grunden förändrade religiös praxis.16 

Denna avhandling ansluter ämnesmässigt till projektet »Norrlands 
bildningshistoria« som bedrevs vid institutionen för idéhistoria i Umeå 
under Ronny Ambjörnssons ledning under 1980- och 1990-talet. Två 
studier inom ramen för projektet, av Ambjörnsson respektive idé
historikern Björn Olsson, tar upp folkrörelsernas (särskilt arbetar- och 
nykterhetsrörelsernas) bildningssträvanden i några norrländska orter 
decennierna kring sekelskiftet 1800-1900-tal.17 Den spirande borger
liga offentligheten fick även den sin belysning i p rojektet genom litte-
raturvetaren Dag Nordmarks och idéhistorikern Roger Qvarsells un
dersökningar. Den samtida religiositeten och dess relation till en svensk 
borgerlighet lyfts tydligast fram i Qvarsells studie.18 Kvinnornas ofta 
bortglömda roll i folkrörelsearbetet uppmärksammas av idéhistorikern 
Karin Nordberg som även studerat arbetarklassens bildningssyn.19 
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Både väckelserörelsen och den etablerade kyrkligheten finns i rand
områdena till dessa arbeten, men en djupare studie saknas. 

Standardverket om det tidiga borgerliga föreningslivet, associa
tionsväsendet, är historikern Torkel Janssons avhandling med sitt brett 
anlagda grepp över borgerligheten och dess föreningsbildningar.20 

Historikern Lars Båtefalk undersöker i Janssons efterföljd nykterhets
frågans anslutning till associationsväsendet, och detta sätts i hans studie 
i samband med en framväxande svensk borgerlig offentlighet. Han me
nar också att engagemanget i dryckenskapsproblemet hade en religiös 
dimension och att det kunde förena såväl den framväxande medel
klassen som staten, kyrkan och samhällets elit.21 I studier av idéhisto
rikern Cecilia Rosengren respektive historikern Ake Abrahamsson har 
Jürgen Habermas tes om den borgerliga offentligheten anammats och 
applicerats. De behandlar framväxten av en borgerlig offentlighet i 
Stockholm under främst den tidigare delen av 1800-talet.22 När det gäl
ler den borgerliga offentlighetens relation till religionen menar Abra
hamsson att denna allt mer började betraktas som en privatsak inom 
borgerligheten.23 Frågan är emellertid i vilken utsträckning det går att 
omsätta Abrahamssons och Rosengrens resonemang och slutsatser, som 
rör huvudstaden, till förhållanden i städer utanför denna. Idéhistorikern 
Patrik Lundeli visar i sin avhandling på det problematiska i att generellt 
anamma Habermas idealtypiska begrepp. Den historiska verkligheten 
var betydligt mer mångtydig än vad Habermas modell medger. Detta 
gäller i synnerhet i provinsen, men Lundelis problematisering av be
greppet torde även äga en mer allmän giltighet.24 

När det gäller folkrörelseforskning så är den omfattande. Under 
1970- och 1980-talet genomfördes projektet »Klassamhällets funktio
ner: Folkrörelserna« under historikerna Sven Lundkvists och Carl-
Göran Andrads ledning. Projektet har sammanfattats av Lundkvist i en 
bok som ger en bra översikt över folkrörelsernas utveckling och inbör
des förhållanden.25 En diskutabel utgångspunkt projektet använder sig 
av i sin behandling av EFS är dock att Stiftelsen betraktas som en del av 
folkrörelserna, vilket den inte var under dess första decennier. Folk
rörelsernas religiösa innehåll intar inte någon framträdande roll i 
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folkrörelseprojektet. Religionsproblematiken låg heller inte riktigt i 
linje med projektets syfte som främst var att undersöka folklig mobili
sering och folkrörelsernas relation till politiskt engagemang. Histori
kern Erland Johansson och sociologen Irving Palm studerar i sina av
handlingar hur väckelsen, som del av folkrörelserna, och samhället 
interagerar med varandra. Av särskilt intresse för Johansson och Palm 
är de frågeställningar som tas upp i Lundkvists och Andrses folk
rörelseprojekt.26 

Liksom genusforskningen varit religionsblind, som historikern Inger 
Hammar noterat, tycks forskningen kring 1800-talets föreningsbild
ningar i stor utsträckning ha negligerat sammanslutningarnas religiösa 
idégrund. Hammar vill i sin avhandling uppmärksamma den stora bety
delse religionen haft för kvinnoemancipationen under 1800-talet. Ham
mars plädering för att lyfta fram religionens betydelse när det gäller att 
förstå historien är en utgångspunkt som även denna avhandling grundas 
på.27 

EFS har behandlats relativt omfattande inom teologisk och kyrko-
historisk forskning, men studierna domineras ofta av perspektiv och 
frågeställningar som ej är av centralt intresse för denna avhandling. 
Dock har arbeten inom dessa discipliner varit till stor hjälp genom att 
ge goda överblickar över EFS verksamhet. Materialgenomgångarna i 
dessa arbeten är också ofta mycket omfattande. Fokus har främst legat 
på inomreligiösa frågor, frågor som endast i begränsad utsträckning 
relaterats till den samhälleliga utvecklingen. De har exempelvis disku
terat EFS förhållande till Svenska kyrkan och vad det inneburit för 
synen på EFS inomkyrklighet och för skillnader i ämbetssyn eller natt
vardsfrågan.28 Även Carl Olof Rosenius har blivit belyst i flera verk.29 

Disposition och källor 

Avhandlingen inleds med en genomgång av studiens utgångspunkter 
och centrala begrepp. Begreppet väckelse inleder denna framställning, 
ett begrepp som är centralt i den religiösa terminologi som måste ingå 
i en studie av EFS och väckelserörelsen. Därnäst utreds begreppen se
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kularisering och borgerlig offentlighet. De används båda för att analy
sera den förändring religionen respektive EFS genomgick under den 
studerade tidsperioden. Dessa begrepp ansluter till studiens två syften: 
att studera EFS utveckling och med Stiftelsen som exempel undersöka 
religionens förändrade roll i samhällslivet. Särskilt sekulariserings
begreppet får en omfattande beskrivning. Anledningen är att visa på 
begreppets komplexitet och mångtydighet. Sedan följer en genomgång 
av grunddragen i de begrepp som relaterar till Jürgen Habermas offent
lighetsbegrepp: representativ, borgerlig och alternativ offentlighet. 

Nästa del i avhandlingen tecknar bilden av det sammanhang i vilket 
EFS tillkom samt omständigheterna kring själva grundandet. Bak
grundsteckningen vill visa hur samhället såg ut och upplevdes av dem 
som bidrog till Stiftelsens bildande, samt placera in organisationen i 
både väckelsetraditionen och i raden av tidigare likartade förenings
bildningar. 

För att göra avhandlingsprojektet hanterligt presenteras det, som 
nämnts, i form av fyra tematiserade delstudier. Den första delstudien 
behandlar EFS riksorganisation och syftar till att visa hur rörelsen och 
dess olika verksamheter växer fram samt de ambitioner som är kopplade 
till detta. Studien baseras på de tryckta årsberättelserna mellan åren 
1856 och 1910. Dessa har kompletterats med material från jubileums
böcker skrivna inom rörelsen. Materialet består med andra ord av så
dant som auktoriserats av EFS högsta organ och är officiella texter, av
sedda att kunna läsas även utanför EFS:arnas krets. Eftersom de var 
tänkta att förmedla rörelsens verksamhet, mål och resultat, och samti
digt fungera som kristligt uppbyggliga, är de intressanta dokument när 
det gäller att förstå EFS idéer. Rimligtvis valdes den information och de 
publicerade brev, som återfinns i årsberättelserna, ut med avsikten att 
de skulle underbygga den bild EFS centralt ville förmedla till läsaren. 

Nästföljande delstudie behandlar EFS traktatutgivning och söker 
spegla den människo- och samhällssyn som präglade rörelsen. Det är 
den bild, eller inställning, som förmedlades via det centrala EFS som 
här studeras. Underlaget för studien utgörs av EFS traktater. De har 
emellertid varit svåra att i samlad form få tag på. I Kungliga biblioteket 
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i Stockholm finns en del traktater från den aktuella perioden, men EFS 
traktater är tyvärr sammanblandade med andra samfunds och dess
utom är de inte särskilt många. Traktater och övrigt tryck har dessutom 
sorterats ut från EFS arkiv som är deponerat i Stockholms stadsarkiv. 
I det arkiv som finns i anslutning till riksorganisationens expedition i 
Uppsala förvaras EFS-förlagets publikationer. På Johannelunds teolo
giska högskola finns också en samling av EFS traktater. Tyvärr är det 
både beträffande expeditionens och Johannelunds traktatsamlingar 
svårt att bedöma huruvida det rör sig om kompletta uppsättningar, 
men de innehåller flera hundra traktater av varierande karaktär. 

Den stora mängden material gjorde det nödvändigt med ett urval 
baserat på olika variabler. Ett urvalskriterium var det antal upplagor 
traktaterna trycktes i. Dessutom fordrades ett visst tidsspann för att 
spåra eventuella variationer över tid. Ytterligare en princip för urvalet 
var att däri skulle ingå några traktater, författade av några i r örelsen 
kända personer som Dwight Lyman Moody, Carl Olof Rosenius och 
Paul Petter Waldenström. Vid urvalet användes EFS-förlagets bok
kataloger eftersom de gav en överblick över publicerade traktater. 
Traktater som ingår i traktatserien Bibliotek för unga (den riktades till 
barn och ungdomar och består av 144 numrerade skrifter) valdes för 
att se huruvida traktater som var riktade till yngre skilde sig från de 
övriga. Av dem lästes ungefär var fjärde traktat, fram till traktat num
mer 60. Här var A. L. O. E. (A lady of England) den främsta författa
ren. Totalt har 62 traktater undersökts.30 

Den tredje delstudien behandlar EFS kolportörsverksamhet på ett 
lokalt plan. Kolportörerna var av väsentlig betydelse för de olika 
väckelserörelserna. De förkroppsligade väckelsesamfundens ideal med 
missionerande lekmän. Avsikten med delstudien är att visa hur det cen
trala EFS intentioner med kolportörsverksamheten omsattes i prakti
ken. Studiens första del utgörs av en kollektiv biografi över de kol-
portörer som någon gång var verksamma i området kring Umeå. Där
efter följer en biografi över en enskild kolportör. Fördelen med en kol
lektiv biografi, här avgränsad genom yrke och ort, är att den utgör en 
bro mellan det enskilda och det generella. Den ger en möjlighet att 
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uppmärksamma de individuella levnadsödena samtidigt som den ger 
möjlighet att se generaliserbara mönster inom kollektivet.31 Det är också 
en indelning som motsvaras av användandet av olika källmaterial. 
Huvudkällan till den kollektiva biografin består av de kolportörs- och 
predikantböcker som finns i EFS-arkivet, vilket i sin tur förvaras i Stock
holms stadsarkiv. I dessa böcker finns utdrag och sammanfattningar av 
den inkomna korrespondensen från de enskilda kolportörerna. 

Överlag kännetecknas utdragen ur kolportörs- och predikantböcker
na, som rör kolportörernas verksamhet, av en positiv anda. I linje med 
väckelsens uppdelning av världen i gott och ont, beskrivs det omgi
vande samhället som till största delen dystert och mörkt. Därigenom 
legitimerades kolportörernas verksamhet och deras arbete blev mer 
heroiskt. Vid en jämförelse mellan de enskilda kolportörernas brev och 
kolportörsböckernas utdrag blir det synligt vad som utelämnats i refe
raten. Så till exempel har alla personliga funderingar kring den egna 
kallelsen och arbetsuppgifterna utelämnats. Också alla nyanser vad 
gäller arbetets utförande är nedtonade.32 Biografin över den enskilde 
kolportören avser att komplettera denna bild, och den bygger därför 
på hans insända brev - tanken är att genom ett personligt levnadsöde 
kunna spegla samtiden.33 Valet av enskild kolportör har gjorts på olika 
grunder. Den utvalde verkar ha varit en ordinär kolportör som sökte 
utföra sitt arbete enligt EFS intentioner. I arkivet finns dessutom ett 
relativt komplett källmaterial efter honom. Det omfattar ansöknings
handlingar till kolportörsskolan, examensbetyg och flera brev. Att han 
dessutom i ord utvecklade tankar kring sitt värv bidrar också till valet. 
Studien har kompletterats med material från stiftets tryckta präst-
möteshandlingar som var biskopens sammanställning av Visitations
protokollen från stiftets olika församlingar. Även lokala Visitations
protokoll samt tidningar har i viss mån använts. 

I den fjärde och sista delstudien visas de uttryck EFS verksamhet tog 
sig på det lokala planet. Här har Umeå evangelisk-lutherska missions
förening valts som exempel. Valet av umeåföreningen baseras på några 
olika premisser. En har varit att studien av föreningen ansluter till tidi
gare forskning inom projektet »Norrlands bildningshistoria«, en an
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nan att EFS länge varit starkt i umeåområdet och Västerbotten samt 
anses ha påverkat områdets mentalitet.34 Uppmärksamhet måste dock 
fästas på representativitetsproblemet vad gäller umeåföreningen. För 
det första har EFS främst kommit att uppfattas som en landsorts
rörelse. Det betyder att den urbana medelklass som här fästes stor vikt 
vid inte kan påstås vara representativ för hela Stiftelsen. Vid grun
dandet var dock EFS väl företrätt i städer. För det andra ingick Umeå 
missionsförening i den kyrkovänliga falangen av rörelsen och kyrkan 
på orten ställde sig i sin tur positiv till Stiftelsen. Variationer fanns på 
andra håll där EFS antingen kunde inta en mer frikyrklig hållning eller 
så kunde kyrkan vara mer avogt inställd. 

Källmaterialet för detta kapitel utgörs främst av de brev som in
kommit till EFS centrala expedition från umeåområdet under den ak
tuella tidsperioden. De förvaras i EFS-arkivet. Främst rör det sig om 
brev från personer inom föreningen, däribland kolportörer, provins
ombud, kyrkoherdar, föreningssympatisörer. Därtill tillkommer några 
brev från andra umeåbor. Ett problem är att det inte finns några offi
ciella handlingar från missionsföreningen såsom årsberättelser, styrel
seprotokoll eller skrivelser. Det som sammanfattar den lokala verk
samheten är en jubileumsskrift från 1916. Årsberättelserna utgivna av 
riksorganisationen, utdrag ur kolportörers/predikanters brev i kolpor-
törs- och predikantböckerna samt utdrag ur olika EFS-ombuds brev 
via ombudsböckerna har använts som komplement. Även i denna stu
die har de tryckta handlingarna från stiftets prästmöten använts. Dess
utom har valda årgångar av Umeås lokaltidningar Westerbotten och 
Umebladet fått komplettera bilden.35 

Begrepp 
Väckelse 

Ett ofta använt begrepp i denna avhandling är väckelse. Själva ordet 
refererar till den form av kristen tro som betonar den enskilda männis
kans upplevelse av ett tillfälle då hon kommit till tro - ett religiöst upp
vaknande. Med den individuella väckelsen följer även ett personligt an
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svar inför Gud. Nationalencyklopedien skriver om väckelse att den 
»kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och [har] ofta 
karismatiska yttringar«.361 Nordisk familjebok finner vi en mer utveck
lad definition av väckelsebegreppet. Där beskrivs väckelse som: 

ett religiöst genombrott hos den enskilda människan och därefter i 
vidare kretsar, så att en andlig rörelse eller väckelse uppkommer. 
Väckelse är ett ord, som vunnit burskap genom pietismen, och hän-
tyder på denna kristendomstyps religiösa egenart, det markerade 
genombrottet. [—] Genom att med ett slag »gifva sig« åt Kristus 
skulle man på en gång alldeles lösgöras från sitt gamla lif: helgelse 
genom tron.37 

Här betonas det individuella avgörandet, med ursprung i den tyska 
1600-talspietismens uppfattning att väckelsen medförde ett brott med 
det gamla livet. Det var ett brott som hade religiösa grunder, men som 
ofta också fick sociala konsekvenser då den väckta individen kom att 
ta avstånd från sitt tidigare liv som icke-väckt. En väckelserörelse upp
står följaktligen när omvändelsen berör ett större kollektiv. De olika 
väckelserörelserna har vanligtvis uppkommit med syftet att vitalisera 
den kristna tron, ofta som en kritik mot vad deras anhängare ansett vara 
en ytlig tro som inte berör individen på djupet. Betoningen av om
vändelsemomentet har också bidragit till att åtskillnad gjorts mellan 
omvända och icke-omvända, även kallade sanna kristna och »mun-« 
eller »namnkristna«, eller »Guds barn« och »världens barn«.38 

Olika väckelser har i skilda mått använt sig av begreppen lag och 
nåd, eller lag och evangelium. I båda fallen representerar lagen ett 
gammaltestamentligt synsätt som betonar vikten av ett moraliskt liv 
som underlag för frälsning. Nåden/evangeliet betonar däremot Jesu 
försonande död på korset och budskapet om Jesus i Nya testamentets 
evangelier. Frågan har gällt huruvida människan skall leva ett liv så att 
säga efter lagen, eller om Gud utifrån sin godhet förlåter henne trots 
hennes syndiga natur, oavsett handlingar. Guds nåd är inte något män
niskan kan förtjäna genom att leva korrekt utan ges till henne om hon 
i tro omvänder sig. Människan blir då trots sin syndfullhet pånyttfödd 
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och därmed, som det kallas, rättfärdiggjord. Därefter kan hon leva ett 
liv i helgelse, det vill säga ett heligt liv i gemenskap med Gud. Att leva 
i helgelse får ofta etiska konsekvenser för den enskilde eftersom det 
innebär ett avståndstagande från det tidigare livet. 

Samma typ av individuell omvändelse och pånyttfödelse återfinns 
även inom de senare arbetar- och nykterhetsrörelserna, men då handlar 
det om ett avståndstagande från alkohol eller att komma till insikt om 
klasskampens nödvändighet. I såväl väckelse- som nykterhets- och 
arbetarrörelsens fall fick omvändelsen konsekvenser för den enskildes 
livshållning, och den tänktes i vart enskilt fall ge stadga och moral åt 
livet.39 

Olika väckelserörelser har tagit sig skilda uttryck. I Sverige, som 
haft en stark statskyrka, har väckelse ofta förknippats med en kritisk 
inställning till denna. I många fall har emellertid väckelsens företrädare 
hämtats från prästerskapet självt, vars avsikt har varit att föra in nytt 
liv i kyrkan. I sådana fall, och även när det gäller EFS, talar man om en 
inomkyrklig väckelse eftersom anhängarna avsett att stanna kvar inom 
statskyrkan.40 Frikyrkliga väckelser har å sin sida brutit med den eta
blerade kyrkan för att själva bilda egna organisationer. 

En väsentlig skillnad mellan dessa båda typer av väckelse är vad 
som läggs i begreppet kyrka och den syn på prästämbetet som blir ett 
resultat av detta. Den svenska statskyrkan bygger på en folkkyrko
tanke. Alla svenskar omfattas av kyrkan och predikande och sakra
mentsförvaltning (det vill säga av dopet och nattvarden) sköts uteslu
tande av prästvigda. En inomkyrklig väckelse betonar gemenskapen av 
troende inom de folkkyrkliga ramarna, med prästerskapet i sin tradi
tionella roll. Det var så det EFS som bildades 1856 avsåg att fungera, 
dock med inslag av lekmannaverksamhet inom gränser som satts upp 
för att inte inkräkta på prästernas uppgifter. Också de frikyrkliga me
nar att de utgör en förening av troende, men de hävdar att de inte kan 
bli kvar inom statskyrkan. I opposition till kyrkans och de inom
kyrkligas ämbetssyn betonas att Ordet och sakramentena förmedlas av 
troende lekmän. Med andra ord utgör prästvigning inget formellt krav 
för att verka som predikant eller sakramentsförvaltare. 
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Sekularisering 

Att sekulariseringsbegreppet behöver en precisering hänger samman 
med ett av de övergripande syftena med avhandlingen: att studera re
ligionens förändrade roll under andra halvan av 1800-talet. 

I Nationalencyklopedin skrivs att sekularisering innebär att: 

religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas 
medvetande. Sekularisering innefattar både att samhälleliga institu
tioner dras undan religionens inflytande så som skett med utbild
ningsväsendet i Sverige och att man ersätter religiösa förklaringar 
till olika händelseförlopp med vad som ses som mer rationella för
klaringar. Som en särskild typ av sekularisering kan man se föränd
ringar som religiösa institutioner genomgår och som innebär att de 
till uppbyggnad och funktion blir mer lika världsliga institutioner. 
Sekulariseringen sammanhänger med andra samhällsförändringar 
som vetenskapens expansion, allmän läskunnighet, industrialise
ring och urbanisering.41 

Det här är en vanlig och oproblematiserad definition av sekulari
seringsbegreppet. Det handlar om att modernisering och rationalitet 
har trängt undan religiösa och underförstått irrationella förklarings
modeller. På senare tid har dock en sådan beskrivning av sekulari
seringsbegreppet kommit att ifrågasättas på flera punkter, varför det är 
svårt att hävda att den ovanstående definitionen är den enda giltiga. 
Att rationella förklaringsmodeller inte nödvändigtvis ersätter religiösa 
är dagens Sverige ett exempel på. Den svenska befolkningen går kanske 
inte längre i kyrkan i särskilt hög utsträckning, men tro på en högre 
makt, reinkarnation eller paranormala fenomen är utbredd.42 Religions
sociologen Peter L. Berger tillhör dem som ifrågasätter och nyanserar 
sekulariseringsbegreppet. Ett citat av honom får bilda utgångspunkten 
för den fortsatta framställningen: 

[T]he key idea of the [secularization] theory can indeed be traced to 
the Enlightenment. The idea is simple: Modernization necessarily 
leads to the decline of religion, both in society and in the minds of 
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individuals. And it is precisely this key idea that has turned out to be 
wrong. To be sure, modernization has had some secularizing effects, 
more in some places than in others. But it has also provoked power
ful movements of counter secularization. Also secularization on the 
societal level is not necessarily linked to secularization on the level 
of individual consciousness. Certain religious institutions have lost 
power and influence in many societies, but both old and new reli
gious beliefs and practices have nevertheless continued in the lives 
of individuals, sometimes taking new institutional forms and some
times leading to great explosions of religious fervour. Conversely, 
religiously identified institutions can play social or political roles 
even when very few people believe or practice the religion that the 
institutions represent. To say the least, the relation between religion 
and modernity is rather complicated.43 

I citatet pekar Berger på det problematiska i a tt använda sekularise
ringsbegreppet. Han framhåller dess ideologiska implikationer, dess 
geografiska begränsningar, problemet huruvida begreppet används på 
samhällelig eller individuell nivå och religionens förmåga att anta nya 
former. Skall sekulariseringsbegreppet användas krävs därför att det 
definieras för varje enskilt fall för att tydliggöra vilken aspekt av be
greppet som avses. Annars är det lätt hänt att samma begrepp används 
för att beskriva skilda fenomen, exempelvis för att beskriva kyrkans 
avskiljande från staten, ett allmänt avkristnande eller att religiös tro 
görs till något privat. 

Fram till mitten av 1800-talet användes sekulariseringsbegreppet 
för att skildra den process som innebar att kyrkans land distribuerades 
till icke-kyrkliga ägare. Det skedde till exempel i samband med refor
mationen och den franska revolutionen. Det kunde också innebära att 
präster, munkar eller nunnor övergav sina löften. Därefter användes 
begreppet för att beskriva en process som skilde sekulärt från religiöst. 
Det kunde gälla såväl politik och ekonomi som konst.44 

Avsikten här är inte att ge den korrekta definitionen av sekula-
riseringsbegreppet, utan snarare att definiera hur och varför begreppet 
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är användbart för denna avhandling. För trots svårigheterna att defi
niera sekulariseringsbegreppet är det relevant att använda i denna av
handling, dels för att placera den i den existerande forskningen på 
området, dels för att det knappast finns något annat begrepp som 
bättre kan fånga den förändringsprocess som här behandlas. 

Sekulariseringsprocessens huvuddrag beskrivs i vad som kallas för 
»sekulariseringstesen«. Enligt denna tes, som den framställs av Roy 
Wallis och Steve Bruce, har framväxten av det moderna samhället haft 
inverkan på religionen på tre olika sätt. Wallis och Bruce kallar dessa 
social differentiation, societalization och rationalization.45 Social 
differentiation var den process som resulterade i att nya specialiserade 
roller och institutioner utvecklades för att möta olika behov som tidi
gare en övergripande institution, vanligtvis kyrkan, ansvarat för. Om
råden som utbildning, välfärd och hälsovård institutionaliserades och 
skildes från varandra. Den sociala differentieringen innebar också att 
nya samhällsklasser utvecklades. Det är också underförstått att seku
lariseringen främst påverkade urbaniserade områden. Ofta utpekas 
städernas arbetare som de första att förlora sin religiositet. Samhället 
differentierades och blev därmed både mer pluralistiskt och fragmen
tariskt. För religionen innebar denna process att det blev svårare att 
upprätthålla en enda allomfattande världsbild på det sätt som en tidi
gare övergripande kyrka hade kunnat göra. 

Societalization kallas den utveckling som innebar att samhället 
övergick från att baseras på tätt sammanhållna lokalsamhällen till att 
istället omfatta en nation som helhet. Fîierarkisk storskalig produktion 
ersatte samtidigt den småskaliga. Den moderna staten uppkom med sin 
opersonliga byråkrati och individen lösgjordes från byns sociala kon
troll för en anonym tillvaro i stadsmiljö. Bryan R. Wilson hävdar att 
kyrkans betydelse minskade i denna process eftersom den var nära 
knuten till lokalsamhällets maktstruktur.46 Detta innebar att religiös 
tillhörighet och engagemang blev till en frivillig aktivitet. Kyrkan för
lorade därmed sitt grepp över individen. 

Med rationalization menas att människors tänkande och mentalitet 
förändrades under modernitetens tryck. Den religiösa sfären separera
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des från den övriga världen. Paradoxalt nog har denna utveckling mot 
en uppdelning i gudomligt och världsligt uppmuntrats av olika väckel
ser som velat förädla den kristna tron, däribland av protestantiska 
reformatorer och evangeliskt kristna. En värld som inte längre följer 
oförutsägbara gudomliga nycker är förutsättningen för en mer veten
skaplig inställning till tillvaron. Det rationella mänskliga tänkandet 
utvidgade sedan sina domäner och i linje med sekulariseringstesen 
antas det tränga undan behoven av en gudomlig makt. 

Denna ortodoxa tolkningsmodell har emellertid, som redan an
tytts, sina kritiker. Dessa menar att modellens koppling till industriali
seringen leder till uppfattningen att det var den växande arbetarklas
sen, som först förlorade sitt kyrkliga engagemang. Sekulariseringstesen 
är också, enligt flera bedömare, förknippad med ett maktutövande i 
det att den först formulerades av samhällets övre skikt i samband med 
ökade sociala oroligheter. Att definiera arbetarklassen som icke-reli-
giös var ett sätt att beskriva ett socialt problem. Samtidigt är det svårt 
att överhuvudtaget peka på ett tydligt samband mellan modernisering 
och religionens minskade betydelse. Det finns både historiska och nu
tida exempel på att sambandet är betydligt mer komplicerat.47 

Huvudpunkten i sekulariseringstesen verkar emellertid svår att be
strida: kyrkan och kristendomen har vid någon tidpunkt förlorat sin 
tidigare övergripande och hegemoniska ställning. Men även detta på
stående är svårt att försvara eftersom det förutsätter att det funnits en 
guldålder då kristendomen skall ha omfattat alla, något David Martin 
starkt går emot.48 Trots denna invändning hävdar han att modernise
ringen av samhället påverkat religionens roll. Det tätt knutna lokal
samhället bröts ned, vilket bidrog till en fragmentisering av samhället. 
Religionen kom i denna process att omvandlas till en frivillig och privat 
angelägenhet, till skillnad från tidigare då den tog sig kollektiva ut
tryck.49 

Grace Davie är en annan av sekulariseringstesens motståndare. 
Hon gör gällande att människors religiositet knappast kommer att 
försvinna utan att den snarare omvandlas och finner nya uttryck i sam
band med att samhället förändras. Hon menar även att det är fullt 
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möjligt att kombinera en hög grad av religiös tro med låg praxis. Detta 
går emot sekulariseringstesen som hävdar att det finns ett samband 
mellan sjunkande kyrkogångsfrekvens och minskad religiositet.50 

Även José Casanova är kritisk till den vedertagna och ofta uppre
pade sekulariseringstesen som han menar blandar ihop tre olika före
teelser på skilda samhälleliga nivåer. Företeelserna är för det första den 
process som separerar en profan sfär från religiösa institutioner, för det 
andra en nedgång i religiös praxis och för det tredje hänvisandet av 
religionen till en privat sfär. Han hävdar dessutom att det under senare 
år funnits tydliga tecken på ett offentliggörande och en politisering av 
religionen som går emot den vedertagna sekulariseringstesen. Istället 
talar han om denna utveckling i termer av »deprivatization« av religio
nen, alltså religionens avprivatisering.51 Den tidigare nämnde Berger 
använder uttrycket »desecularization« för att beskriva samma utveck
lingstendenser i vår samtid.52 

Berger, Casanova och Cullum G. Brown tillhör dem som uppmärk
sammat att sekulariseringstesens förespråkare är ideologiskt bundna 
och följaktligen har intresse av att hävda religionens försvinnande eller 
individualiserade karaktär. Vanligen har kyrkliga företrädare och perso
ner hemmahörande i ett samhälleligt övre skikt pekat på sekulariserande 
tendenser för att definiera ett socialt problem. För det mesta har sekula
riseringen av den anledningen knutits till de breda folklagren. Eller också 
har personer i en anda av tilltagande rationalitet och upplysning hävdat 
att irrationell religiositet förlorat mark.53 För ett ifrågasättande av 
sekulariseringstesen framhålls ofta USA som exempel. USA är en starkt 
moderniserad nation, med europeiskt ursprung, men ändå spelar religio
nen ännu idag en högst reell roll på både nationell och individuell nivå.54 

Det finns följaktligen några olika fallgropar eller risker för missför
stånd när man talar om sekularisering, av vilka Berger pekade ut några 
i det inledande citatet av honom. För det första bör det finnas en med
vetenhet om vilken nivå man rör sig på. Talar man om sekularisering på 
statlig eller institutionell nivå, om förändringar i re ligiös praxis inom 
organiserade och etablerade former, om religionens försvinnande eller 
om dess privatisering? 
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När det sena 1800-talets väckelserörelser beskrivs är det inte helt 
relevant att tala om privatisering. Visserligen bidrog de till en privati
sering av trosövertygelser, men samtidigt offentliggjordes och intensi
fierades religionen genom bruket av tryckta media, öppna väckelse
möten, kringresande predikanter och ett aktivt deltagande i det poli
tiska livet. Individualisering av den kristna tron är därför ett begrepp 
som bättre och mer neutralt beskriver sekularisering såsom det an
vänds här. 

Ytterligare en faktor som måste beaktas gäller hur religion definie
ras. Peter L. Berger skiljer mellan sekularisering på en socio-kulturell 
nivå (objektiv sekularisering) och sekularisering på medvetandenivån 
(subjektiv sekularisering).55 Steve Bruce å sin sida skiljer mellan en funk
tionell och en substantiell (»functional/substantive«) definition av reli
gion. Enligt en funktionell definition är religion vad den gör: den upp
rätthåller till exempel en social ordning eller ger svar på fundamentala 
frågor om människan och världens beskaffenhet. En substantiell defini
tion betraktar vad religion är: det vill säga tro och handlingar som base
ras på en övertygelse om existensen av en övernaturlig kraft/gudomlig
het.56 Med en funktionell definition av religion tenderar man att studera 
organiserad religiös praxis kvantitativt med statistiska uppgifter. Det 
som mäts beskrivs av Berger som en objektiv sekularisering. Med en 
substantiell definition av religion riktas fokus mot vad individer tror på, 
och religiositeten studeras genom kvalitativa studier av exempelvis 
muntligt och skriftligt material som romaner, dagböcker och brev. Här 
är det relevant att tala om sekularisering som en subjektiv process. 

Trots sekulariseringstesens brister är dess huvudinnehåll av intresse 
för att tolka de förändringsprocesser som rör ett inomkyrkligt samfund 
som EFS. Samhälleliga faktorer har stor betydelse. Industrialiseringen 
och dess följder - urbanisering, utvecklingen av ett klassamhälle, sam
hällsinstitutionernas specialisering, samhällets fragmentisering och 
pluralisering, framväxten av en byråkratisk stat samt utskiljandet av 
det gudomliga från det världsliga - bidrar alla till den nya situation som 
religionen ställdes inför. Dessa faktorer anger förutsättningarna för att 
förstå den förändring som här studeras. 
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Ofta finns det dock skiljaktigheter mellan sociologers strävan efter 
universalistiska förklaringsmodeller och resultaten av historikers fall
studier.57 Beroende på hur sekularisering definieras får forskarna olika 
svar. Hugh McLeod urskiljer hos historiker fyra olika tolkningsmodeller 
för hur och när sekulariseringen inträffat. Det finns de som fokuserar 
på intellektuella faktorer och finner ett samband mellan religionens 
försvagade ställning och naturvetenskapernas landvinningar. Andra 
betonar istället sambandet mellan religionens tillbakagång och moder
niseringen med dess socio-ekonomiska konsekvenser, nationalstater
nas uppkomst, det specialiserade och byråkratiskt ordnade samhället. 
Dessa förändringar ledde till att den agrart förankrade kyrkan förlo
rade sin hegemoniska position. Startpunkten sätts i det fallet till tiden 
efter reformationen, även om industrialiseringen spelar en än mer be
tydelsefull roll i förändringsprocessen. Denna uppfattning ligger nära 
den traditionella sekulariseringstesen. En tredje tolkningsmodell häv
dar att sekulariseringen hänger samman med genombrottet för vad 
som kallas postmoderniteten. Förespråkare för denna tolkning menar 
att kristendomen fram till 1960-talet utgjorde en gemensam referens
ram för stora delar av befolkningen. Till följd av 1960-talets ungdoms
kultur och kvinnans frigörelse kom religionens roll att minska avse
värt. Den fjärde tolkningsmodellen, som också ligger närmast den linje 
som drivs i denna avhandling, vill komma ifrån det deterministiska 
inslaget i sekulariseringstesen och ifrågasätter att religionen måste för
lora i betydelse i samband med moderniseringen av ett samhälle. Reli
gioners relevans ses istället som beroende av deras förmåga att sälja sitt 
budskap och anpassa sig till nya situationer. Därför går religiositet inte 
nödvändigtvis mot ett försvinnande under moderniseringens tryck.58 

Själv skriver McLeod i s lutet av sin breda studie att pluralisering 
troligtvis är ett bättre ord för att beskriva den förändrade situationen 
för religionen i Europa mellan 1848 och 1914. Han betonar att religio
nens betydelse varit så pass olika i Europas skilda länder, och i olika 
sfärer av samhället, att det omöjligen går att tala om en enda tolknings
modell. Han skriver: 
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I believe that one of the ways of telling this story [of religion in 
modern Western Europe] must be in terms of secularisation. But 
rather than one simple story-line, we need a narrative in which a 
variety of plots and sub-plots are intertwined. [—] As the religious 
controls were gradually lifted, an increasingly wide range of possi
bilities opened up, including deism, scepticism and atheism, as well 
as many alternative forms of Christianity and Judaism.59 

Begreppet sekularisering kan alltså ges olika betydelser. Här i avhand
lingen avses med sekularisering den förändring religionen genomgick i 
samband med pluraliseringen av samhället, och den därmed förbundna 
uppkomsten av flera valmöjligheter. Det uppstod helt enkelt en kon
kurrenssituation som i sin tur religioner och enskilda religiösa rikt
ningar var tvungna att förhålla sig till. 

För att förklara den förändring religionen och dess uttryck genom
gick under andra halvan av 1800-talet är det viktigt att ta hänsyn till 
denna utveckling. Detta eftersom det allt mer pluralistiska samhället 
skapade något som liknande en marknadssituation. I det läget blev alla 
världsbilder, trosövertygelser och ideologier tvungna att »marknads
föra« och »sälja« sig för att upprätthålla sin relevans bland så stor del 
av befolkningen som möjligt.60 

En mer marknadslik situation ger den organiserade religiositeten två 
möjligheter: att anpassa sig för att följa med sin tid, eller att retirera och 
värna om det man har. Båda alternativen kan visa sig effektiva beroende på 
sammanhang. Detta perspektiv skiljer sig följaktligen från de tolkningar 
som antingen betonar sekularisering som individualisering eller som av
kristnande. Det motsätter sig också det nödvändiga i att religioner kom
mer att försvinna under tryck av det moderna samhällets framväxt. 

Ingen världsbild kan dock i en pluralistisk situation tas för given, 
något som leder till att religiös tillhörighet blir frivillig och mindre själv
klar. Till denna utveckling mot tilltagande pluralism bidrog under 1800-
talet såväl väckelserörelser som icke-religiösa alternativ. Därmed skapa
des fler valmöjligheter, vilket i sin tur introducerar element av dynamik 
och förändring. 
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Det gav upphov till en situation i vilken det blev allt svårare att hålla 
kvar vid traditionellt religiösa försanthållanden.61 Utvecklingen inne
bar alltså att kristendomens ställning som den enda objektiva san
ningen underminerades, och istället öppnades en väg mot en relativise-
ring och subjektifiering av den kristna tron. I en mer heterogen situa
tion kom också individuell övertygelse och tro genom personlig omvän
delse att betonas, vilket väckelserörelserna gjorde. När religiös tro base
rades på personlig övertygelse, i en miljö med ett flertal valmöjligheter, 
introduceradess också ett tvivel på den egna övertygelsen. Väckelse
kristendomen bidrog därför till att religionen problematiserades och 
relativiserades. Därför utgör 1800-talets väckelse ett element i seku
lariseringsprocessen, enligt den definition som används här.62 

Teorier kring sekularisering berör sällan hur religiösa organisatio
ner påverkas, men att även de förändras är emellertid uppenbart. Re
ligiösa organisationer (som exempelvis EFS) var under 1800-talet 
tvungna att förhålla sig till denna förändrade situation. För att förklara 
denna är några begrepp användbara. 

I början av 1900-talet kategoriserade Ernst Troeltsch religiösa or
ganisationer som antingen kyrka eller sekt. Kyrkan är en organisation 
som hävdar sin monopolistiska position genom att vara allomfattande 
och inklusiv. Detta gäller både uttolkningen av trosdogmerna och 
ambitionen att inrymma alla. Dessutom har den tydliga band till sam
hällets maktsfär och fungerar som upprätthållare av den sociala ord
ningen. Den svenska statskyrkan är ett sådant exempel. Sekten är en 
proteströrelse och kyrkans motpol. Den hävdar sin exklusivitet och 
kräver därför trosövertygelse och anslutning genom ett medvetet ställ
ningstagande.63 

H. Richard Niebuhr balanserade senare denna dikotomi genom att 
införa begreppet denomination som en medelväg mellan kyrko- och 
sektbegreppen. Denominationen såg han som ett resultat av den för
ändring som innebar att statskyrkorna förlorade sitt monopol i sam
band med en tilltagande religiös pluralism. Denna organisationsform 
är ett religiöst samfund med i huvudsak socialt väletablerade medlem
mar. Den exkluderar inte uttryckligen enskilda individer, inte heller 
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hävdar den sin exklusivitet eller sitt absoluta tolkningsföreträde. Den 
kan endast hävda en pluralistisk legitimitet som en religiös organisa
tion bland andra, och dess medlemmar är medvetna om det.64 Det är 
också den form vi känner till från de etablerade religiösa organisatio
nerna av idag. Rodney Stark menar att de religiösa riktningar som inte 
i allt för stor utsträckning skiljer ut sig från det omgivande samhället, 
är de som har störst möjlighet att överleva.65 

Både Alan D. Gilbert och Stephen Yeo för i sina arbeten resonemang 
om hur 1800-talets religiösa organisationer svarade på de förändrade 
förutsättningarna. Antingen kunde de anpassa sig eller dra sig tillbaka 
och distansera sig från omvärlden. Det är en utveckling som kunde 
vara ett utslag av ett medvetet likaväl som ett omedvetet val. De reli
giösa organisationerna kunde i vissa fall hävda sin exklusivitet, men 
vanligtvis gick de anpassningens väg, och de blev till formerna mer lika 
det omgivande samhället för att attrahera anhängare.66 Det är en tolk
ning som passar in på den förändring EFS genomgick. 

Sekulariseringsbegreppet, såsom det används här, innebär alltså 
inte att religion försvinner. Att hävda att religionen går mot ett försvin
nande är överhuvudtaget svårt. Både historisk och sociologisk forsk
ning har det senaste decenniet visat att så inte är fallet. Det är snarare 
så att religionens (i det här fallet kristendomens) uttryck och ställning 
kan förändras. Denna förändring kan inbegripa såväl en intensifiering 
av de religiösa uttrycken som ett försvagande. Sekulariseringen går inte 
i en bestämd riktning såsom den presenteras i den så kallade sekulari
seringstesen. Det är just en sådan grovt förenklad förståelse av sekular
iseringsbegreppet som avhandlingen söker nyansera. Det händelseför
lopp som här eftersöks är icke-deterministiskt. Det är en utveckling 
som under det sena 1800-talet ledde till att en tidigare kollektivt ut
tryckt religiositet kom att bli ett individuellt, frivilligt valbart alterna
tiv. Den individuella trosövertygelsen blev möjlig att välja, i ett val som 
stod mellan andra religiösa och icke-religiösa övertygelser, ideologier 
och livsstilar. Det var en valsituation som tidigare inte fanns. 
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Inledning 

Offentlighet 

I avhandlingen betraktas EFS utveckling mot bakgrund av Jürgen 
Habermas begrepp »borgerlig offentlighet«.67 Användandet av detta 
begrepp ansluter till avhandlingens ena syfte, att studera EFS sociala 
sammanhang och utveckling. Däremot studeras inte hur religionens 
ställning förändras bland de samhällsgrupper som förknippats med 
den borgerliga offentligheten. 

Den borgerliga offentligheten skapades, enligt Habermas, i anslut
ning till den kapitalistiska ekonomin och bars upp av en framväxande 
europeisk urban medelklass. Den hade inte någon formell makt i de 
traditionella ståndsbaserade styrelseskicken under 1700- och 1800-ta-
let. Genom den borgerliga offentligheten sökte medelklassen stärka sin 
ställning och inta en position som kritisk granskare av makten, vilken 
genom börd innehades av aristokratin. Borgerligheten propagerade för 
värderingar som parlamentarism, yttrande-, tryck-, handels- och religi
onsfrihet. Istället för en »representativ offentlighet«, presenterad för 
folket i form av hovets och aristokratins ceremonier eller kyrkans liturgi, 
krävde medelklassen att som samhällsmedborgare få delta i samhällets 
styrande. De platser där kraven fördes fram utgjorde tillsammans en sfär 
för ett offentligt samtal. De bildade en arena för kritisk diskussion, 
inskjuten mellan den representativa makten och den privata sfären. Den 
borgerliga offentligheten tog sig bland annat uttryck i att olika frivillig
föreningar bildades mellan statligt och privat område. I Sverige benämn
des dessa föreningar associationer. Genom sin medelklasskaraktär skilde 
dessa sig från de senare folkrörelserna.68 Man samlades också till diskus
sion i kaffehus, litterära salonger eller förde fram sina åsikter i tidningar 
och böcker. Samtalet var formellt öppet för alla, men i realiteten kräv
des både bildning och social ställning. Medelklassens offentlighet ytt
rade sig också fysiskt i stadsmiljön genom upprättandet av olika sam
lingslokaler såsom societetshus, teatrar, museer samt andra publika 
platser såsom stadsparker och torg.69 

På religionens område innebar konstituerandet av den borgerliga 
offentligheten att religiös övertygelse överfördes till individens privata 
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domäner. Det är emellertid en utveckling som beskrivs endast i förbi
farten. Även kyrkans ställning som representant för landets religiösa 
väl och ve ifrågasattes.70 Mycket mer säger inte Habermas om hur 
religionens roll förändrades. I vilken utsträckning religiösa värderingar 
och övertygelser fortlevde på individnivå eller inom den borgerliga 
offentlighetens föreningsverksamhet behandlas inte heller av honom. 
Forskningen har dock visat att religiösa värderingar mycket väl kunde 
ligga till grund för den borgerliga offentlighetens föreningsbildande.71 

Den av Habermas beskrivna förändringen kan även uttryckas i termer 
av sekularisering, genom att religiös övertygelse gjordes individuell is
tället för att ta sig kollektiva uttryck genom statskyrklig tillhörighet. 
Krav på religionsfrihet restes inte sällan av olika väckelsekretsar som 
upplevde sig repressivt behandlade av statskyrkan, vilken med stöd i 
lagstiftningen inte gav utrymme för deras religiösa övertygelse. Sådana 
grupperingar återfanns även inom borgerligheten.72 

I Habermas förord nämns även en så kallad »plebejisk offentlig
het« . Det är en offentlighet i anslutning till de breda folklagren, och den 
har till sina uttryck likheter med den borgerliga offentligheten. Den 
bygger emellertid inte på de intellektuellt resonerande individer som 
Habermas finner inom den liberala medelklassen. Den plebejiska of
fentligheten faller därmed utanför ramen för hans studie.73 I avslut
ningen till det svenska förordet, skrivet av Mats Dahlkvist, riktas kritik 
mot Habermas för att han bortser från de upproriska, mot makten 
protesterande och folkliga offentligheter som ändå fanns. Exempel på 
dessa försummade offentligheter är enligt Dahlkvist »arbetarrörelsen 
och folkrörelserna, läsecirklarna och studieförbunden och kyrkorna 
och syföreningarna och ålderdomshemmen, [...] matrasterna i man
skapsbodarna och gemensamheten på arbetsplatserna«.74 

Med utgångspunkt i Habermas utelämnade plebejiska offentlighet 
och Dahlkvists förord har studier gjorts på svenska folkrörelser. 
Litteratursociologen Lars Furuland har utvecklat en teori om alterna
tiva litterära system för att beskriva litteraturens funktion, urvals
processer, spridningsvägar och mottagande i e tt kretslopp som löper 
parallellt med, men i status underordnat, det etablerade borgerliga lit
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terära kretsloppet.751 samma anda har även studier gjorts av litteratu
rens betydelse inom olika folkrörelser, där dessa rörelser betraktas som 
avgränsbara folkliga offentligheter.76 Och liksom i Habermas borger
liga offentlighetsbegrepp innefattar även dessa alternativa offentlig
heter jämlika individer som kommer samman till samtal och menings
utbyten. I Furulands efterföljd skriver Ronny Ambjörnsson att väckelse
rörelsen skapade en skriftbaserad motoffentlighet där lekmän talade 
till andra lekmän och där överheten inte längre hade »monopol på det 
offentliga rummet«. Med väckelsen och dess betoning på läsande och 
texttolkning skapades »ett rum för samtal mellan i princip likställda 
människor, inte, som tidigare, tilltal från en 'läsare' till en 'åhörare'«.77 

Huruvida EFS kan betraktas som en del av den svenska borgerliga 
offentligheten kommer att diskuteras. Frågan som väcks är i vilken 
utsträckning en bekännelsetrogen religiositet sammanfaller med den 
växande urbana medelklassens värderingar. EFS grundades av ett soci
alt överordnat skikt och tidsmässigt kan rörelsen sättas i samband med 
en svensk borgerlig offentlighet. Men EFS utgjorde inte någon kritiskt 
granskande offentlighet eftersom dess styrelse till en början anslöt till 
existerande maktstrukturer. Ser man istället till samvaroformer, kol-
portörsverksamhet, litteraturutgivning och -distribution, kan man tala 
om EFS som en alternativ offentlighet. 

Stiftelsen kom dock att förändras under den studerade tiden bero
ende på utvecklingen inom rörelsen, där till exempel kravet på demo
kratiskt inflytande växte. Det fanns även yttre orsaker till förändring, 
orsaker som hängde samman med tidens stora omvälvningar som in
dustrialisering, urbanisering, och pluralisering. Vad är det då för ut
veckling EFS som organisation genomgick? Kan den beskrivas med ett 
habermasinspirerat resonemang? I anslutning till sekulariseringspers
pektivet och till religionssociologisk terminologi kommer denna ut
veckling också att diskuteras i termer av denominalisering. 

39 



I I  

EFS förhistoria och tillkomst 

Kyrka och samhälle i förändring 

UNDE R 1800- TALET GE N O M G ICK Sverig e en rad strukturella föränd
ringar som lade grunden för framväxten av ett modernt samhälle.1 In
dustrialiseringen tilltog samtidigt som jordbrukets betydelse mins
kade. Makten försköts från en tämligen enväldig härskare till den 
ståndsbaserade riksdagen, som i sin tur ersattes med tvåkammarriks
dagen 1866. Till detta kan läggas stora demografiska förändringar till 
följd av befolkningstillväxt och omflyttningar. Tillsammans innebar 
detta att förutsättningarna för statskyrkan och det svenska folkets re
ligionsutövning förändrades. Kyrkohistorikern Anders Jarlert sam
manfattar den nya situationen som stat och kyrka stod inför vid tiden 
för EFS grundande. Han skriver: 

Med 1860-talet kan vi tala om ett förändrat samhälle. Enheten 
mellan kyrkligt och världsligt löstes upp, och kulturen kan inte 
längre kallas enhetlig. Grunden lades till det moderna samhället, 
och religionslagstiftningen gick in i en övergångsperiod som till stor 
del varade ända till 1900-talets slut.2 

Den period som Jarlert beskriver utgör även EFS första verksamhetsår, 
och sammanfaller med den här studien. Både Anders Jarlert och idé
historikern Tore Frängsmyr tar förlustkriget mot Ryssland och den 
efterföljande regeringsreformen 1809 som utgångspunkt för att be
skriva det moderna Sveriges framväxt. Finland förlorades 1809 och 
därmed också en tredjedel av landets yta och en fjärdedel av befolk
ningen. I efterdyningarna avsattes kung Gustav IV Adolf i en statskupp 
och den efterträdande monarkens makt beskars till förmån för riksda
gen. Stat och kyrka utgjorde ändå fortfarande en enhet som vilade på 
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luthersk grund. Tvångslagstiftningarna som omgärdade svenskarnas 
trosutövning mildrades därmed inte utan det förutsattes att den stats
kyrkliga lutherdomen tillgodosåg hela befolkningens religiösa behov. 
Däremot begränsades samhällets möjlighet att ingripa mot ej rätt
roende personer. Hädanefter skulle enligt lagen staten endast ingripa 
mot läror och personer som störde lugnet i samhället.3 

Enligt kyrkohistorikern Hilding Pleijels omtvistade tes utgjorde den 
lutherska samhällsideologin från reformationen fram till mitten av 
1800-talet »den självklara förutsättning, utifrån vilken alla omedvetet 
eller rättare oreflekterat tänkte och handlade«.4 Kyrkans dominans över 
den svenska mentaliteten bröts kring seklets mitt, och därefter vittrade 
den lutherska samhällssynen bort på grund av socio-ekonomiska för
ändringar. Orsakerna till förändringen härleder Pleijel till splittringen av 
byarna och det svenska samhällets förvandling från agrarstat till en 
modern kapitalistisk, där stat och kyrka var åtskilda.5 

Fram till mitten av i8oQ-talet upprätthölls den kyrkliga auktoriteten 
genom lagstiftning, även om den sällan resulterade i fällande domar. 
Därefter liberaliserades religionslagstiftningen, vilket visar att kyrkans 
ställning blev svagare. Konventikelplakatet upphävdes 1858. Det hade 
införts 1726 för att stävja pietistisk väckelse och förbjöd folk att komma 
samman till privata andakter utanför statskyrkan. Genom sockenband
ets upphävande 1859 blev det möjligt att ta nattvarden i annan försam
ling än hemmaförsamlingen. Från i860 blev det möjligt att begära ut
träde ur Svenska kyrkan och träda in i ett annat godkänt kristet samfund, 
och 1863 upphävdes nattvardstvånget. Det så kallade Kyrkomötet in
rättades samma år. Mötet skulle sammanträda vart femte år och gavs 
beslutanderätt i kyrkliga frågor som tidigare handlades av riksdagen. 
Genom de nya kommunallagarna från 1862 separerades också kyrkans 
och kommunens uppgifter. Först 19 51 blev det tillåtet för svenska med
borgare att utan motivation begära utträde ur statskyrkan. 

Även kyrkans inblandning i skolväsendet diskuterades under andra 
halvan av 1800-talet. Trots att kyrkan formellt fick ett tydligt grepp om 
alla uppväxande svenskar genom folkskolans införande 1842 kom 
kristendomsundervisningens ställning att försvagas och ifrågasättas. 
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Det kyrkligt lutherska arvet kom ändå, genom exempelvis katekes
läsning, att färga skolundervisningen åtminstone fram till 1919 års 
undervisningsplan. Då byttes formuleringar som »enhet uti tro och 
seder« och rätten att utdela »sårande angrepp på andras åskådningar« 
ut mot mer toleranta formuleringar som att skolan skulle visa »vidhjär-
tad fördragsamhet mot oliktänkande«.6 Likaså flyttades kyrkans an
svar för fattigvården över till staten.7 

Händelseutvecklingen kring mitten av 1800-talet beskrivs av Jarlert 
som att det »konservativa ståndssamhället börjar glida över i ett libe
ralt klassamhälle, där kyrkans plats inte längre är självklart given«.8 

Den mildare religionslagstiftningen från andra halvan av seklet som 
innebar en utökad religionsfrihet samt kyrkans avskiljande från staten, 
hade alltså sin upprinnelse några decennier tidigare. 

Det som hade hänt var att kristendomen under det tidiga 1800-talet 
i allt större utsträckning kom att betraktas som en privat angelägenhet av 
samhällets intellektuella. Denna syn låg i linje med upplysningsepokens 
betonande av den religiösa toleransen och individens frihet. Det sätt på 
vilket Gud uppfattades höll också på att omformuleras av kyrkans före
trädare och övriga intellektuella. Detta skedde i spänningsfältet mellan 
1700-talsupplysningens distanserade deistiska Gud, och den tidiga 
i8oo-talsromantikens i naturen inneboende panteistiska Gud. 

Som ett svar på neologin, den teologiska inriktning som hade röt
terna i 1700-talets nyttoinriktade upplysningstänkande, utvecklades 
en teologi som satte känslan i centrum. En mer optimistisk syn på såväl 
Gud som människan och hennes förnuft började bryta igenom. Förhål
landet mellan teologi och filosofi diskuterades intensivt under 1800-
talets första decennier. Filosofer influerade av romantiken kom till 
skillnad mot upplysningsinfluerade filosofer att hävda filosofins un
derordning i förhållande till religionen. Gud uppfattades som det hög
sta förnuftet och i platonsk anda kom Gud att omformas till ett i natu
ren inneboende »högsta väsen«. Religionen sågs som den högsta for
men av mänskligt förnuft och därigenom kunde människan också in
tellektuellt förstå Guds vilja och leva efter hans bud. 

Krav restes på en mer omfattande religionsfrihet samtidigt som den 
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stora majoriteten understödde den kristna lära som statskyrkan före
trädde. Ännu var det få röster i Sverige som förkastade kristendomen 
som samhällets sammanhållande kitt.9 Anti-religiösa rörelser var star
kare utanför landets gränser där exempelvis Auguste Comte och positi
visterna strävade efter att rationalisera bort religionen med argumentet 
att den var vidskeplig. 

Att det skedde en omformulering av teologin visas bland annat i 
18io års stadfästa Lindbomska katekes. Jämfört med den tidigare 
Swebilius katekes från 1689 hade denna uteslutit läran om skillnaden 
mellan lag och evangelium. Den underströk också människans egen 
förmåga att leva ett andligt liv och tonade ned dualismen mellan de 
goda och de onda andemakterna. Avsikten med den nya katekesen var 
att i t idens anda förnya det religiösa livet inom statskyrkans ram ge
nom att poängtera det personliga ställningstagandet. Under 1800-ta-
lets första decennier arbetade man också med att ersätta 1695 års 
psalmbok med en modernare. Till 1819 års Wallinska psalmbok rensa
des psalmer med folkligt vardagligt innehåll ut till förmån för högs
tämda borgerliga levnadsideal. Jarlert skriver att »[l]ovprisandet av 
idoghet och flit bryts mot tanken på alltings förgänglighet och en stoisk 
resignation«, och skriver vidare att en »förskjutning från luthersk 
kallelsemedvetenhet till borgerligt pliktideal kan också iakttas«.10 

Tyska teologer reste samtidigt krav på att tro skulle skiljas från teo
logisk vetenskap. Tro byggde på känsla och röster höjdes för att teolo
gin skulle granskas utifrån vetenskapliga premisser. Bibeln kom i en 
anda av det tidiga 1800-talets religiösa liberalism att granskas med en 
vetenskaplig källkritisk metod. En diskussion uppstod mellan mer libe
ralt sinnade debattörer och ortodoxt troende om realiteten i exempelvis 
de bibliska undren, evangeliernas status som ögonvittnesskildringar, 
existensen av helvetet, om huruvida Jesus verkligen var Guds son och om 
korsdödens betydelse för människan återförening med Gud. 

Det tidiga 1800-talet var med andra ord en period av teologiskt 
meningsutbyte, där kyrkans försvar av traditionellt vedertagna reli
giösa lärosatser ifrågasattes. Den kyrkliga läran debatterades både av 
liberalt influerade teologer inom kyrkligheten och av naturvetenskap
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ligt inspirerade grupper utanför kyrkan. Det mänskliga förnuftet upp
värderades och skildes från den religiösa känslan. Denna utveckling 
skedde i första hand på en intellektuell nivå inom samhällets högre 
skikt. Att dessa idéer inte fick ett brett folkligt genomslag är 1800-
talets olika väckelserörelser ett utslag av. Väckelsen kan ses som en 
folklig protest mot den teologiska utvecklingen. Istället krävde väckel
sens folk bland annat att få använda den gamla katekesen och psalm
boken från slutet av 1600-talet, vilka bättre överensstämde med deras 
verklighet och trosövertygelse.11 Ofta kallas denna form av väckelse 
för läsarväckelse eller läseri, eftersom den betonade det egna läsandet 
och tolkandet av Guds ord. Dessa väckelserörelser behöver dock inte 
ses enbart som en protest emot den teologiska utvecklingen eller mot 
överheten i form av kyrka och stat. En annan tolkning är att väckelse
rna istället utgjorde ett parallellt alternativ. Även dessa deltog i om
formulerandet av den gamla ortodoxin för att passa in i ett nytt sam
manhang. Väckelsen kunde dessutom mycket väl rymmas inom den 
etablerade kyrkligheten, menar Jarlert. 

Av betydelse för uppkomsten av de svenska 18oo-talsväckelserna är 
inte bara den teologiska utvecklingen. Även influenser från utlandet 
påverkade det svenska folkets religiositet. Bland dem är det främst 
pietistiska och herrnhutistiska idéströmningar som förtjänar ett omnäm
nande. Dessa idéer, som även EFS söker sitt ursprung hos, hade sin grund 
i 1600-talets Europa. Där hade protestantismen kommit att institutiona-
liseras efter den framgångsrika period som följde på reformationstiden. 
De protestantiska kyrkorna mötte samtidigt motstånd från den katolska 
motreformationen. Hälften av Europa kunde 1580 räknas som pro
testantiskt, men omkring 1700 endast en femtedel. Företrädare för den 
protestantiska kyrkligheten började därför hoppas på en ny reformation 
som även skulle kunna minska gapet mellan kyrkan och folket.12 

Särskilt viktig för den inomkyrkliga väckelsen blev en grupp tyska 
protestanter i kretsen runt Philipp Jakob Spener och August Hermann 
Francke under iéoo-talet. Denna gruppering benämndes pietister och 
var verksam i anslutning till universitetet i Halle. Riktningen var kritisk 
till både den katolska och den protestantiska kyrkan. Den betonade 
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behovet av en personlig gudsrelation och nödvändigheten av individu
ell frälsning och pånyttfödelse som enda vägen att återvitalisera kyr
kan. Istället för att i sin trosutövning enbart följa folkkyrkans form, 
betonades vikten av att troende också skulle samlas till andakter i hem
men, även om en präst inte var närvarande. Det är dessa samlingar av 
troende som kallas konventiklar. Pietisterna såg sig själva som en krets 
av troende inom kyrkan, och var alltså en inomkyrklig väckelse.13 Det 
är samma kyrkosyn som EFS senare anammar. Pietisterna betonade 
även bibelläsning på modersmålet och lekmannaförkunnelse, baserat 
på tanken om det allmänna prästadömet (att alla kristna är kallade att 
förkunna den kristna läran). 

Herrnhutismen kan ses som en utveckling av pietismen och har sitt 
ursprung hos greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, Speners gudson 
och själv pietistiskt influerad. Han gav 1722 fristad åt en grupp protes
tantiska flyktingar som slog sig ned på hans gods och skapade bosätt
ningen Herrnhut. von Zinzendorf var en resande man, bland annat 
genom sitt arbete som regeringsråd i Dresden, och försökte ofta på sina 
resor omvända människor. I mötet med herrnhutarna föddes hos ho
nom idén om kringresande predikanter. Herrnhutarna lyfte fram Kris
tusgestaltens betydelse och betonade känslan av närhet till denna. De 
poängterade också behovet av troendeförsamlingar och nyttan av ett 
aktivt missionerande för att sprida det kristna budskapet.14 

I en liknande anda uppkom metodismen i Storbritannien under det 
tidiga 1700-talet. Först utgjorde den en väckelse inom den anglikanska 
kyrkan genom John Wesley och George Whitefield, för att sedan splittra 
upp sig och söka sig mer frikyrkliga former.15 Den brittiska metodis-
tiskt baserade väckelsen kom småningom att spela en viktig roll som 
inspirationskälla för de svenska väckelsesammanslutningarna. 

Gemensamt för dessa väckelser på kontinenten och i Storbritannien 
var att de var inomkyrkliga. Anhängare ville ge mer andligt liv åt den 
redan etablerade kyrkan. Så var också vanligtvis fallet med det tidiga 
1800-talets svenska väckelserörelser. I Syd- och Västsverige uppstod de 
ofta kring någon präst som sökte väcka sina församlingsmedlemmar 
till ett troende liv i gemenskap med Gud. Det var kyrkan och de om
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vända prästerna som bildade centrum för dessa väckelser. I Norrland 
var däremot mönstret något annorlunda, men även där spelade väckta 
präster en central roll. Ett viktigt inslag som skilde norra Sverige från 
södra var de så kallade byabönerna. I delar av Norrland utgjorde de 
sedan 1600-talet alternativ till de i lag påbjudna kyrkobesöken. Till 
följd av långa avstånd till kyrkorna tilläts den norrländska befolk
ningen att samlas i byarna under någon auktoriserad lekman som läste 
Bibeln och tillhörande predikolitteratur. Kyrkans makt och tolknings
företräde decentraliserades därigenom, och befolkningen fostrades till 
att själv ta ansvar för sin religiositet.16 

Att kyrkan släppte sin kontroll i de norrländska bygderna kunde 
dock få till följd att nya oortodoxa tolkningar av den kristna läran 
uppkom . Fram till början av 1800-talet hade läsarväckelsen hållit sig 
inom den kyrkliga ramen i inomkyrklig anda. I början av seklet etable
rades nyläseriet som en reaktion mot det pietistiskt präglade så kallade 
gammalläseriet. Nyläsarna vände åter till Luther och de reagerade mot 
vad som ansågs vara en alltför stor fokusering på kristendomens lagi
ska, moraliska, sida. Istället framhöll nyläsarna att goda gärningar inte 
leder till frälsning utan att förhållandet är det omvända. Goda gär
ningar kan endast följa på verklig tro. Med en terminologi hämtad från 
väckelsen kan man säga att nyläsarna betonade evangeliet istället för 
lagen.17 Och liksom Luther fördömde sin tids katolska kyrka kom 
dessa lutherläsare att ställa sig kritiska till den svenska statskyrkan. 
Nyläseriet utvecklade sig i två riktningar med avseende på synen på 
kyrkan: dels en separatistiskt orienterad som kom att lyfta fram män
niskans totala oberoende av gärningslära och kyrklig auktoritet, dels 
en bekännelsemässigt konfessionell inriktning med inomkyrklighet 
som mål.18 

Väckelserörelsernas uppkomst har också länkats samman med 
samtida demografiska förändringar. Under det tidiga 1800-talet för
ändrades landets befolkningsstruktur. Esaias Tegnérs välkända uttryck 
»freden, vaccinet och potäterna« beskriver orsakerna till den samtida 
befolkningsökningen. Det agrara samhället förändrades i grunden 
under seklets första decennier till följd av förbättrad odlingsteknik, 
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enskifte och laga skifte. Tidigare sammanhållna byar splittrades däri
genom, och den sociala kontrollen som utövades av kyrkan och den 
agrara eliten minskade. Jordbruken blev större och effektivare samti
digt som befolkningsmängden ökade, vilket bidrog till framväxten av 
ett fattigt jordbruksproletariat. Förutom teologiska förändringar kan 
alltså även demografiska förändringar anges som bakomliggande fak
torer till det tidiga 1800-talets väckelserörelser. 

Samhället var också på väg att förändras till följd av en begynnande 
industrialisering och med denna en urbanisering av nationen. Endast 
tio procent bodde 1850 i städer och av dessa hade långt ifrån alla sin 
utkomst av någon industrirelaterad verksamhet. Trots detta var dis
kussionen livlig bland medborgare ur samhällets övre skikt om de pro
blem som ansågs skulle komma i industrialiseringens kölvatten. Exem
pel hämtade man från utlandet. I Sverige kopplades farhågor om so
ciala oroligheter till att börja med till det växande jordbruksprole
tariatet. En rädsla spred sig bland samhällets besuttna att arbetslöshet, 
lösdriveri, tiggeri och brottslighet skulle öka och det problemområde 
som kom att kallas »den sociala frågan« formulerades. Samtidigt an
såg de besuttna att den gammalmodigt organiserade staten inte hade 
den nödvändiga beredskapen att möta en utveckling som de uppfat
tade gick i riktning mot samhällets sönderfall.19 

I detta glapp mellan den gamla feodala staten och den moderna 
uppstod, enligt historikern Torkel Jansson, ett organisatoriskt tom
rum. Det gav utrymme för bildandet av nya organisationsformer som 
såg som sin uppgift att ta sig an de nya problemen.20 Med ett stats-
sanktionerat system av frivilligorganisationer, så kallade associationer, 
skulle gapet mellan det gamla och det nya Sverige överbryggas. I denna 
anda bildades på privata initiativ Skarpskytteföreningar, missions
sällskap, arbetareföreningar, sjukkassor, fattigvårdsällskap och andra 
föreningar på filantropisk grund. Ett i sammanhanget ofta citerat utta
lande av riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund från 1849, året efter 
revolutionsoroligheterna ute i Europa, anger stämningen. Han säger 
om associationsväsendet: 
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Det är vår tids skönaste tanke och strävande, att sammanbinda, 
associera, de egoistiskt, atomistiskt, söndrade människorna, sam
manbinda delarne med det hela och varandra, sätta den enskilde i 
en ställning, där han icke är en från det hela sönderryckt, icke heller 
en i detsamma uppgången, absorberad, del, utan en på en gång fri 
och med det hela innerligt sammanbunden personlighet.21 

Det var främst den expanderande medelklassen som engagerade sig i 
associationsväsendet och det utgjorde en viktig del i den »borgerliga 
offentligheten«. Den nyetablerade urbana medelklassen saknade en 
plattform för att delta i den offentliga debatten och i landets styrelse, 
eftersom den inte representerades av något av de fyra stånden i riksda
gen. Några politiska partier existerade ännu inte. Därför sökte sig 
medelklassen nya former för att hävda sitt existensberättigande, och 
fann det i det framväxande associationsväsendet. 

Den ideologiska grunden hämtade medelklassen från liberalismen. 
Den stod inte för något enhetligt politiskt program utan var mer ett 
uttryck för opposition mot de styrande konservativa krafterna. Libe
rala förespråkare propagerade för ett ekonomiskt program som krävde 
frihandel, religionsfrihet, socialpolitiska åtgärder, skolreformer samt 
en humanisering av straffväsendet. Liberalerna hävdade också indivi
dens rätt till delaktighet i statens styrelse och krävde rätt till represen
tation i riksdagen samt genom rätten till yttrandefrihet. 

Bildandet av olika föreningar skulle bidra till ökad delaktighet i 
samhällets styrande. Inflytandet i associationerna baserades inte på 
privilegiet att tillhöra ett visst stånd, utan på en demokratisk idé. Tan
ken var att en nation skulle styras av ansvarstagande medborgare. 
Genom att engagera sig i associationerna tog de föreningsaktiva sitt 
medborgerliga ansvar och kunde därmed kräva sin medbestämmande
rätt.22 Här blir kopplingen till Habermas borgerliga offentlighet tydlig, 
särskilt om man betänker att ordet bürgerlich, som ingår i d en tyska 
originaltiteln på hans bok, även kan översättas med medborgerlig. 

Brittiska exempel visar att i de ansträngningar som gjordes för att 
ena en ofta disparat medelklass spelade den evangeliska religiositeten 
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en viktig roll. Den gav något man kunde enas omkring.23 Och det finns 
goda skäl att jämföra händelseutvecklingen på det religiösa planet mel
lan just Sverige och Storbritannien. Det var från England och Skottland 
EFS hämtade sina idéer och organisatoriska förebilder. Båda dessa län
der hade starka nationella kyrkor, samt organisationer som på olika 
sätt ville verka inom dem för att återvitalisera kristendomen. Sverige 
sågs av brittiska missionsorganisationer som ett missionsfält och sven
skarna var mottagliga för de influenser de kom med.24 I Frankrike var 
vid samma tidpunkt medelklassen däremot starkt kritisk till den katol
ska kyrkan, en inställning som levt kvar sedan 1700-talets upplysning. 
I de tyska staterna var förhållandena också något annorlunda i j ämfö
relse med Sverige och Storbritannien. Där var medelklassen teologiskt 
liberal, kyrkligt ointresserad eller hade endast en lös koppling till den 
etablerade kyrkan.25 

Det svenska associationsväsendet kan betraktas som ett ideologiskt 
program med en religiös grundsyn. Det är också i anslutning till kyrklig 
väckelse som de första ansatserna till associationsväsende återfinns.26 I 
brittiska fall har konstaterats att religionen kunde tjäna två syften för 
samhällets mellanskikt. Den religiösa grundsynen ingav den framväx
ande medelklassen en känsla av att stå för riktiga värderingar och en 
normerande kultur. Samtidigt gav religiositeten åt medelklassen en befo
genhet att vidareförmedia sin världsbild till dem som hotade den samhäl
leliga stabiliteten. Dessa religiöst färgade organisationer kom senare 
också att bilda mönster för olika profana organisationsformer.27 Moral 
och religion var intimt sammanbundna och antogs förutsätta varandra, 
och att tillhöra kyrkan var en del av de medborgerliga plikterna.28 

Denna brittiska tolkning kan också föras över på det svenska samhället. 
Börje Bergfeldt visar att det i 1700-talets Stockholm fanns ett sam

band mellan den gryende medelklassen och kyrkan, ett samband som 
blev allt starkare. Denna koppling blev allt tydligare i takt med att detta 
samhällskikt blev inflytelserikare. Att anknyta till kyrkan var ett sätt 
att hävda sig i jämförelse med adeln.29 Kopplingen mellan den svenska 
medelklassens föreningsbildningar och religiositet blir särskilt tydlig 
när det gäller filantropin som, enligt idéhistorikern Kerstin Thörn, kan 
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ses som ett utslag av »[k]ristlig barmhärtighet [...] i ett ännu icke 
sekulariserat samhälle«.30 

Hugh McLeod konstaterar att medan sekteristisk (alltså frikyrklig) 
religiositet under 18oo-talet var de breda folklagrens protest mot mak
ten, och däribland kyrkan, så rådde religiös konsensus inom medel
klassen. Dess religiositet och moral hade en protestantisk och evang
elisk grund. Han skriver att »for several decades the attitudes and 
norms of behaviour within the middle class carried a strongly evan
gelical stamp. By the middle of the nineteenth century a pattern of 
normal middle-class behaviour had been established, which included 
at least external adherence to an evangelical Protestant way of life.«31 

Redan Max Weber konstaterade religionens betydelse för medelklas
sens etablering, och då särskilt dess roll för framväxten av en särskild 
kapitalistisk anda.32 

För att sammanfatta förutsättningarna för EFS tillblivelse så prägla
des det halvsekel som föregick Stiftelsens grundande av en debatt, som 
ifrågasatte och omformulerade den traditionella kristna läran. Den 
svenska statskyrkans världsliga befogenheter var på väg att minska, och 
den kyrkliga och den statliga maktsfären separerades. Denna utveckling 
skedde dock ännu ovanför huvudena på stora delar av befolkningen, 
som knappast tog del av den pågående teologiska diskussionen. Däre
mot kan det tidiga 1800-talets folkligt dominerade väckelserörelser ses 
som en reaktion mot uppluckringen av ortodoxin och som en strävan 
efter ett innerligare gudsförhållande. Ofta kunde väckelsen dock rym
mas inom den kyrkliga strukturen och i spetsen för olika väckelser åter
fanns enskilda präster. Men likaväl som olika väckelserörelser kunde 
utgöra en reaktion mot moderniserande tendenser i sin samtid var de 
också en produkt av den gryende moderniteten och med den en utökad 
religiös tolerans. 

Owen Chadwicks ord får avsluta här för att återknyta till seku
lariseringsbegreppet innan vi går in på EFS historia. Han menar att 
»Enlightenment was of the few. Secularization is of the many.« Han 
daterar sekulariseringsprocessen till ungefär andra halvan av 1800-
talet och hävdar vidare att »the start is an intellectual fact and the end 
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is a social fact«.33 Därför bör man skilja mellan å ena sidan det tidiga 
1800-talets intellektuella strömningar och de inomkristna väckelse
rörelserna, och å andra sidan på det sena 1800-talets uppkomst av 
icke-religiösa alternativ för en större allmänhet. 

Väckelsens föreningsliv före EFS 

Att vara svensk medborgare innebar länge att man även var lutheran. 
Den lutherska läran hade genom kyrkans försorg förmedlats via obli
gatorisk kyrkogång, katekesundervisning och husförhör. Att den sven
ska statskyrkan varit en stark sammanhållande kraft i samhället är odis
kutabelt och Sverige har till och med utpekats som det mest protestan
tiska landet i världen. Anledningar till detta är att Sverige inte påverkats 
av religiösa inbördeskrig och att stat och kyrka varit ömsesidigt bero
ende av varandra.34 Under den första halvan av 18oo-talet började emel
lertid den religiösa enheten, upprätthållen av en stark statskyrka, att 
brytas upp. Till denna utveckling medverkade tidigare nämnda faktorer. 
Dit hör exempelvis de krav som började ställas i Sv erige på teologins 
vetenskaplighet, sociala omvälvningar och olika väckelsers försök att 
revitalisera kyrkan och den kristna tron. Väckelserna utvecklades främst 
på ett lokalt plan kring någon präst, och var av tämligen informell karak
tär, men i anslutning till det så kallade associationsväsendet kom väck
elsen att organisera sig lokalt och nationellt.35 

Redan 1771 hade sällskapet Pro Fide et Christianismo grundats i 
Sverige efter brittisk förlaga.36 Sällskapet hade tydlig kyrkoanknytning 
och avsåg att verka för upplivandet av den kristna tron inom och utan
för kyrkan. Pro Fides grundande var ett uttryck för en oro för sociala 
omvälvningar, en upplevelse av sviktande tro hos befolkningen och av 
att kyrkans ställning försvagades. Sällskapet bildades i gränslandet 
mellan stat, kyrka och frivilligorganisation för att förbättra kristna och 
därmed även medborgerliga dygder. Genom sällskapets engagemang i 
till exempel skolväsendet och genom utgivning av uppbyggliga trakta
ter försökte de stärka kristendomens ställning.37 

Skriftspridning var den huvudsakliga verksamheten också för Evan
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geliska Sällskapet som etablerades 1808. Just skriftspridningen hade 
en viktig roll i en tid då enskilda sammankomster var förbjudna enligt 
konventikelplakatet. Medan Pro Fide hade sin förebild i den engelsk/ 
walesiska kyrkliga organisationen The Society for Promotion of Chris
tian Knowledge (SPCK), bildades Evangeliska Sällskapet som en gren 
av det frikyrkliga och Londonbaserade The Religious Tract Society 
(RTS).38 Evangeliska Sällskapet hade från början en tydlig överklass-
och kyrkoanknytning, med syfte att främja religiös fostran bland bön
der och den agrara underklassen. Från början distribuerade Sällskapet 
både biblar och traktater, men efter grundandet av Svenska Bibel
sällskapet 1815 inriktades verksamheten på spridning av traktater, 
ofta översatta från engelskspråkliga original. 

Svenska Bibelsällskapet arbetade uteslutande med att sprida biblar 
till den svenska befolkningen. Dess verksamhet sanktionerades av kyr
kan med hänvisning till att den skulle bidra till en kyrklig folkväckelse. 
I sällskapets efterföljd bildades lokala bibelsällskap runt om i landet. 
En avläggare till Bibelsällskapet var det kvinnligt dominerade Frun
timmersbibelsällskapet, grundat 1820, som särskilt arbetade med bibel
spridning till brudpar. 

Redan efter ett tiotal år drabbades Evangeliska Sällskapet av inre 
splittring i en fråga som återkom genom åren inom andra liknande 
organisationer. Frågan gällde traktaternas innehåll. Vissa hade en 
kyrklig luthersk karaktär medan andra var mer frikyrkligt präglade. 
Dessa två ståndpunkter stod mot varandra och delade sällskapet. En 
annan fråga som splittrade organisationen var att de som spred skrif
terna var lekmän och att skrifterna spreds utanför den lokala kyrko
församlingens gränser. Det inkräktade på det prästerliga ämbetets av-
gränsningar vilket också skapade konflikt. 

Det Evangeliska Sällskapets verksamhet avtog med åren och 1841 
upphörde den med traktatspridning. Därpå ökade Traktatagenturen, 
som var en filial till ett brittiskt traktatspridningssällskap, etablerat i 
Sverige 1832, sin spridning av traktater med i huvudsak frikyrklig 
karaktär. Som ett svar på detta bildades Evangeliska Traktatsällskapet 
1853 för att endast sprida renläriga och kyrktrogna lutherska skrifter. 
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I anslutning till bibel- och traktatspridningssällskapen, som ver
kade för den så kallade inre missionen (kristen verksamhet inom lan
det, ofta med en social dimension) föddes på 1820-talet tanken att rikta 
sig utåt mot icke-kristna folk, också kallad yttre mission eller hedna
mission. Runt om i landet bildades olika missionssällskap som i kon
takt med utländska missionssällskap samlade in pengar för spridandet 
av Guds ord i den icke-kristna världen. Lokala missionsföreningar fick 
1835 sin samlingspunkt i Svenska Missionssällskapet som i Evang
eliska Sällskapets fotspår ville verka inom statskyrkans ram. Men även 
om anknytningen var kyrklig bildades genom Missionssällskapet en 
enskild organisation. Snart kom samma problem att dyka upp där som 
i t idigare föreningsbildningar, och Missionssällskapet anklagades för 
att vara konfessionellt otydligt, och för att det gick utanför stats
kyrkans missionsverksamhet. 

Av uttalad frikyrklig karaktär var den gryende baptismen som bör
jade spridas i Sverige från och med slutet av 1840-talet. Baptismen 
bygger på tankar om troendeförsamlingar fristående från staten, med 
egen predikoverksamhet och sakramentsförvaltning. Det första baptis-
tiska dopet utfördes 1847 i Ångermanland och ett år senare bildades 
den första svenska baptistiska församlingen. När den baptistiska in
riktningen hade etablerats i Sverige kom tidigare separatister i flera fall 
att gå över till baptismen och därmed bryta sig loss från statskyrkan. 
Baptister tog inte nattvarden i kyrkan, utan inom sin troendeförsam
ling, och inte heller lät de döpa sina barn eftersom man förespråkade 
vuxendop, vilket ibland ledde till att baptisters barn tvångsdöptes. Aret 
efter EFS grundande, 1857, bildades det Svenska Baptistsamfundet. 

Ett försök att överbrygga meningsskiljaktigheterna inom de olika 
rörelserna gjordes i och med grundandet av Evangeliska Alliansen 1852. 
Men Alliansen kom att bildas på baptistisk grund, varför hela projektet 
omintetgjorde möjligheten till ett kyrkligt enande. Lokala alliansfören
ingar uppstod runt om i landet, och kolportörer reste omkring i Allian
sens regi och spred baptistiska skrifter samt propagerade för vuxendop. 

Likaså vann mormonismen insteg i Sverige, det första mormonska 
dopet utfördes 1850, och församlingar bildades på några håll i landet. 
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De byggde på kristen grund men använde sig även av den så kallade 
Mormons bok som urkund. Även om denna rörelse var relativt liten till 
sin omfattning sågs den ändå av de statskyrkliga som ett reellt hot mot 
den kyrkliga enheten. Till detta bidrog att både mormonismen och 
baptismen spreds av missionärer från USA. De var båda frikyrkliga och 
förnekade barndopet och därför blandades de ofta samman.39 

C. O. Rosenius - EFS centralgestalt. Västerbottens museum. 
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Inom den inomkyrkliga (ofta kallad nyevangeliska) väckelsen var den 
västerbottensfödde Carl Olof Rosenius en av de teologiska huvud
aktörerna. Hans far, Anders Rosenius, var för övrigt präst och företrä
dare för den bekännelsetrogna grenen av det norrländska nyläseriet.4° C. 
O. Rosenius figurerade i olika sammanhang inom den inomkyrkliga 
väckelsen. Bland annat återfanns han i Evangeliska Sällskapet och han 
gick även i bräschen när Evangeliska Traktatsällskapet bildades 1853. 
Rosenius bröt sig också ur den Evangeliska Alliansens styrelse 1856 när 
den blev allt mer öppet baptistisk. Han var även med vid grundandet av 
den lutherskt präglade sammanslutningen Stockholms stadsmission. 
Den avsåg att arbetade för den inre missionens sak i huvudstaden, och 
ville förena social omsorg med ett religiöst uppvaknande.41 När en 
svensk utbildning av diakonissor grundades 1851 återfanns han bland 
grundarna. Diakonissanstalten bildades som ett alternativ till ett miss
lyckat försök att starta ett sällskap för inre mission i huvudstaden.42 

Rosenius var dessutom sedan 1842 redaktör både för den inom
kyrkliga månatliga tidskriften Pietisten, vilken fungerade som en sam
manhållande länk för landets inomkyrkliga väckelserörelse, och för 
tidskriften Missions-Tidning, som höll samman landets missionsvän
ner. Båda dessa tidskrifter hade grundats av den engelske metodist
pastorn George Scott. Han hade kommit till Stockholm 1830 med 
uppgift att sörja för inflyttade engelska arbetares religiösa behov. Med 
tiden vidgades hans verksamhet till att även omfatta metodistiskt präg
lade sammankomster för svenskar. Han bidrog också till byggandet av 
Engelska kyrkan, senare kallad Betlehemskyrkan. Scott arbetade i 
metodistisk anda också med skriftspridning. Han fanns dessutom med 
vid grundandet av Svenska Missionssällskapet. Från 1835 var han 
även verksam inom Evangeliska Sällskapet. 

Scott utvisades 1842 ur Sverige sedan hans verksamhet kritiserats 
för att splittra statskyrkan genom konventiklar och egna nattvards
gångar. Rosenius tillhörde Scotts medhjälpare och fortsatte efter Scotts 
utvisning hans arbete genom predikningar i Betlehemskyrkan och som 
redaktör för Pietisten och Missions-Tidning. Också inom metodismen 
fanns ända sedan grundandet en schism rörande inomkyrklighet kon-
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tra frikyrklighet, och det märktes också i kretsen kring Scott. Bland 
hans medhjälpare återfanns förutom Rosenius också Per Magnus Elm-
blad. Han var senare med vid EFS grundande. Kring Scott märks också 
Fredrik Olaus Nilsson och Anders Wiberg, vilka längre fram blev ton
givande personer inom den baptistiska väckelsen. 

Scotts verksamhet omfattade likaså arbete för svenska folkets nyk
terhet. Brännvinsbruket var vida utbrett och försök gjordes från stats-
kyrkligt håll att stävja detta. Den vanligaste linjen bland landets präs
terskap var den som propagerade för måttlighet, och inte för absolu
tism. Scott företrädde en absolutistisk linje och reste runt i landet och 
agiterade för nykterhetssaken bland annat som Svenska Nykterhets
sällskapets ombud. Fïan gav också absolutismen, och nykterhetsarbe
tet överhuvudtaget, en religiös dimension. Runt om i landet förenades 
religiös väckelse med nykterhet. Nykterhetsarbetet kunde dessutom 
legitimera att man samlades trots de begränsningar som reglerades av 
konventikelplakatet. Därmed kunde nykterhetsmötena också ligga till 
grund för samlingar med frikyrklig prägel.43 

Jarlert skriver att kring mitten av 1800-talet »blev [religionsfriheten] 
en alltmer akut fråga, särskilt som konventikeln vidgade sig till förening, 
den reformerta traktatspridningen ökade, och de baptistiskt sinnade 
kolportörerna flitigt predikade«.44 Det var i det läget EFS bildades. 

Den inomkyrkliga väckelsen samlas 
- EFS grundande 

Vid tidpunkten för EFS grundande hade flera försök att verka för kris
ten väckelse gjorts utanför den traditionella kyrkoverksamheten. När 
det blev uppenbart att det inte gick att samarbeta över de konfes
sionella gränserna inom en rörelse som Evangeliska Alliansen, började 
möjligheterna till en nationell inomkyrklig organisation att undersökas. 
Den egentliga initiativtagaren till att grunda EFS var den nyblivne präs
ten Hans Jacob Lundborg. Sin andliga fostran hade han fått inom den 
pietistiskt influerade krets av uppsalastudenter som samlats kring råd
man Lars Vilhelm Henschen. Bland dem återfanns även C. O. Rosenius, 
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samt andra av EFS tidiga anhängare. Lundborg hade ett tag haft en 
tanke på att bilda en förening för att tillvarata den evangelisk-lutherska 
väckelsen. Liksom andra inom den henschenska kretsen var Lundborg 
i g runden kritisk till kyrkans arbete, och betonade i rollen som präst 
bland annat hembesök och andakter i hemmen. Han intog också en 
positiv hållning till lekmannapredikan. Han blev därför beskylld för 
»pietistväsen«. För att söka inspiration för den inomkyrkliga väckelsen 
i Sverige reste han 1855 till Skottland. Hans intention var i första hand 
att skapa ett nationellt traktatsällskap.45 Det var en resa som gjordes 
möjlig genom kontakter mellan den skotske pastorn James Lumsden och 
Lundborgs vän Hjalmar Hazelius (Skansen-grundaren Arthur Hazelius 
kusin).46 Under resan tog han starka intryck av den skotska kyrkan som 
stod fri från staten. Den arbetade för den inre missionen genom skolor, 
söndagsskolor samt traktat- och bokspridningsverksamhet. Idéen väck
tes hos honom att inom svenska kyrkans ramar organisera en självstän
dig evangelisk verksamhet efter skotsk modell.47 

I juni 1855 samlades företrädare för den nyevangeliska väckelsen i 
Stockholm. Den främste företrädaren för missionen, Peter Fjellstedt, 
var också inspirerad av den skotska kyrkan som stod fri från staten. 
Han ville skapa en frikyrklig organisation, vilket Rosenius satte sig 
emot.48 I maj 1856 grundades så Fosterländska Stiftelsen för Evangelii 
befrämjande, vilken i juni bytte namn till Evangeliska Fosterlands-Stif
telsen.49 Stiftelsen bestod därmed av en styrelse om tolv män som till 
sin form för tankarna till det samtida associationsväsendet. Stadgarna 
illustrerar väl dess ändamål. I första paragrafen står att läsa: 

Stiftelsens uppgift är, att till ändamålsenligare och mera ordnat an
vändande af de många frivilliga krafter, hvilka redan inom vårt land 
på spridda håll börjat verka i evangeliets tjenst, för dessa utgöra en 
gemensam föreningspunkt, samt att till framkallande af nya sådana, 
hittills obegagnade krafter, öppna tillfälle för en och hvar att med 
personlig verksamhet, skrifter, böcker, årliga eller tillfälliga gåfvor, 
testamenten eller annorledes lemna sitt bidrag till vinnande af det 
åsyftade ändamålet: Christi rikes tillvext ibland Christna bekän-
nare.5° 
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Vidare står det i andra paragrafen om förhållandet till kyrkan och 
andra föreningsbildningar att: 

Då nu inom vårt land finnes ett kyrkosamfund med ren evangelisk 
trosbekännelse och fri bibelspridning, så har Stiftelsen för afsigt att 
verka medelst spridning af skrifter i full öfverensstämmelse med den 
befintliga lärogrunden, samt att för detta ändamål använda blott 
sådana personer, som af tro och öfvertygelse bekänna sig till det 
kyrkosamfund, der de skola verka; och vill således Stiftelsen inga
lunda ställa sig i någon motsats till förhandenvarande kyrkliga in
rättningar för utbredandet af Jesu Christi evangelium i landet, utan 
fastheldre med dem samverka därför, i den mån Stiftelsen derom 
kan blifva anmodad eller sjelf finna lämpligt.51 

I paragraf tre och fyra nämns att EFS angelägenheter skall handhas av 
en styrelse om tolv personer som skall vara bosatta i Stockholm. Stif
telsen skall också ha sin huvudstation i Stockholm och de som vill ha 
»skrifter, kolportörer eller upplysningar i ämnet« ombeds att höra av 
sig till styrelsen. Styrelsen skulle förnyas genom att fyra ledamöter år
ligen avgick till följd av ålder eller lottning, men med möjlighet att bli 
återvalda. 

I Rosenius tidning Pietisten finns EFS stadgar publicerade och vi får 
även en vidare bakgrundsteckning och syftesförklaring till bildandet.521 
tidningen bemöts den kritik som gått ut på att Stiftelsen kan förväxlas 
med Evangeliska Traktatsällskapet och dess frikyrkliga element. I Pieti
sten sägs att EFS visserligen är närmare förenad med »lefvande och 
gudfruktige Baptister, än med döda och ogudaktige Lutheraner«, men 
att målet ändå är att verka inom den kyrkliga ordningen. Vidare utveck
las EFS syfte vilket placerar Stiftelsen mitt i den religiösa kontexten: 

[V]i behöfva icke lägga det ringaste »hinder« för dess [evangeliets] 
spridning, genom att sammanblanda olika läror i samma bok eller 
bokförråd, hvarigenom köpare skola vara otrygga på hvad de emot-
taga - om vi ingen annan betänklighet hade dervid - ty vi skole be
sinna, att när en kolportör öppnar sitt förråd till försäljning hinner 
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köparen icke genomläsa och granska hvad han köper och utdelar till 
sina barn och tjenare; och nu har Ev. Fost. Stiftelsen velat, i afseende 
på dess kolportörer, befria köparen från den farhågan, att han räcker 
dem ett skadligt oros-frö, en källa till så beskaffade bekymmer och 
grubblerier, som icke vore för själens salighet nödiga, men väl kunna 
tvärtom afleda uppmärksamheten från det enda nödvändiga till en 
hop ändelösa tvistefrågor. När nu nämnda farhåga, den må vara 
befogad eller icke, åtminstone lägger hinder för den varsamme köpa
ren och således för spridningen af våra goda väckelseskrifter, så fråga: 
är icke detta ett tillräckligt skäl för Stiftelsens kyrklighet? [—] F. d. 
»Evangeliska Traktat-Sällskapet« härstädes har i afseende på skrift
ers utgifvande följt samma grundsats; men då åtskilliga skriftspridare 
i landsorten, jämte våra skrifter äfven medfört dem af främmande 
beskaffenhet, har deraf mycket bekymmer uppkommit och af nitiske 
vänner af skriftspridningen öfverklagats, hvilket utgjort en af de 
kraftigaste anledningar till Stiftelsens bildande. Och detta torde 
vara nog till skäl för dess nu uttalade grundsats.53 

EFS grundades alltså som en inomkyrklig förening för att tillvarata de 
evangelisk-lutherska frivilligkrafterna, vilka ansågs behöva en natio
nell koordinator. I pietistisk anda ville Stiftelsen verka som kyrkans 
livgivare genom distribution av bekännelsetrogna skrifter, i motsats till 
de baptistiska skrifterna.54 Skriftdistributionen skulle ske med hjälp av 
kolportörer som verkade i enlighet med den kyrkliga bekännelsen. Den 
nationella kolportörsverksamheten skulle göras mer enhetlig för att på 
så vis kunna bilda en starkare front i kriget om själarna. Därtill avsåg 
man att, till följd av splittringar inom kristenheten, bilda front mot 
främst baptister och andra frikyrkliga.55 Det är också intressant att det 
särskilt omnämns att man bekymrar sig för barn och tjänare. Det finns 
således en oro för att de som inte förstår bättre skulle kunna ta till sig 
olika irrläror, och därför var det alltså bättre att någon gjorde ett kva
lificerat urval. 

I EFS förenades sålunda en folkligt utbredd väckelse med folk från 
den lågkyrkliga teologiska fakulteten i Uppsala, väckta präster, väckelse
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ledare och personer från adeln. Där fanns, i likhet med det samtida 
associationsväsendet, ett intresse för folkväckelse och även ett socialt 
engagemang.561 styrelsen återfinns en rad höga herrar. Till ordförande 
valdes baron Jonas Alströmer. Vice ordförande blev lektor P. M. Elm-
blad som också återfinns vid grundandet av Ersta diakonissanstalten 
(så även hans fru Emelie).57 Han var också utgivare av tidningen Frids
bäraren och ägare till det Dahlströmska tryckeriet som tryckte en stor 
del av Stiftelsens första skrifter.58 Till förste sekreterare med ansvar 
över utrikes brevväxling valdes pastor Hans Jacob Lundborg. Vice se
kreterare med ansvar för inrikes brevväxling var Bernhard Wadström, 
som även var verksam som publicist och präst med nära band till hovet 
genom prinsessan Eugénie och drottning Sophia.59 Grosshandlare 
Oscar Cassel valdes som skattmästare. Bland ledamöterna märks även 
landshövding och greve Gösta Fredrik Liljencrants, greve Thure Ruden-
schöld, assessor Axel Adlercreutz (senare justitiestatsminister och lands
hövding), doktor A. F. Melander, gravör Carl Severin Wennersten, di
rektör Johan Fredrik Georgii och häradshövding Carl Humble. Givet
vis är även magister Carl Olof Rosenius med i styrelsen.60 Som supp
leanter återfinns kunglig sekreterare A. Welin, myntmästare och riks
bankschef Sebastian Tham och instrumentmakare L. R Cronwall. I 
kretsen omkring Rosenius och styrelsen återfinns även den svenska 
missionens nyevangeliska företrädare, prästen doktor Peter Fjellstedt, 
och nykterhetsfrågans förkämpe, prästen Peter Wieselgren.61 

Om vi ser till den första styrelsen är det en tämligen brokig skara 
individer som samlats för EFS arbete.62 Det är en grupp som inte så lätt 
kan karaktäriseras utifrån Habermas idealtypiska offentlighetsbegrepp, 
eller med kategorierna konservativ respektive liberal. I styrelsen åter
finns exempelvis den tjugofemårige Wadström med kontakter inom ho
vet och med professor Erik Gustaf Geijer som fadder. Själv var Wadström 
starkt kritisk till den statskyrkliga ordningen, vilket han kanaliserade 
genom sitt väckelseengagemang. Den trettioettårige Lundborg betrakta
des som liberal. Även han var kritisk till statskyrkligheten, förespråkade 
kyrkans avskiljande från staten och propagerade för religionsfrihet. 
Också den femtioårige Elmblad verkade för religionsfrihet och tolerans. 
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Dessa tre, tillsammans med flera andra av EFS första främjare (inklusive 
den då fyrtioårige Rosenius) hade kommit i kontakt med varandra ge
nom den lågkyrkligt präglade henschenska kretsen i Uppsala som i hög 
utsträckning drog till sig unga präststudenter. L. V. Henschen arbetade 
själv för väckelse och religionsfrihet utifrån sin position som liberalt sin
nad riksdagsman. Wadström, Lundborg och Elmblad var dessutom 
prästvigda och hade alla upplevt svårigheter i samband med vigningen 
med anledning av deras väckelseanknytning. De var också aktiva för-
eningsbildare och publicister för väckelsens sak. 

I styrelsen återfinns också den femtiofemårige greven och hov
marskalken Liljencrantz som tillhörde den konservativa adeln i riksda
gen. Han var 1865 aktivt engagerad i den konservativa kampanjen mot 
representationsreformen. Däremot drev han i Riddarhuset de liberalt 
präglade frågorna som avsåg upphäva konventikelplakatet och utöka 
religionsfriheten. Även den trettiofemårige Adlercreuz var konservativ 
riksdagsledamot och reserverade sig emot representationsreformen. 

Greve Thure Rudenschöld vet vi inte så mycket om, men hans bror, 
Torsten Rudenschöld, engagerade sig i folkskolans utbyggnad. Han 
tillhörde liberalerna och förordade ståndscirkulation samt en gemen
sam skola för alla barn, oavsett social tillhörighet. 

Sin första expedition hade Stiftelsen i ett »medelstort rum på nedre 
botten av Riddarhusets långa, låga, halvrunda byggnad nere vid Mälars
tranden«, något som illustrerar EFS koppling till samhällets övre skikt.63 

Uppenbarligen var det möjligt att organisera sig över de idag gängse 
gränserna. Sett i samband med samtida föreningsbildningar, och EFS-
styrelsens ledamöters engagemang för den inre missionen, skall EFS 
grundande sättas i relation till en svensk borgerlig offentlighet. För att 
främja den inre missionen inrättades tidigare nämnda Ersta diakoniss
anstalt av bland andra Elmblad och Rosenius. Dessutom var Melander 
anstaltens förste läkare. I samma anda av socialt och andligt engage
mang grundades även Stockholms stadsmission. Där återfinns flera 
andra i EFS styrelse, exempelvis Rosenius, Alströmer, Melander och 
Wennemen. Melander, Tham, Rosenius och Wadström hade alla varit 
verksamma i Evangeliska alliansen. Tillsammans med Alströmer, 
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Rudenschöld och Elmblad, återfinns dessa också på en petition från 
1855, ställd till kung Oscar I, emot ett lagförslag att inskärpa straff
påföljden för »nattvardens utdelande av lekmän«.64 

EFS var en del av den borgerliga offentligheten, men det var inte 
enbart den växande liberala medelklassen som var aktiv. Den kunde 
uppenbarligen samsas med konservativa grupperingar. Habermas be
tonar att religiositeten förlades till individens privata sfär och därmed 
gjordes religiös övertygelse till individuell. Det skall ses i ljuset av den 
tidigare representativa roll kyrkan spelade, enligt honom. Inom EFS 
ville flera av styrelseledamöterna visserligen i egenskap av präster och 
riksdagsmän betona den individuella övertygelsen, men gjorde det ge
nom att organisera sig och tog sin religiösa tro ut i offentligheten. 

EFS position som inomkyrklig livgivare i pietistisk anda innebar att 
man ville återuppliva vad som ansågs vara en död kyrka, hemfallen åt 
institutionalism, världslighet och formväsende. Men Stiftelsens grun
dare ansåg det ändå inte vara rätt att bilda en frikyrka på grund av 
dessa missförhållanden.651 en samtidsbeskrivning målas bilden upp av 
det samhälleliga och kyrkliga sammanhang i vilket EFS grundades. Där 
fanns dryckenskap, svordomar och smutsiga skämt, tidningar och bro
schyrer som blandade sant och falskt, ett sömnaktigt lyssnande på 
predikningar, ett innantillrabblande av inlärda böner och ett stelt utö
vande av kristendomen. Dessa förhållanden fördärvade människor i 
allmänhet och barnen i synnerhet. Detta måste en kristen människovän 
reagera på, och det är ett gott tecken om man vill ändra på detta förhål
lande.66 

Med denna inställning till bland annat kyrkan var EFS blotta när
varo en provokation gentemot dem som inte kände igen denna bild av 
kyrkan. Häri ligger också ett återkommande problem för EFS som ville 
vara en egen organisation inom kyrkan. Genom åren kom frågan om 
förhållandet till kyrkan att vara kontroversiell och omstridd, även om 
den varierade i intensitet.67 I EFS jubileumsskrift till 75-årsjubiléet 
heter det att »kyrkan som sådan hade snarast hindrat väckelsen. Hade 
än många av dess tjänare varit väckelsens redskap och nitiska befräm-
jare, så hade dessa oftast blivit förföljda av sina överordnade«.68 
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EFS bemötte kritiken från kyrkan vid grundandet med att säga att 
arbetsområdet var så pass stort att det räckte till åt båda, och att kyr
kan helt enkelt inte tillvaratog alla frivilliga krafter. Det avsåg EFS 
däremot att göra, och därför borde det inte heller uppstå någon kon
kurrens.69 Men EFS grundande innebar trots allt något nytt i det 
svenska religiösa sammanhanget. Kyrkohistorikern Sven Gustafsson 
skriver om detta förhållande att redan »genom sin existens innebar 
Stiftelsen något nytt både i förhållande till den parokiala organisatio
nen och stiftsorganisationen. [—] EFS:s tillkomst betyder, att detta 
[inomkyrkliga] kyrkoideal får en landsomfattande organisation och 
att de traditionella religiösa verksamhetsformerna får andra och nya 
vid sin sida.«70 

Detta är inte tillfället att närmare gå in på styrelsens uppgifter, dess 
arbetssätt och organisatoriska uppbyggnad med olika utskott och så 
vidare. Det faller utanför studiens ram och har dessutom utretts när
mare i andra studier.71 Här konstateras inför de kommande delstu
dierna att EFS inledningsvis utgjordes av en styrelse med omfattande 
befogenheter. Den hade grundat det EFS den själv utgjorde. 
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III 

EFS riksorganisation 
- uppbyggnad och ambitioner 

SO M B E SK RIVIT S  i inledningen består denna avhandling av fyra del
studier som var och en lägger ett tematiskt avgränsat perspektiv på 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen under de första fem decennierna. 
Följande kapitel ger en introduktion till EFS organisation och verksam
het, men vid sidan av detta finns ytterligare en avsikt. Kapitlet skall ge 
det underlag som är nödvändigt för att förstå det större sammanhang 
i vilket de övriga delstudierna ingår. Tanken är att lyfta fram de för
hoppningar och ambitioner EFS styrelse hade vid grundandet och visa 
hur den sökte vägar att omsätta sina idéer i e n praktiskt fungerande 
arbetsordning. Förutom själva organisationen med anknutna ombud 
och missionsföreningar vill kapitlet också belysa de två viktigaste 
verksamhetsformerna inom EFS från den första tiden, nämligen skrift
spridning och kolportörsverksamhet. 

Bildandet av EFS skall ses mot bakgrund av det föreningsväsende 
som vid samma tid vann allt fler anhängare inom den svenska medel- och 
överklassen, det så kallade associationsväsendet. Sammansättningen av 
EFS styrelse, metoden med skriftutgivning och distributionsformerna för 
skrifterna samt upprättandet av nya mötesplatser för diskussion och 
samvaro uppvisar stora likheter med associationsväsendets organisa
tionsidéer. Det antyder att den nya väckelseorganisationen tillhörde, el
ler var starkt påverkad, av rörelsen. Historikern Torkel Jansson har i sitt 
arbete om associationsväsendet visat hur denna för sin tid nya samman
slutningsform spelade en viktig roll vid skapandet av en borgerlig offent
lighet i Sverige.1 Med drag gemensamma med associationsväsendet är 
det därför naturligt att se den tidiga Stiftelsen som en del av skapandet av 
en borgerlig offentlighet i Sverige. 

I denna delstudie och i de följande kapitlena, är också sökandet 
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efter en förändringsprocess viktig. Under det studerade halvseklet 
krackelerade det svenska enhetssamhället och Sverige moderniserades. 
Industrialiseringen började ta fart och med den följde också urbanise
ringen. En ekonomi baserad på kapitalismens principer tog form och 
med den utvecklades både en ny medelklass och en arbetarklass. Från 
utlandet importerades och spreds förklaringsmodeller som såg världen 
och tillvaron ur andra perspektiv än tidigare. Kyrkans monopol luck
rades samtidigt upp och i liberal anda utökades religionsfriheten. Där
för kan man säga att samtiden i många hänseenden blev mer diversi-
fierad under den studerade tidsperioden. 

Utifrån de ovan beskrivna premisserna avser studien dels att beskriva 
hur EFS växte fram, dels att tolka det sätt rörelsen transformerades. Det 
är en process som beskrivs i termer av offentlighet och sekularisering. 
Viktiga frågor är: Vad sker med en religiös organisation som EFS när 
förutsättningarna för verksamheten ändrades såsom de gjorde? Säger 
det något om hur religionens ställning skiftade under samma tid? 

Organisationens uppbyggnad 
Provinsombud 

Det EFS som grundades 1856 bestod, som nämnts, av en allenarådande 
styrelse i Stockholm som förnyade sig själv och vars ledamöter kom 
från ett övre samhälleligt skikt. För att sköta verksamheten ute i landet 
anlitade styrelsen så kallade provinsombud. Fram till 1874, då det blev 
möjligt för lokala föreningar att ansluta sig till EFS, var provins
ombuden den enda formaliserade kontakten styrelsen hade med dem. 

En av provinsombudens viktigaste uppgifter var att med »råd och 
dåd« stödja och kontrollera de kringresande kolportörerna och deras 
verksamhet så att de höll sig inom de ramar som var satta av EFS. Till 
ombudens plikter hörde också att tillgodose områdets andliga behov, 
ha ett förråd av skrifter, »och i allmänhet med kärlek och intresse egna 
sin uppmärksamhet åt saken«.2. Detta ställde krav på ombuden som 
skulle vara kända som erfarna och allvarligt kristna män. Så skulle man 
skapa förtroende för EFS verksamhet.3 

Provinsombud blev man på rekommendation av exempelvis ett 
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annat ombud, eller av någon annan person som riksstyrelsen hade för
troende för (två rekommendationer krävdes). Efter beredning inom 
förvaltningen för den inre missionen utfärdades en kallelse som den 
utvalde hade att ta ställning till, och i slutändan var det styrelsen som 
fattade beslut om anslutning. Allra helst såg styrelsen präster i r ollen 
som provinsombud, vilket hade att göra med Stiftelsens inomkyrkliga 
ambitioner.4 Många av ombuden stod kvar i denna uppgift livet ige
nom. Enstaka personer avsade sig dock uppdraget på grund av kon
fessionella tvivel eller blev entledigade.5 

Antalet provinsombud uppgick under det första året till 73 stycken, 
ett antal som sedan årligen utökades. Förteckningen över ombuden vid 
den här tiden visar att de till största delen utgjordes av personer som 
hade en mellanställning i samhället, eller befann sig på en nivå däröver. 
Där återfinns bland andra präster, pastorer, brukspatroner, hemmansä
gare, handlare, nämndemän, samt en och annan lantbrukare.6 Detta 
kan vara av intresse att notera om vi jämför det tidiga EFS med as
sociationsväsendet. På samma sätt som fallet var med associationerna 
växer en bild fram av ett EFS som lokalt var förankrat i samhällets övre 
skikt. Det var människor i en sådan ställning som hade till uppgift att 
övervaka kolportörerna, vilka i sin tur i stor utsträckning rekryterades 
bland personer som stod lägre på samhällsstegen. Det fanns alltså från 
början en tydlig hierarkisk ordning inom organisationen. 

En utvecklingstendens kyrkohistorikern Karl Axel Lundqvist pekar 
på är de förändringar som provinsombudskårens sammansättning ge
nomgick mot slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet. Vid början av 
1880-talet uppgick antalet provinsombud till 287 stycken och av dem 
var 139 präster, det vill säga 48,4 procent. Till 1890 hade andelen präs
ter ökat något för att därefter sjunka, och 1910 utgjorde prästernas 
andel endast 32,9 procent (286 stycken av totalt 868). Med andra ord 
sjunker andelen präster under perioden 1880-1910 från att ha varit 
knappt hälften till att bli cirka en tredjedel.7 

Lundqvist sätter den här utvecklingen i samband med att kyrkan själv 
började uppmuntra sin egen lekmannaverksamhet och att konkurrensen 
med EFS därigenom skärptes.8 Kyrkans allt mer ansträngda förhållande 
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till EFS var ett resultat av samhälleliga förändringar, som påverkade si
tuationen för religion överhuvudtaget. Därför påpekas detta konkur
rensförhållande redan inledningsvis, även om det finns anledning att 
återkomma till det längre fram. Början av 1890-talet har utpekats som 
en brytpunkt för kyrkan vars företrädare upplevde sig förlora greppet 
om folket och samhället. Bidragande orsaker till detta var bland annat 
den kritik som riktades mot kyrkan av den tidiga arbetarrörelsen, samt 
det faktum att den växande arbetarklassen kom att betraktas som ett 
socialt problem. Den begynnande industrialiseringen hade medfört att 
arbetslösheten ökat, och fattigvården kom därför att diskuteras. Kyrkan 
hade sedan tidigare ett ansvar för fattigvård och detta ansvar blev om
kring 1880-talet föremål för en intern debatt. I en strävan att skapa ökad 
samverkan mellan kyrkan och samhället trädde den så kallade för
samlingsrörelsen fram. Den lokala kyrkoförsamlingens frivilliga arbete 
under prästerskapets ledning framhölls, och det blev därför allt mer pro
blematiskt för präster att vara lojala mot både kyrka och EFS.9 

Reseombuden 

Förutom de lokalt stationerade provinsombuden ville företrädare för 
EFS ha även så kallade reseombud. Tanken var att dessa skulle bestå av 
studerade och mogna män, gärna präster, som på heltid reste omkring 
i landet för att stödja Stiftelsens medarbetare genom föredrag och per
sonlig kontakt. De tänktes därigenom med sin »mognad och erfarenhet 
väcka förtroende till såväl densamma [kolportörsverksamheten] som 
till Stiftelsens verksamhet i det hela«. Genom att välja erfarna personer 
tänkte sig styrelsen att reseombuden på allvar skulle kunna ta upp 
kampen mot de ej väckta prästerna som annars allt för lätt åtnjöt fol
kets förtroende. EFS ville därmed visa att även lärda personer kunde 
vara »äkta« kristna.10 Ändå dröjde det till 1865 innan EFS fick sitt 
första heltidsanställda reseombud. Dennes verksamhet komplettera
des med att styrelseledamöter arbetade som reseombud på deltid. Rese
ombuden hade också till uppgift att initiera föreningsbildande. De 
ansågs vara särskilt skickade till detta då de hade den insikt som behöv
des för att avgöra vilka personer som kunde vara lämpliga.11 Vid ett 
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tillfälle nämns att det främst var reseombuden som vann kyrkans och 
prästerskapets förtroende, inte de kringresande kolportörerna. Ett 
tecken på detta från kyrkligt håll var att en del av reseombuden tillde
lades venia (tillstånd att predika).12 

Vid 1880-talets mitt började reseombudsverksamheten att ändra 
karaktär. Reseombuden stannade ofta till under en längre tid på samma 
ort, från vilken de utgick när resor i den omkringliggande trakten före
togs.13 Detta ansågs ge goda resultat och några år senare blev det rese-
ombudsverksamhetens uttalade strategi. Problemet uppstod då att olika 
landsdelar fattade tycke för olika ombud.14 Detta bröt med en huvud
tanke bakom inrättandet av både reseombuden och kolportörerna, näm
ligen att de skulle vara kringresande. Fördelen med ett stationärt rese
ombud var dock att denne då kunde få ökad uppsikt över de andliga 
förhållandena i bygden och bättre kunde förankra sitt budskap. Dess
utom innebar systemet med på orten boende reseombud en utvidgad 
kontroll av kolportörsverksamheten, både beträffande rättrogenheten, 
och möjligheten att upptäcka talangfulla kolportörer för vidare utbild
ning och utökad tjänst.15 

Kolportörernas och reseombudens verksamheter kom med tiden att 
flätas in i varandra, samtidigt som detta innebar en ökad konkurrens 
dem emellan. Dessutom stärktes reseombudens popularitet på bekost
nad av kolportörernas. Att reseombuden i viss utsträckning rekryterades 
bland de mer begåvade och erfarna kolportörerna visar även att Stiftel
sens ambulerande missionsverksamhet kom att utövas av två gruppe
ringar, dels ett erfaret och efterfrågat skikt, dels ett inte fullt så väletable
rat.16 Den ambition som funnits från början, att reseombuden skulle 
vara välutbildade och gärna präster, hade alltså härmed kommit på 
skam. Istället för att värva präster till reseombud var det i allmänhet 
äldre, erfarna män som genom lång och trogen verksamhet inom Stiftel
sen fick dessa tjänster.17 Att denna verksamhet ändå stärktes allt efter
som framgår inte minst av att antalet reseombud ständigt utökades för 
att vid sekelskiftet uppgå till 36 stycken. När titeln kolportör 1906 änd
rades till predikant fördes även reseombuden in under det samma be
teckning. Förutom att provinsombudskårens andel av präster minskade, 
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tyder den ändrade taktiken när det gäller reseombuden på att förhållan
det till kyrkan förändrats. 

Missionsföreningarna 

Runt om i landet fanns vid tiden för EFS grundande olika lokala fören
ingar som på olika sätt ville verka för väckelsens sak. De flesta fören
ingarna var helt fristående sammanslutningar av kyrkotrogna, men de 
utgjorde ändå en faktor som låg bakom EFS bildande och senare ut
veckling. Till Stiftelsens mål hörde nämligen att samordna de bekän
nelsetrogna evangelisk-lutherska föreningarnas arbete för att ena kam
pen mot de splittrande tendenserna som fanns inom väckelsen. Strävan 
var visserligen att dessa föreningar skulle vara självstyrande, men tan
ken var att de skulle återuppliva statskyrkan.18 Men samtidigt som 
styrelsen med tiden kom att se allt positivare på föreningsbildningar -
och häri ligger en dubbelhet i Stiftelsens arbete - var EFS en inomkyrk-
lig rörelse och ville därför inte bidra till att föreningar bildades som 
kunde ligga till grund för frikyrkliga utbrytningar. 

Missionsföreningarna19 utgjorde ofta en sorts övergripande orga
nisationer under vilka flera andra sammanslutningsformer kunde be
driva sin verksamhet. Där fanns hemkretsar, som kan ses som en fort
sättning på de konventiklar som fram till 1858 var förbjudna. Andra 
exempel är läse-, nykterhets- och söndagsskoleföreningar, olika ung
domsföreningar och sammanslutningar som arbetade för specifika 
missionsmål såsom hemlands-, hedna- och sjömansmission. Till mis
sionsföreningarna hörde också sy- och arbetsföreningar vilkas verk
samhet var inriktad på att samla in pengar till missionen. 

Under 1860-talet fanns en ömsesidig önskan hos såväl styrelse som 
lokala föreningar att komma i närmare kontakt med varandra. I års
berättelsen från 1864 är en specifik förenings stadgar publicerade 
för att utgöra en förebild för andra EFS-sympatiserande föreningar att 
ta efter. Stadgarna anger att föreningen skall verka för Kristi rikes till
växt genom spridning av Guds ord, söndagsskolor, bönemöten och lik
nande aktiviteter. Enligt stadgarna vill föreningen också betrakta sig 
som en del av Stiftelsen och därför understödja den ekonomiskt. Utö-
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ver den ordinarie verksamheten skall träffar hållas fyra gånger per år 
med hela föreningen, där frågor som rör gemensamma angelägenheter 
avhandlas. Ingen medlemsupptagning skall ske eftersom en sådan 
skulle kunna tolkas som ett steg mot att bilda en frikyrka, vilket man 
ville undvika. Föreningen avser också att anställa en av Stiftelsens 
kolportörer, samt verka för att hemkretsar bildas.20 

Cirkulärskrivelser hade redan på 1860-talet skickats ut av EFS sty
relse till provinsombuden med önskan om att få in underrättelser om 
verksamheten ute i bygderna.21 I början av 1870-talet gjordes det på 
nytt, och styrelsen bad särskilt att intresserade föreningar skulle sända 
in stadgar, styrelseuppgifter och uppgifter om kolportörer i förening
ens tjänst. Styrelsen hävdade nu att en starkare knytning mellan lokalt 
och centralt skulle främja den frivilliga verksamheten, och att detta 
skulle leda till ökat medbestämmande eftersom Stiftelsen då skulle bli 
en gemensam angelägenhet.22 

Vid årsmötet 1874 ändrades stadgarna i syfte att stärka kontakten 
mellan styrelse och föreningar. Därmed började EFS också att ta de för
sta stegen mot en från kyrkan tydligare avskilj bar egen organisation. Till 
ändringarna hörde bland annat den sjätte paragrafen som gjorde det 
möjligt för föreningar att ansluta sig till EFS. Nu gavs också lokalfören
ingarna befogenheter att skicka en person med fullmakt att rösta vid 
årsmötet i Stockholm. Ville en förening ansluta sig till EFS skulle dess 
styrelse skicka in stadgar samt uppgifter om ledamöter i föreningens sty
relse och om verksamma kolportörer. Utöver det skulle verksamhets
berättelser sändas in varje år. Dock fanns förbehållet att årsmötet skulle 
ha rätten att utesluta olämpliga föreningar. Enligt de reviderade stad
garna räckte det dessutom numera för styrelseledamöter att bo i Stock
holms närhet, tidigare hade Stockholm som bostadsort varit ett krav.23 

Antalet anslutna föreningar steg från att 1874 vara cirka 85 till att 
i början av 1880-talet röra sig omkring hundratalet, med något enstaka 
utträde och en ungefär lika stor nyrekrytering. Fyra år efter den så 
kallade försoningsstriden 1878 som innebar att EFS mer frikyrkliga 
falang bröt sig ur under ledning av Paul Petter Waldenström och grun
dade Svenska Missionsförbundet (SMF), omnämns att det finns ett 
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flertal föreningar som Stiftelsen anser fungerar otillfredsställande, eller 
som den inte vet något 0m.24 

Den teologiska frågan i försoningsstriden gällde just synen på för
soningen -Jesu död på korset och hur den skulle tolkas. Man skiljer på 
en subjektiv respektive objektiv försoningslära. Waldenström före
språkade den subjektiva som innebar att korsdöden var en manifesta
tion av Guds kärlek till människorna och ses som att vägen till Gud 
alltid är och har varit öppen. Enligt den objektiva försoningsläran, som 
EFS företrädde, menar man att Gud varit vred på människan allt sedan 
syndafallet och att Jesu död och lidande var en ställföreträdande död 
för att försona människornas synd. En minst lika allvarlig källa till 
konflikt var att Waldenström förespråkade att nattvarden skulle utde
las inom den troende församlingen. Hans ståndpunkt var med andra 
ord frikyrklig, vilket inte kunde tolererades av EFS.25 

Frågan splittrade Stiftelsen och mot slutet av 1880-talet skärptes 
tonen angående föreningarnas eventuella EFS-tillhörighet. Styrelsen 
vädjade till tidigare anslutna föreningar, som inte hört av sig på flera år, 
att göra det, särskilt när det gällde den verksamhet de bedrev och vilka 
sympatier de hade. Styrelsen uppmanade också icke anslutna evang
elisk-lutherska föreningar att ansluta sig.26 

Till årsmötet 1887 hade denna uppmaning hörsammats av flera 
föreningar. För första gången hände det att föreningar uteslöts ur EFS. 
Fyra föreningar i Värmland avskildes på grund av försoningsfrågan, 
dessutom avsade sig en förening självmant kontakten med Stiftelsen. 
Men trots detta fortsatte rörelsen att växa; fler föreningar anslöt sig än 
som avskildes.27 Den stora uteslutningen av föreningar i försonings
stridens efterdyningar ägde rum först 1888. Då avfördes 3 5 föreningar 
under samma år. Vissa ströks för att de inte hört av sig på lång tid, 
andra avgick frivilligt på grund av att de inte accepterade EFS förbin
delse med kyrkan. Detta var inte så mycket att beklaga, menade styrel
sen, eftersom oengagerade föreningar kunde undvaras. Ytterligare 
andra blev uteslutna på grund av avvikande syn på dop, nattvard eller 
ekumenik.28 

EFS attityd gentemot missionsföreningarna genomgick under de stu-
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derade åren en betydande förändring. Från att endast ha velat samordna 
befintliga inomkyrkliga föreningar började man ta initiativ till, och upp
muntra nya föreningsbildningar. Det var en utveckling som innebar att 
EFS allt tydligare slöt sig samman till en enhetlig rörelse. Svenska mis
sionsförbundets grundades 1878 innebar också att EFS blev av med 
stora delar av sina frikyrkliga anhängare. EFS var på väg att forma sig en 
egen identitet med en läromässigt enhetligare grund, även om det inom
kyrkliga idealet hade segrat och banden till kyrkan hade visat sig starka. 

Det största antalet föreningsanslutningar inträffade emellertid från 
1890-talet, och i synnerhet under 1900-talets första decennium. Och 
liksom i fallet med provinsombudskårens sammansättning, där en allt 
lägre andel utgjordes av präster, kan tillväxten av lokala EFS-fören-
ingar ses som ett resultat av processer både inom statskyrkan och i 
samhället i övrigt. Kyrkan hade genom församlingsrörelsen allt mer 
kommit att betona sin egen frivilligverksamhet. Kyrkans företrädare 
hade i sin tur börjat uppleva att den förlorade sin samhälleliga position 
i en allt mer föränderlig samtid. Både EFS och kyrkan började se om 
sina verksamheter och kände ett behov att anpassa sig till rådande om
ständigheter. Det var i den processen EFS knöt allt fler fristående 
missionsföreningar till riksorganisationen.29 

Till missionsföreningarnas verksamhet hörde även byggandet av 
missions- och bönhus. Enligt en inventering gjord av EFS redan 1857 
fanns det ungefär 100 stycken fristående missions- och bönhus runt om 
i landet, de flesta i Mellansverige. Istället för att ha egna samlingsloka
ler kunde EFS-sympatiserande föreningar hålla till i skolhus eller kyr
kans församlingssalar. Men förhållandet kunde också vara det om
vända. Till följd av fördröjningar vid införandet av 1842 års folkskole
stadga kom exempelvis väckelserörelsens folk att gå före kommunerna 
genom att kombinera missionshusen med skolundervisning och barn
omsorg under 1800-talets sista årtionden.3° 

En inledningsvis positiv hållning till EFS hos skola och kyrka tende
rade på olika håll att med tiden förändras i negativ riktning. Detta 
ledde till att missionsvännerna, enligt EFS, var tvungna att skaffa sig 
egna lokaler. Därför skriver man i årsberättelsen 1901 att byggandet av 
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egna bönhus skulle bidra till ett »oberoende såväl af godtycklig be
handling från kyrkliga myndigheters sida som af behofvet att dela lokal 
med frikyrkliga och separatistiska föreningar.«31 Även här ser vi hur 
EFS förhållande till kyrkan skiftar och hur man vid 1900-talets början 
utskilde sig både från kyrkan och från frikyrkligheten. 

Skriftverksamheten 

När konventikelplakatet hindrade religiösa sammankomster var skrift
spridning ett legitimt sätt för väckelsens folk att missionera. Det fanns 
därför flera olika associationslika skriftspridningssällskap runt om i lan
det. Problemet var dock, sett genom EFS ögon, att de hade skilda kon
fessionella inriktningar. Detta ville EFS råda bot på genom att garantera 
att de skrifter man spred var trogna mot den kyrkliga bekännelsen. 

De olika sällskapens stiftare utgick ofta från uppfattningen att det 
fanns ett utbrett moraliskt förfall i s amtiden som även påverkat den 
allmänna litteraturens kvalitet, och vice versa. Om denna litteraturs 
verkningar skriver EFS vid början av sin skriftverksamhet att: 

Hvarjehanda böcker och tidningar af skadligt och fördärfligt inne
håll, hafva börjat mer och mer spridas. Äfven bör anmärkas, att visor, 
sagor och berättelser af alla möjliga slag länge colporterats i landet, 
och köpas och läsas med begärlighet. Stor okunnighet i själfva Guds 
Ord råder mycket allmänt, och äfven den mest nitiske lärare kan ej 
hindra att ju mycken likgiltighet derför, eller till och med fiendtlighet 
deremot, gerna vill bemäktiga sig de flestas hjertan.32 

Förutom att kontrollera de skrifter som publicerades och distribuera
des ville Stiftelsen också arbeta med att översätta utländska skrifter 
samt ge ut barn- och ungdomsskrifter.33 Till EFS skulle skriftsprid
ningssällskap och missionsföreningar kunna vända sig för att erhålla 
skrifter och vara försäkrade om deras kyrkliga inriktning.34 Denna 
»kvalitetssäkring« förblev ett genomgående tema i EFS skriftutgiv-
ningsverksamhet under den aktuella tidsperioden. 

Viljan att hejda vad som ansågs vara undermålig litteratur fanns 
inte bara inom EFS utan delades också av en del andra samtida skrift
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utgivare. En ambition liknande EFS finner vi exempelvis bakom de 
tidskrifter som började utges i Sverige under 18oo-talet. Liksom Stiftel
sen ville de förmedla god och moralisk bildning till samhällets lägre 
skikt.35 Fram till 1809 hade allt tryck passerat en granskning av cen
sorer, vilket också gav tryckt material en speciell auktoritet. Fastän 
censuren upphörde ansågs skriftutgivning vara det effektivaste medlet 
att nå ut till allmänheten fram till mitten av seklet.36 

Tanken var att först så småningom starta ett eget bokförlag för att 
sörja för spridning av nya och gamla, lättfattliga skrifter, riktade till de 
fattiga. Men när idén var framförd dröjde det inte länge förrän den 
förverkligades. En bidragande orsak var att Protestantiska förlags
föreningen, Stockholms Traktatsällskap och en traktatförening i Upp
sala slog sig ihop med Stiftelsen och samtidigt överlät sina bokförråd 
och ekonomiska medel. Därigenom fick EFS både ett lager av böcker 
och en kundkrets varifrån rekvisitioner började flyta in.37 

Redan under det första året spred Stiftelsen 360 000 skrifter av 
olika format, och efterföljande år hade antalet fördubblats. Därefter 
låg försäljningen stadigt på samma nivå med enstaka upp- och ned
gångar.38 EFS-förlaget växte med åren och utvecklades till att vara 
Nordens största bokförlag 1909.39 Det var inte bara Stiftelsens littera
turförsäljning som expanderade. Den kommersiella bokmarknaden 
växte överhuvudtaget under 1800-talets andra hälft. Detta till följd av 
rationaliserad bokproduktion, nya läsvanor och ökad läskunnighet 
efter folkskolans införande 1842.40 Till denna utveckling bidrog också 
att varje svensk stad 1843 tilldelades privilegium för en bokhandel av 
den nyetablerade Svenska bokförläggareföreningen.41 

En kategorisering av EFS skrifter visar att två större grupper kan 
urskiljas som hade olika uppgifter att fylla. Där var dels böcker och 
andra större skrifter, dels traktater och diverse mindre skrifter (däri
bland tidningar). Böckerna, vanligtvis skrivna av namnkunniga förfat
tare, var ofta av typen postillor (predikosamlingar), bekännelseskrifter 
(som Augsburgska bekännelsen), bibelkommentarer och olika bibel
utgåvor. De beskrev på ett klargörande sätt kristendomens innehåll, 
ansåg ansvariga för Stiftelsens skriftutgivning. Bland författarna märks 
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storheter som Luther, Arndt, Gezelius och andra förgrundsgestalter 
inom den kyrkotrogna väckelsetraditionen. Särskilt Luther hade givet
vis en stark ställning bland författarna, och hans skrifter ansågs vara 
»Guds ord rent och klart i sin tillämpning«.42 

Stiftelsen ansåg emellertid att dessa mer krävande skrifter inte natur
ligt fann sin väg till de breda folklagren, eftersom de fordrade vissa för
kunskaper för att vara nyttiga. Att förmedla sådan kunskap var syftet 
med småskrifterna och dessa uppfattades ha en viktig funktion inom 
väckelserörelsen. När det gäller författarna till de mindre skrifterna och 
traktaterna verkar de inte ha tillmätts någon större betydelse. Ofta finns 
inte författarnamnet angivet, eller så anges bara initialerna. I stor ut
sträckning bestod småskrifterna av material översatt från engelska eller 
tyska, även om strävan var att fler inhemska skrifter skulle publiceras.43 

s .  

tl)eq lilla frukt^andlerskar]. 

ëw-maj jiufttéï teua, 
C JO& fienile tjlac' ccn tt-oj.3 

Ôt {v ? !i ,>ja« t Ivo i t •> para 

«S&a-CI %>e-teda an ma jzöp. lina.a etc. 

Små skrifter med sedelärande budskap spreds till unga och gamla. 
Barnens tidning i8y<). 
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Småskrifterna var tänkta att främst användas inom missionsarbetet. De 
ansågs emellertid även vara verkningsfulla för redan troende eftersom de 
kort och koncist sammanfattade trons premisser.44 Litteratursociologen 
Kerstin Rydbeck menar att läsarna av nykterhetsrörelsens litteratur till 
övervägande del utgjordes av redan anslutna. I praktiken medverkade 
litteraturen därför till att förse den egna rörelsen med litteratur som 
stämde överens med dess värderingar.45 Det finns goda skäl att anta att 
detsamma även gällde väckelserörelsen och dess syn på litteraturen. 

Syftet med litteraturspridningen kom under EFS första decennier 
att förändras något. Måhända är det bara en nyansskillnad, men sett 
utifrån det sekulariseringsperspektiv som här tillämpas är det ändå en 
skillnad som bör ses i ett större sammanhang. Vid EFS grundande be
tonades att sådana skrifter skulle spridas som »innehålla en tydlig och 
enkel framställning af människans frälsningsbehof, samt af den utväg till 
hjelp och upprättelse, som Guds kärlek beredt genom Jesus Christus«.46  

Därtill kan läggas att ett av syftena vid grundandet var att garantera en, 
i förhållande till de frikyrkliga, rättroende litteraturutgivning. Året efter 
grundandet talas också om att EFS litteratur skall tränga ut och ersätta 
skrifter av låg kvalitet.47 Snart kom EFS »goda« litteratur att betonas 
som ersättning för den »fördärvliga« litteratur som florerade i landet 
under 1800-talet. Hotet kom från »otaliga orosskrifter, lättsinniga visor 
och gudlösa tidningsblad«,48 och från »de härar af otrosböcker, skandal
tidningar och flygblad som mer eller mindre ohöljt eller osminkat med 
hädelsens röst eller Sirenens stämma föra lättsinnets, gudsföraktets, 
sedeslöshetens eller den falska fromhetens talan«.49 EFS motdrag blev 
att ge ut litteratur med andra ideal. Vill »man vinna sitt ändamål, vill 
man hoppas i någon mon uttränga mörkrets alster, så måste utan 
tvifvel hvad man sätter i stället vara till gestalten lik sin motsatts, fastän 
halten, elementet skall vara ljusets«.50 EFS skriftutgivning intog inled
ningsvis med andra ord en konfrontationslinje. 

Med tiden kan man emellertid se att denna tanke nyanserades. Det 
är som om EFS uppgivet tvingades konstatera att tiderna förändrats 
mot slutet av 1800-talet och med det den svenska publikens läsvanor 
och smak. Tidigare ägde ett hushåll en begränsad mängd litteratur, på 
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sin höjd Bibel, psalmbok och eventuellt någon postilla, men nu hade 
gemene mans bokbestånd vuxit betydligt. Därigenom hade också sma
ken förändrats, kräsenheten hade ökat hos läsaren. Stiftelsen såg detta 
faktum som en tråkig utveckling varför skriftutgivningen fortsatte 
som. Men nu sågs de distribuerade skrifterna som ett av flera alternativ 
till övrig litteratur.51 

När EFS började ge ut så kallade berättelser i traktatformat med 
skönlitterära inslag från början av 1860-talet, var det som en direkt 
reaktion mot den ökade spridningen av de profana romanerna. Berät
telserna framställde, menade man, sanningen på ett åskådligt, person
ligt och levande sätt, och »stå derföre litet närmare den obildades eller 
den för Ordets djupare betraktande mera främmande uppfattning att 
öfva på hvar och en en uppfriskande inverkan«. De kristna berättel
serna behövdes för att motverka det gift som spreds av »dåliga, lättsin
niga, tvetydiga eller innehållslösa berättelser«.52 Noga påpekades att 
utgivningen av berättelserna inte var någon huvudsyssla, det var en 
framtvingad verksamhet, som trots allt hade en del fördelar. Berättel
sen kunde infoga ett religiöst budskap i framställningen medan läsaren 
intresserar sig för den berättade händelsen.53 Här hämtade alltså EFS 
form och intryck från den profana litteraturen med baktanken att själv 
vinna fördelar i strävan efter att attrahera läsare. 

I litteratursociologen Åke Kussaks terminologi kallas dessa skild
ringar för »den fromma berättelsen«, och han ser den som en egen 
genre.54 Denna utgjorde ett svar på den borgerliga romanen, som an
sågs innehålla ett frosseri i uppdiktade, omoraliska och gudsfrånvända 
skildringar. De fromma berättelserna skildrade istället »sanna« hän
delser som visade på Guds nåd och konkreta ingripande i den kristna 
människans liv. Inte sällan uppmålades en svart-vit, schablonartad bild 
av verkligheten. Ofta hade berättelsen en historisk händelse i centrum, 
eller bemärkta personer i den kristna historien. Men även berättelser 
om obemärkta personers gudsupplevelser förekom.55 Vanligtvis fanns 
ett moraliskt budskap som angav hur livet skulle levas i både de skön
litterära berättelserna och traktaterna i övrigt. Att det fanns ett klass-
bestämt och uppfostrande syfte med utgivningen visar sig när man i en 
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årsberättelse skriver att de mindre skrifterna var synnerligen väl läm
pade för i första hand allmogen, de fattiga och obildade.56 

Att ge ut barn- och ungdomslitteratur, ofta i berättelsens form, var 
också ett viktigt inslag i EFS litteraturverksamhet. Genom att ge de unga 
vad man tyckte vara god och kristen litteratur avsåg man socialisera in 
barnen i den kristna gemenskapen. Stiftelsens män tänkte sig att indivi
den var som mest påverkbar i unga år, varför en ordentlig satsning då var 
särskilt nyttig.57 Det var en satsning som även låg i linje med samtidens 
uppvärdering av barnet. Man ville se ut en litteratur anpassad till bar
nens förutsättningar och behov. Söndagsskoleberättelsen dominerande 
genren och kom att prägla hela 1800-talets barnboksutgivning.58 

Redan från första året ansåg Stiftelsen att det var nödvändigt att ha 
en egen tidning. Ett år senare grundades Budbäraren som kom ut med ett 
nummer per månad. Målet var att tidningen skulle vara en informations
kanal för styrelsen och förmedla dess arbete och ståndpunkter till an
hängarna runt om i landet. Budbäraren användes för att knyta samman 
rörelsen och skapa enhet, samt att fungera som nyhetstidning, missions
blad, institutionsorgan, barntidning och uppbyggelseorgan.59 Budbär
aren hade också en missionerande funktion och användes på samma sätt 
som traktaterna och delades ut till hugade mottagare. Upplagan gick 
snabbt upp till nästan 10 ooo exemplar och låg på den nivån under stora 
delar av 1800-talet. En förklaring till den höga upplagan var att en del 
personer prenumererade på upp till 100 exemplar för vidareutdelning.60 

Stiftelsens andra tidning var Missions-Tidning som verkade för den yttre 
missionens arbete. Dess upplagesiffror uppgick i slutet av undersökning
sperioden till 25 000 exemplar. Andra tidningar Stiftelsen gav ut var 
Barnens Tidning, Barnens Vän, De Ungas Tidning, samt Sjömansvän
nen, vars syfte var att främja sjömansmissionen. Utöver dessa skrifter 
och periodika distribuerades även almanackor, jultidningar, väggbona
der och andra tillfälliga tryckalster. 

Till EFS-förlagets publikationer kan också läggas rörelsens utgiv
ning av sångböcker. Även dessa skulle vara anpassade till folkets behov, 
och motverka den världsliga sången och poesin. När den första egna 
sångsamlingen Pilgrimsbarpan gavs ut i början av 1860-talet var detta 
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det bakomliggande syftet.61 Sionstoner började ges ut 1889 och blev 
EFS officiella sångbok. I den samlades nya och gamla kristna »kärn-
sånger« med gott och beprövat innehåll. Till många av sångerna foga
des gamla igenkännbara melodier.62 

Hur litteraturen spreds 

EFS skrifter spreds i s tor utsträckning via de etablerade boklådorna, 
genom olika sympatiserande missionsföreningar runt omkring i landet 
och av kolportörerna. 

En annan väg för litteraturspridning var Stiftelsens egen bokhandel 
som öppnades i anslutning till expeditionen i Stockholm 1862.1 bok
handeln skulle den egna litteraturen finnas tillsammans med andra 
kontrollerade och godkända kristna skrifter, planscher, kartor och 
andra trycksaker, såväl svenska som utländska.63 

Ytterligare ett medel för att nå ut med Stiftelsens litteratur var 
sockenbiblioteken. De uppkom vid 1800-talets början som filantropi
ska försök, och omkring i860- och 1870-talet fick de en vidare sprid
ning. Folkskolestadgan från 1842 påbjöd att prästerskapet skulle upp
muntra bildandet av bibliotek. Sådana kom därför ofta att uppstå i 
anslutning till kyrkan och skolan, och inlemmades därmed i den pat-
riarkala och fostrande strukturen. På samma sätt som folkskolan var 
sockenbibliotekens syfte att ge allmogen uppbygglig och undervisande 
litteratur.64 

EFS hade delade meningar om uppkomsten av dessa bibliotek, be
roende på vilken typ av litteratur som tillhandahölls. Trots denna am
bivalens såg Stiftelsen den möjlighet som fanns i biblioteken att sprida 
den egna litteraturen till breda folklager. Gärna sågs att till exempel 
Luthers skrifter placerades ut i biblioteken för att särskilt komma de 
fattiga till nytta. För att de egna skrifterna skulle köpas in till bibliote
ken sänktes priserna vid försäljning till dem.65 I början av 1870-talet 
annonserade därför EFS i ett antal tidningar och erbjöd sig skänka 
skrifter till intresserade bibliotek. Man erhöll svar från 650 försam
lingar. Trots att kostnaden uppgick till 18.300 R:dr ansågs det vara en 
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god investering.66 Likaså bildade missionsföreningar lånebibliotek, fast 
det verkar ha varit en tämligen marginell företeelse under hela 18oo
talet. Så länge sockenbiblioteken fyllde sitt behov, och EFS hade ett gott 
förhållande till kyrkan, torde det helt enkelt inte ha funnits någon anled
ning att bilda föreningsbibliotek. En förteckning från 1878 visar att 
lånebibliotek endast fanns i fyra föreningar av totalt hundra.67 

I den första årsberättelsen återfinns rubriken »gratisutdelning« för 
första och sista gången. Det är också enda gången syftet med gratis
utdelningen av skrifter förklaras. Av erfarenhet visste man att en kris
ten skrift helst inte skulle vara gratis utan borde säljas. Människor var, 
tänkte man sig, vanligtvis mer rädda om vad som var köpt, även till en 
liten kostnad. Dessutom kan en köpt skrift upplevas mindre påtvingad, 
och blir därför inte föraktad. Ändå ansåg Stiftelsen att gratisutdelning 
kunde försvaras i vissa situationer. Den var nödvändig om kolportören 
besökte familjer som kände ett behov av en skrift, men var för fattiga 
att köpa någon. Att lämna ett sådant hem utan att ge bort en skrift och 
därmed låta en själ gå till spillo var otänkbart.68 

Fastän rubriken gratisutdelning endast förekom i den första års
berättelsen betyder det inte att den upphörde därefter. Under hela pe
rioden delades olika skrifter ut. Vanliga mottagare var institutioner där 
man med en och samma skrift kunde nå flera människor, till exempel 
skolor, fängelser, olika typer av bibliotek, sjukhus och andra vård
inrättningar, samt sjömanshem i utländska och svenska hamnar. 

Litteraturutgivning, 
offentlighet och samhällelig stabilitet 

Hur skall man då relatera EFS litteraturutgivning till vad som sades i 
inledningen om offentlighetsbegreppet? Utgör litteraturverksamheten 
en del av den borgerliga offentligheten, eller skall EFS betraktas som en 
alternativ offentlighet? Genom organisationens uppbyggnad, dess inten
tioner och uttryck ansluter EFS till associationsväsendet och därmed till 
en svensk borgerlig offentlighet, men när det gäller litteraturutgivningen 
blir bilden mer komplex. Det finns till exempel en dubbelhet när det 
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gäller EFS inställning i l itterära frågor. Man tar ofta avstånd från den 
litteratur som förknippas med den borgerliga offentligheten. Detta blir 
tydligt när det gäller uppfattningen om romaner och tidningspress. Sam
tidigt var företrädare för Stiftelsens en del av denna offentlighet. Man 
riktade sig till samma befolkningslager och utnyttjade ny teknik för 
massproduktion och distribution av sin litteratur.69 

Bland EFS styrelseledamöter återfinns den i sin samtid ledande 
publicisten Bernhard Wadström. Wadström hade i sin tur nära kontakt 
med bokförläggaren och tryckeriägaren A. L. Norman. Förläggaren 
Per Palmqvist återfinns även han i kretsen kring Rosenius. Normans 
förlag, Palmqvists förlag och EFS-förlaget tillhör alla samtidens stora 
bokförlag, vilket deras position i Svenska Bokförläggareföreningen 
tyder på. Där hade de omkring 1873 kommit upp i den högsta röst
klassen. Som tidigare visats agerade Stiftelsen för kontroll av skrift
utgivning, men det var inte bara de som gjorde det. Även bland liberalt 
sinnade fanns en tendens att kräva bättre moral och sedlighet inom 
samtidslitteraturen under 1850- och 1860-talet. På den punkten fanns 
således ett gemensamt intresse mellan religiösa och liberala intresse
grupper. Det är först mot slutet av seklet som denna form av moralism 
tydligare kan knytas till specifikt konservativt-kristna kretsar.70 

På flera ställen i källorna möter vi uppfattningen att EFS ville utgöra 
ett gudfruktigt alternativ till de icke-religiösa krafter man ansåg verka 
i samhället. Man hade en egen litteraturutgivning, författare utanför 
den etablerade litterära sfären, egna distributionskanaler och en egen 
publik. Därför kan vi, i anslutning till en terminologi hämtad från 
litteratursociologin, tala om EFS som en alternativ offentlighet. Men 
detta är inte någon helt igenom oproblematisk benämning eftersom 
EFS så tydligt anslöt till befintliga maktstrukturer, åtminstone på cen
tral nivå vid 1800-talets mitt. 

Att det var Luthers arbeten och tankar som i stor utsträckning 
spreds är givetvis helt logiskt i denna evangelisk-lutherska kontext. 
Men förutom att spridningen av Luthers skrifter låg i linje med EFS 
teologiska ståndpunkt ger den framskjutna plats reformatorn fick en 
antydan om rörelsens hållning till det samtida samhällets omvandling. 
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Ett exempel på hur statskyrkotrogen religiositet och samhällelig 
stabilitet samverkade kan tas från folkskolans inrättande 1842. Sko
lans målsättning var att uppfostra de unga från den breda allmänheten 
till goda medborgare med kristen tro, samt att förbereda dem inför 
nattvardsundervisningen. Därför var det naturligt att skolan lades 
under prästerskapets och kyrkans ledning. I undervisningen spelade 
den lutherska läran en central roll åtminstone fram till 1920-talet, 
bland annat genom katekesundervisningen. I uppfostran ingick även 
att ingjuta respekt inför överheten, och att tydliggöra den vanliga med
borgarens underordnade position. Detta förmedlades också genom 
den så kallade Hustavlan vid husförhören.71 Redan vid folkskolans 
start hade betydelsen av att folkskolans lärare hade en god relation till 
kyrkan framhållits och allt eftersom de frikyrkliga rörelserna växte sig 
starkare betonades vikten av skolans kristna grund. I sammanhanget 
spelade också Läsebok för folkskolan (1868) en stor roll med sina både 
andligt och socialt uppfostrande undertoner.72 

Pedagogen Margot Deijenberg nämner att det vid 1800-talets mitt 
fanns pedagogiska idéer om social mobilitet, och att ett närmande 
mellan samhällsklasserna ansågs eftersträvansvärt. Detta förekom 
emellertid inte som motiv i den fiktiva litteraturen. Den visade istället 
hur människan »förnöjsamt skulle förbli inom sin sociala klass i enlig
het med Guds vilja«.73 En sådan inställning stämde med den samtida 
föreställningen om samhället som en organism, med var klass på sin 
plats, där personlig utveckling skulle ske endast inom klassen.74 Deijen
berg ser också en differentiering i fråga om litteraturens innehåll bero
ende på målgrupp. Hon menar att urvalsprincipen med särskild littera
tur för varje samhällsklass var väletablerad.75 EFS litteraturutgivnings-
politik var med andra ord tidstypisk. 

EFS litteraturspridning anknöt till den borgerliga offentligheten, 
men det var inte en mot makten och de rådande maktstrukturerna 
kritiskt granskande offentlighet det handlade om. Stiftelsen var för
ankrad i den lutherska samhällsideologin. Likt samtidens liberala kret
sar var man bekymrad över innehållet i litteraturen och dess effekt på 
den breda allmänhetens andliga och moraliska tillstånd. 
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Kolportörsverksamheten 

Vid sidan om utgivningen av skrifter såg vid grundandet EFS som sin 
huvuduppgift, att koordinera, granska och upprätthålla en evangelisk
luthersk kolportörsverksamhet. Enligt Svenska akademiens ordbok är 
en kolportör en »kringresande person med uppgift att sprida 1. försälja 
religiös litteratur samt värka som religiös talare; skriftspridare; ofta äv. 
(utan tanke på försäljningsverksamheten): religiös folktalare (utan 
högre bildning), kringresande predikant.« Där nämns också EFS som 
ett exempel på en organisation som använt sig av kolportörer.76 

I rörelsens stadgar står att syftet med kolportörsverksamheten är att 
konsolidera och säkerställa en inomkyrklig prägel i förhållande till de 
frikyrkliga kolportörerna. Det innebar i praktiken att EFS kolportörer 
skulle underställas kyrkans präster. 

Stiftelsen ansåg att något måste göras åt den stora okunnigheten om 
Guds ord. God kristen litteratur fanns visserligen ofta i hemmen, men 
den utnyttjades inte. Dessutom ökade konkurrensen från den under
måliga litteraturen hela tiden. Därför började EFS att samordna den 
befintliga kolportörsverksamheten, och även i viss utsträckning själv 
sända ut »folkvittnen«, som kolportörerna också kallades.77 Distribu
tionen av andaktslitteratur hade även tidigare förekommit, då via bok
lådor, marknader och präster. Nu började dock kolportörerna sprida 
litteratur som ett medvetet led i att föra människor till personlig tro 
enligt väckelsens ideal.78 På denna väg kom stora mängder religiös lit
teratur att spridas över Sverige och andaktslitteraturens upplagor över
steg ofta övriga böckers.79 

Det som ytterst låg bakom kolportörernas strävan att genom hem
besök finna köpare för sina böcker, var tanken på det allmänna prästa
dömet, det vill säga att alla kristna är kallade att vara Guds vittnen.80 

Till detta kan läggas tanken på att en väckt kristen aktivt borde verka 
för att omvända andra. 

Trots EFS inomkyrkliga intentioner, kunde EFS bokspridning upp
fattas som en konkurrerande kraft gentemot kyrkans prästerskap, nå
got som försvårade samarbetet mellan kyrkan och EFS. I grunden är 
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det en fråga om synen på det prästerliga ämbetet. I den Augsburgska 
bekännelsen, som är en av den svenska kyrkans bekännelseskrifter, 
sägs i den 141e artikeln att »ingen utan vederbörlig kallelse bör i kyrkan 
predika offentligen eller förvalta sakramenten«. Vad »vederbörlig kal
lelse« betyder har diskuterats. Frågan gäller huruvida det handlar om 
en kallelse i överensstämmelse med den kyrkliga traditionen, enligt 
vilken prästvigning krävs, eller om en förening av troende själva hade 
rätt att kalla en företrädare för ämbetet.81 

Vid EFS grundande anslöt man till den kyrkliga traditionen, och i 
anvisningarna för kolportörens verksamhet nämns uttryckligen att 
han skall underställas prästerskapet. I detta ingick att han vid sin an
komst till en ny ort först av allt skulle kontakta prästen för att visa upp 
sina skrifter och få dem godkända. I skyldigheterna ingick också att 
genom ett »ödmjukt, visligt och kärleksfullt uppförande söka undvika 
all skälig anledning till klander, fly parti väsen och onödiga spörsmål (2 
Tim 2:23-24)«, samt i »öfrigt få inrätta och utöfva sin verksamhet, att 
han icke motverkar, utan fastmer underlättar, en rättsinnig lärares 
[prästs] arbete för Christi rikes befrämjande«.82 Prästen och kolport
ören hade enligt EFS två olika roller: prästen förvaltade Ordet och 
sakramentena, kolportören å sin sida skulle stödja prästens verksam
het på sätt som kunde inlemmas i den kyrkliga verksamheten. Det var 
åtminstone styrelsens ursprungliga intention, men av olika anled
ningar fick den med åren revideras. 

Frågan om hur man såg på rollfördelningen mellan prästen i sitt 
ämbete och kolportören, var beroende av vilket kyrkobegrepp man 
anslöt sig till - sågs kyrkan som en allmän öppen folkkyrka, eller var 
den endast en församling av troende som uteslöt de icke-väckta? Carl 
Olof Rosenius ansåg att i den »sanna« kyrkan, den som utgjordes av 
troende på en plats, fick den predika som hade både den yttre kallelsen 
från församlingen av troende, och den inre kallelsen av Gud, som gav 
sig tillkänna som en inre upplevd uppmaning.83 Inom nyevangelismen 
fanns därför ett reellt samband mellan kallelsen till kolportör och den 
konventikelbaserade religiositeten. Den yttre kallelsen förutsatte en 
inre, alltså en personlig omvändelse, och den individuella omvändelsen 
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ledde praktiskt taget alltid den väckta personen in i gemenskapen i 
konventikelns form.84 Denna uppfattning - att en kolportör med en 
upplevd inre kallelse skulle få predika efter en yttre kallelse från en 
troendeförening - förblev dock en problematisk fråga. Det gällde såväl 
inom EFS som i förhållande till kyrkan. 

Under EFS första verksamhetsår gavs betyg till 26 skriftspridare 
(kolportörer) som ansågs lämpliga och villiga att arbeta med denna 
uppgift under delar av året. De uppbar ekonomiskt understöd av Stif
telsen centralt under de tider de var i tjänst. Skaran av kolportörer 
utökades eftersom för att bara tre år senare uppgå till 42 stycken. De 
flesta var hantverkare, torpare eller jordbrukare, och redan de första 
åren var de verksamma i alla län utom det nordligaste och det sydli
gaste.85 Denna struktur kom att bestå genom åren och den största 
gruppen kolportörer härstammade från lantbrukarhem, därnäst kom 
mindre företagare, hantverkare och arbetare.86 

Arbetar- och nykterhetsrörelsens agitatorer kom från samma sociala 
skikt som EFS kolportörer, och 1800-talets bildningscirklar riktade sig 
särskilt till hantverkare. Det låg en speciell tanke bakom detta förhål
lande. Den var att dessa grupper genom sin mellanposition kunde fung
era både som föredömen, och som en länk mellan högre och lägre skikt. 
Fördelen var att de kände till den tankevärld som präglade deras mål-
grupp-87 

Alla kolportörer var män och i enligthet med den kyrkliga traditionen 
kunde inte kvinnor fungera som kolportörer, något som var möjligt inom 
frikyrkosamfunden där kvinnor kunde tillåtas predika. Styrelsens in
ställning blir tydlig i anslutning till ett brev från en kyrkoherde i Närke 
som finns publicerad i årsberättelsen för 1894. Kyrkoherden skriver till 
styrelsen eftersom det i hans församling finns separatistiska föreningar 
där kvinnor och ynglingar predikar. EFS svarar på detta och redovisar sin 
åsikt. Man säger att det »är mycket att beklaga, att själarnes vård lägges 
i unga och omogna personers hand, och att man icke vill lyda Herrens 
ord som säger: 'Kvinnan tige i församlingen'. För sådan lättfärdighet i 
sinnet måste Herrens straffdomar komma förr eller senare«.88 
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Lydiga bokspridare eller olydiga predikanter 

Samtidigt som EFS ville samordna och konsolidera den inomkyrkliga 
kolportörskåren ansågs det viktigt att kolporterandet inte skulle bli en 
heltidssyssla. Med denna restriktion tänkte styrelsen att de antagna 
kolportörerna förblev i sina ursprungliga yrken. På så vis övergav de 
inte den ursprungliga kallelsen de hade, och ansågs därmed inte in
kräkta på prästståndets och kyrkans uppgifter.89 

Som inomkyrklig rörelse ville EFS utgöra ett komplement till kyr
kan och inte upprätta en parallellorganisation. Inomkyrkligheten ifrå
gasattes emellertid redan från början från kyrkligt håll. Kritiken stärk
tes ytterligare när kolportörerna i allt större utsträckning började pre
dika.90 Tanken var ursprungligen att kolportörerna skulle göra hembe
sök för att sälja och dela ut sina böcker. I anslutning till besöken kunde 
de ta vara på de tillfällen som gavs till enskilda samtal, vilket inte var 
detsamma som att predika.91 Det var dock tillåtet för kolportörerna att 
hålla sammankomster i hemmen, så kallade konventiklar (även kallade 
missionsböner eller föreningsmöten), men deras roll var då att föreläsa. 
Det innebar att läsa innantill ur Bibeln eller någon annan god skrift för 
folket, ibland ända upp till 2-3 gånger per dag.92 I årsberättelserna 
säger företrädare för EFS att ju mer kolportörerna håller sig till den 
ursprungliga texten, och inte predikar över den efter eget huvud, desto 
farligare är de för Satan.93 

Det dröjde emellertid inte länge förrän styrelsen krävde en översyn 
av kolportörernas verksamhet eftersom dessa inte ansågs hålla sig till 
direktiven. Kolportörerna svarade inte mot förväntningarna och deras 
distribuerade skrifter lästes inte heller i den utsträckning styrelsen öns
kade. På sina håll överskred de dessutom sina befogenheter, bland an
nat genom att i allt större utsträckning predika. Detta kan tyckas som 
en naturlig utveckling när folket inte ville läsa de tilldelade skrifterna, 
men Stiftelsen uppfattade orsaksförhållandet som det omvända: att 
folket inte orkade ta till sig av skrifterna till följd av kolportörernas 
talande. Att »djupare och klarare utlägga skriften, reda i svåra frågor 
o. s. v. hörer i allmänhet icke till och får icke af dem fordras.« I stället 
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skulle de söka väcka den »okunniga massan [...] uppsöka dem som 
läraren [prästen] kanske aldrig når med sin verksamhet, räcka de 
nyväckta den första modersmjölken o. s. v., sådant är deras stora upp
gift«. Detta skulle ske genom samtal, bön och bokspridning, framför 
allt bland allmogen, fattiga, sjuka och andra nödlidande.94 

Risken fanns dock att kolportörerna kunde häva sig upp till en 
position de inte var kallade till. Styrelsen varnade för den lockelse som 
låg i e tt för »köttet mera angenämt arbete och sällskapande med de 
förnäma eller med herrskapsklassen i allmänhet. Kolportören bör icke 
heller med ett förnämt skick och väsende stöta allmogen ifrån sig.«951 
denna strävan var det betydelsefullt att kolportören höll fast vid sitt 
tidigare yrke, något som också hade den fördelen att han lättare skulle 
kunna kommunicera med vanligt folk.96 

Anledningen till denna markering från EFS sida var att kolpor-
törernas förkunnande hotade den inomkyrkliga ställningen. Inom-
kyrkligheten baserades dels på att statskyrkan och EFS hade olika 
uppgifter, dels på det lutherska sammanhanget som EFS var en del av. 
Med den lutherska uppdelningen i ett kyrkligt stånd och ett husligt 
stånd var det alltså att gå utöver sin egentliga kallelse som hemmahö
rande i hushållsståndet att börja predika.97 Ambjörnsson ser denna 
kontrovers mellan väckelse och kyrka som en kamp mellan två typer av 
offentligheter. På den ena sidan stod kyrkan som en del av den repre
sentativa offentligheten, den som presenterade Ordet för åhörarna. På 
den andra sidan stod väckelsen och dess förespråkande av allas rätt att 
aktivt delta i ett offentligt och öppet samtal. Det var därför snarare hur 
saker sades än vad som sades som retade upp den kyrkliga överheten, 
och i detta fall även EFS styrelse.98 Kolportörerna stod mitt i bryt
ningen inte bara i en teologisk fråga, utan även mellan två samhälls
ideal: ett organiskt, med var sak på sin bestämda plats, och ett nytt där 
möjligheterna att överskrida dessa gränser ökade. 

Mot slutet av 1860-talet ser vi emellertid att kolportörernas roll ge
nomgår en förändring - från att enbart sälja skrifter och samtala till att 
närma sig predikandet. Och utifrån vad EFS tidigare hävdat i frågan är 
det svårt att se att denna utveckling verkligen var något som styrelsen 
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önskade. Vid 1867 års årsmöte hade frågan tagits upp angående ändrade 
stadgar till följd av förändringar i kolportörsverksamheten." Till näst
kommande årsmöte utarbetades ett förslag till stadgeändringar som gav 
kolportörerna ökade befogenheter. Bland annat omnämns i stadgarna 
att Stiftelsens verksamhet skall utövas genom att sprida och utge bibel
ordet och skrifter i enlighet med den lutherska bekännelsen, samt: 

genom att till evangelii muntliga vittnesbörd använda personer, 
hvilka efter pröfning anses af tro och öfvertygelse hylla samma be
kännelse; och söker Stiftelsen att bereda sådana personer tillfälle till 
nödiga kunskapers inhämtande.100 

EFS ändrar med andra ord omfattningen av kolportörens verksamhets
fält, till att även innefatta användandet av »muntliga vittnesbörd«, 
men fortfarande under förutsättning att de underordnade sig kyrkan. 
Stadgeändringen torde ha föranletts av att Stiftelsen hade insett att 
utvecklingen inte gick att hejda, och att det var bättre att ha en kolpor-
törsverksamhet inom några ramar alls, än att riskera att den tog en 
separatistisk riktning. Den möjligheten fanns, och de första tecknen 
hade varit synliga sedan ett tag tillbaka, då bland annat så kallade 
nattvardsföreningar hade bildats utanför den kyrkliga strukturen.101 

Kolportörsskolan 
- god utbildning eller farlig halvbildning 

Vid EFS grundande fanns inga inrättningar för utbildning av kolpo-
rtörer och det skulle dröja fram till 1867 innan sådana startades i EFS 
egen regi. Tidigare hade en del kolportörer utbildats på privat initiativ 
eller av enskilda präster. En mer formaliserad privat inrättning var Per 
August Ahlbergs missionsskola i Stockholm, grundad 1857, vilken 
senare flyttade till Kristdala, Småland.102 

Redan 1861 hade det funnits tankar på att grunda en kolportörsskola 
i närmare anslutning till EFS, både för dem som önskade bli kolportörer, 
och för dem som redan var godkända för verksamheten. Aret efter för
verkligades idén genom att Hans Jacob Lundborg på egen hand öppnade 
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en kolportörsskola i Grythyttan. Verksamheten började i liten skala med 
fem elever, men den kom snart att utökas. Avsikten med skolan var både 
att öka kolportörernas kunnighet i att utföra sin uppgift, och att ge EFS 
möjlighet att korrigera eventuella oegentligheter hos de antagna.103 

Nu formaliserades villkoren och kunskapskraven för utfärdande av 
kolportörsintyg. För ett utfärdat intyg krävdes en yttre kallelse, det vill 
säga att personen i fråga blivit intygad som lämplig genom vitsord från 
två av EFS ombud, eller av andra betrodda personer. Men det var även 
nödvändigt med en inre kallelse som innebar att personen i fråga upp
levde sig kallad till tjänsten av Gud. För att bekräfta denna fordrades 
en egenhändigt författad levnadsteckning med en redogörelse för den 
inre kallelsen som särskilt skulle ta fasta på personens andliga utveck
ling.10« 

Kolportörsadepterna skulle kunna läsa och skriva, vara förtrogna 
med Nya testamentet och delar av Gamla testamentet, samt ha en över
siktlig kännedom om hela Bibeln. Kolportörerna skulle även ha gått 
igenom Matteus- eller Markusevangeliet, liksom Romarbrevet jämte 
någon auktoriserad kommentar. Förvärvandet av denna kunskap kunde 
ske antingen på egen hand eller genom någon på hemorten boende 
präst, godkänd av Stiftelsen.105 

Kolportörens kunskaper skulle prövas antingen av den präst som 
genomfört undervisningen, eller av någon annan präst som den till
tänkte kolportören hade förtroende för. Om ingen betrodd präst fanns 
kunde provet utföras av styrelsen i Stockholm. Därefter sände exa-
minatorn in ett vitsord till Stiftelsen. Sedan krävdes vitsorden från två 
ombud som kunde intyga den sökandes lämplighet. Slutligen fordrades 
också ett personligt brev författat av den sökande. I sista hand var det 
ändå styrelsen som genom kolportörsutskottet antog kolportörer, och 
den förbehöll sig rätten att utse personer som befanns lämpliga för 
tjänst. Efter godkännande utfärdades så intyget som skulle förnyas 
varje halvår.106 

I samband med grundandet av kolportörsutbildningen i Grythyttan 
yttrades vissa farhågor i årsberättelserna. Oron gällde huruvida »en 
sådan bildningsanstalt skulle förvandla den enfaldige och rättframme 
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landtmannen eller hantverkaren till en half bildad herre och just der-
igenom göra honom oskicklig till hvad han skulle vara, nemligen ett 
folkvittne«. Vidare skrivs: »Vi erkänna, att en sådan farhåga kan vara 
berättigad, ehuru vi tro, att en undervisningskurs, rätt ledd och ordnad, 
framförallt eller uteslutande omfattande bibelstudium och hvad närmast 
dit hörer, icke borde verka annat än välgörande«.107 Även i detta fall 
befinner sig kolportören i brytningen mellan en äldre och en nyare sam
hällsordning De farhågor styrelsen ger uttryck för ansluter också till den 
samtida debatten om den så kallade halvbildningen. Frågan gällde i vil
ken utsträckning den arbetande klassen skulle ges utbildning. Utbild
ningen som kom de lägre klasserna till del fick inte gå emot deras natur, 
eller deras kallelse, för att använda ett religiöst språkbruk. Eftersom ar
betarna inte var ämnade för bildning skulle en missriktad sådan resultera 
i att de hamnade i ett tillstånd av självförhävelse utan att äga bildning 
på djupet. Denna halvbildning ledde i l ängden till en känsla av otill
fredsställelse hos individen och var till olycka för hela samhället.108 

Vid skolan i Grythyttan gavs ändå undervisning i de evangelisk
lutherska trossatserna, samt i rättstavning, svensk geografi, historia, 
räkning med mera. De blivande kolportörerna tränades också i att i att 
hålla egna samlingar. Då gavs, menade styrelsen, även tillfälle att pröva 
elevernas fattnings- och tolkningsgåvor samtidigt som lärarna fick 
möjlighet att göra behövliga anmärkningar och ge upplysningar.109 

När Grythyttans grundare H. J. Lundborg dog 1867 övertog EFS 
skolan i eget namn efter att under en följd av år ha varit en av finan
siärerna. I samband därmed flyttades skolan till Johannesberg nära 
Stockholm.110 Här skulle kolportörseleverna ges tillfälle att samtala 
med trosbröder, olikheter utjämnas och på så vis bidra till »bekännelse
trohet och enhet« i kolportörsverksamheten. Dessutom gav lokaliser
ingen till huvudstaden styrelsen bättre möjlighet att lära känna sina 
blivande kolportörer.111 Under 1873 började även nationella möten att 
hållas några gånger per år för de kringresande medarbetarna, bland 
annat som ett led i att ena kolportörskåren nationellt och konfes
sionellt.112 Så från att i början ha varit en lösligt sammansatt kolpor-
törskår utan formell utbildning gick utvecklingen mot en formalisering 
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och konsolidering av hela kolportörsverksamheten. EFS kolportörer 
blev en mer homogen grupp, något som framgick än tydligare efter den 
försoningsstriden och bildandet av Missionsförbundet. 

Kolportörerna och försoningsstriden 

Redan från EFS första tid var kolportörerna utsatta för kritik. Från 
kyrkan riktades anklagelser om att kolportörerna i för stor utsträck
ning predikade och därmed inkräktade på det kyrkliga ämbetet. Samma 
slags kritik kom från EFS ledning som menade att kolportörernas verk
samhet skulle vara underordnad kyrkan och att kolportören skulle bli 
kvar i sin ursprungliga kallelse. Ledningen var ändå kluven och beto
nade samtidigt både inomkyrkligheten och lekmannaverksamheten. 
Med bättre utbildning och kontroll av kolportörerna skulle deras rättro
genhet bättre kunna garanteras. Men kolportörerna kom ändå att tänja 
på gränserna och därigenom tvinga ledningen att anpassa regelverket till 
verkligheten. När försoningsstriden pågick inom EFS under 1870-talet 
stöddes P. P. W aldenström av ett antal kolportörer och missionsför
eningar. Med tanke på att själva begreppet försoningsstriden åsyftar den 
teologiska frågan om synen på försoningen, är det lätt att ledas till att tro 
att striden enbart handlade om synen på denna fråga. Men om kolpor
törernas perspektiv inräknas kompliceras bilden och även andra orsaker 
måste sökas - orsaker som är relaterade till folkbildning och individ
ernas ökade självkänsla. Detta är aspekter som också får betydelse om 
vi ser på skillnaden i social status mellan styrelsen och provinsom
buden å ena sidan och kolportörerna och folket å den andra. 

Kolportörernas verksamhet var, som vi sett, kantad av förmaningar 
från styrelsen som ansåg att en del av skriftspridarna gick utanför den 
tilldelade rollen som folkvittnen. Men i och med att kolportörernas 
vidgade verksamhet uppskattades av deras åhörare kom den i viss mån 
att sanktioneras av styrelsen. En tolkning är att styrelsen mer eller 
mindre tvingades till att anse att kolportörens vidgade roll kunde in
rymmas i en biblisk lekmannadefinition. Rosenius hade själv predikat 
utan någon prästvigning. Redan för honom hade detta dock varit en 
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problematisk balansakt till följd av den inomkyrkliga rollen. Kolport
ören skulle vara kyrkans tjänare och inte konkurrera med prästerskapet, 
och så länge förhållandet fungerade gavs ganska vida befogenheter. När 
några av kolportörerna dristade sig till att vara officianter vid så kallade 
nattvardsföreningar passerades emellertid gränsen för vad som kunde 
tolereras, och styrelsen reagerade med ett tydligt avståndstagande. Detta 
var att överträda sina befogenheter och styrelsen skriver 1877 att den: 

både i följd af Stiftelsens stadgar och på grund af sin öfvertygelse om 
hvad som för dem och Guds rike är nyttigast, ej kan gilla att hennes 
kolportörer upphäfva sig till lärare i församlingen, så har hon icke 
ansett sig i sin tjenst kunna behålla sådana, som tagit sig före att 
utdela nattvarden och förklarat sig vilja dermed fortfara. A andra 
sidan hafva somliga missionsföreningar velat göra kolportörens 
anställning beroende af hans deltagande i och uppmuntran af de så 
kallade nattvardsföreningarna. Sålunda hafva vissa kolportörer 
blifvit trängda, icke enbart af sina fiender utan äfven af gamla vän
ner och bekanta [...].113 

Företrädare inom EFS såg också allvarligt på försoningsfrågan. Att 
människan skulle kunna förlåtas utan Jesu korsdöd var enligt EFS teo
logi en otänkbar tolkning.114 

Bland missionsföreningarna började en uppdelning att ske mellan 
församlingar som anslöt sig till Waldenströms försoningslära och de 
som höll fast vid den tidigare inslagna bekännelsetrogna evangelisk
lutherska linjen. En del föreningar delades, andra övergick helt till den 
nya försoningsläran och andra försökte hålla sams inom föreningen, 
vilket EFS förespråkade.115 

För att få stabilitet och bekännelsetrohet bland de egna kolportöre
rna genomförde EFS under 1870-talets senare hälft en kontroll av deras 
inställning till försoningsfrågan. Denna inställning var avgörande för 
intygets förnyelse och efter kontrollen blev Stiftelsen mer restriktiv mot 
avvikande uppfattningar. Året före granskningen innehade 102 kolpor
törer intyget, varav 9 inte förnyade sina intyg. Efterföljande år godkän
des 86 kolportörer medan 30 åtminstone tillfälligt inte fick förnyat 
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intyg (av anledningar som kan ha varierat). Ytterligare ett år senare 
hade tjugo kolportörer avgått och förhållandet blev det året 79 respek
tive 26. När det gäller provinsombuden var skillnaden inte lika stor.116 

Utrensningen, om vi kan kalla den så, av kolportörskåren var enligt 
Tore Furberg ett utslag av att den kyrkovänliga falangen inom EFS stärk
tes och att rörelsen därmed orienterade sig åt kyrkligt håll. Bekän
nelsetrohet och kyrklig samhörighet betonades ännu en gång. Samtidigt 
inskärptes att kolportörerna skulle underordna sig kyrkans prästerskap, 
och att de var just lekmän.117 Huvudanledningen till avskiljandet av 
dessa kolportörer var, menar kyrkohistorikern Henry Wiklund, att de 
hade överskridit sina befogenheter i fråga om sakramentsförvaltningen. 
Med Wiklunds sätt att se kan man alltså inte hävda att schismen, som 
ledde till Missionsförbundets bildande, enbart handlade om synen på 
försoningen. Den hade också sina rötter i synen på inomkyrkligheten. 
Att kolportörerna eventuellt skulle ha gått över gränsen i fråga om 
predikoverksamheten nämner Wiklund dock inte. Han hävdar att EFS 
hade en positiv syn på kolportörernas predikoverksamhet, allt sedan 
rörelsens första tid, även om den ledde till spänningar när det gäller 
inomkyrkligheten.118 Efter en läsning av årsberättelserna bör dessa på
ståenden modifieras, eftersom det i dem under lång tid återfinns förma
ningar mot kolportörernas predikoverksamhet. Därför skymtar en mer 
subtil förklaring till brytningen. Det är en förklaring som kan kopplas till 
ett ökat självförtroende hos kolportörerna och vilja att hävda sig i frågor 
man ansåg sig ha något att säga om. Frågan är varför en del kolportörer 
bröt med moderorganisationen. 

Svaret kan vi få i en rapport av ett samtida reseombud. Enligt den
nes bedömning var det företrädesvis unga och omogna kolportörer 
som fallit offer för den waldenströmska inriktningen. De hade inte 
varit tillräckligt fasta i sin övertygelse och inte heller hade de lärt känna 
Kristus som han verkligen är. Följden var att de hade en ytlig kristen
dom, utan vare sig ånger, syndabekännelse eller gudsfruktan. Det var 
alltså dessa som enligt reseombudet bildade partier och orsakade splitt
ringen.119 Att detta var en spridd uppfattning märks också genom att 
EFS samma år ändrade antagningsvillkoren till kolportörsskolan. Mi
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nimiåldern höjdes från 21 år till 25 år, och sökanden var tvungen att 
lämna uppgift om sitt yrke och sin yrkeserfarenhet eller, om man så vill, 
sin jordiska kallelse. Dessutom skärptes förkunskapskraven, och utbild
ningstiden vid skolan sänktes från två till ett år. Utbildningen förefaller 
alltså ha varit ett problem. Ivan Hellström, tidigare studierektor på Jo-
hannelund, menar att dessa förändringar skall ses mot bakgrund av den 
turbulens som funnits i kolportörsleden under 1870-talet. Nu ville EFS 
satsa på stadgade och erfarna kristna som inte skulle ställa till med 
samma besvär. Skolan skulle ej, enligt Budbäraren, »bliva en anstalt för 
utbildande av unga, oerfarna nykristna till lekmannapredikanter som 
uteslutande äro upptagna med kringresande och predikande och på så
dant sätt snart utslitas till kropp och själ«. I och med dessa höjda krav 
sjönk antalet kolportörselever drastiskt, skolans ekonomi försämrades 
kraftigt, och mellan åren 1880-1887 utbildades EFS kolportörer på Per 
August Ahlbergs privata skola i Örebro.120 

I den nyevangeliska trosuppfattningen stod Bibeln som den främsta 
källan till äkta kristendom. Genom att läsa Bibeln, och reflektera över 
det lästa, skulle Guds vilja uppenbaras för den kristne. Detta uppmunt
rades av EFS och kolportörerna användes till att ge stora delar av folket 
tillgång till vad som ansågs vara goda skrifter. I kolportörernas uppgift 
ingick också att samtala med läsaren om det lästa, person till person, på 
samma nivå. En enkel människa kunde på så sätt inta en position tidi
gare förbehållen överheten.121 

Kolportören ställdes i sin verksamhet inför en problematik som inte 
var förenlig med den begränsade roll han var tilldelad. Han kom allt 
mer att tolka bibelordet och förmedla sin uppfattning om dess inne
börd genom muntliga föredrag till större grupper. Även om det inte var 
sanktionerat från högre ort låg det nära till hands att göra detta, och 
kolportören närmade sig därmed det prästerliga ämbetet. Däri ligger 
»[s]pänningen mellan officiellt tilldelad och självtagen uppgift [som] är 
en viktig sida av den nyevangeliska kolportörsverksamhetens interna 
problematik«.122 Enligt EFS ledning skulle en fri kolportörsverksamhet 
kunna äventyra den inomkyrkliga positionen och man försökte kväsa 
kolportörerna genom ökad kontroll. Vad företrädare för EFS inte ver
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kar ha reflekterat över är att det ofta uttalade idealet om ett eftertänk
samt läsbeteende kombinerat med individens rätt att själv tolka de 
kristna skrifterna, samt kolportörernas utbildning och därmed insikt i 
teologiska frågor, kunde ge grogrund för en annan åskådning än den 
strikt konfessionella evangelisk-lutherska. Här ligger en viktig förklaring 
till att kolportörerna själva utvidgade sina befogenheter. Med ett ökat 
självförtroende förankrat i den egna bibeltolkningen, började kolpor
tören att se sig själv som en person som hade något att säga till andra.123 

På vissa håll fick kolportören senare inom ramen för kyrkans och 
EFS arbete tillfälligtvis ersätta prästen med utläggningar och förkla
ringar av Guds ord, under förevändningen att prästernas arbetsbörda 
ökat. EFS styrelse såg dock detta som en olycklig utveckling eftersom 
prästen enligt dess uppfattning skulle sköta sina plikter och kolpor
törerna sina.124 

En positiv effekt av striden kring försoningsfrågan och alla indrag
ningar av kolportörsintyg var i EFS-ledningens ögon att Stiftelsen där
med vann kyrkans förtroende.125 Nu hade EFS inomkyrkliga position 
prövats och visat sig stå fast. Tillsammans med kyrkan kunde man nu stå 
enad i kampen mot separatisterna och samarbetet var gott på flera 
håll.126 I början av 1890-talet kan en viss uppluckring av kraven på 
kolportörsverksamheten skönjas. Det börjar finnas ett utrymme för hän
synstagande till både kolportörens egen kompetens och ett områdes 
behov och mottaglighet. Att kolportören fick utökade befogenheter 
sammanföll med att förhållandet mellan kyrkan och EFS återigen bör
jade att diskuteras.127 Det var samma händelseförlopp som minskade 
andelen präster bland provinsombuden och drev fram uppmaningen 
att missionsföreningarna skulle bygga egna missionshus. 

En fingervisning om att kolportörsverksamheten definitivt hade 
ändrats är att beteckningen kolportör 1906 ändrades till predikant. 
Den nya beteckningen speglar att kolportörerna fått en ny uppgift.128 

Beteckningsförändringen markerar också att definitionen av inom-
kyrkligheten hade förändrats, vilket var en följd av att förhållandet 
mellan EFS och statskyrkan åter skärpts genom den av kyrkan initie
rade så kallade församlingsrörelsen. Genom denna rörelse ville kyrkan 
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återställa det prästerliga ämbetets auktoritet. Ett led i detta var att be
tona prästens roll som ordets och sakramentenas förvaltare. Denna 
nyorientering var ett slag mot alla rörelser med inslag av predikan och 
sakramentsförvaltning av lekmän. Dessa hamnade därför på kolli
sionskurs med kyrkan. I linje med kyrkans strävan att uppvärdera 
prästämbetets ställning grundades Allmänna svenska prästföreningen 
1903 för att tillvarata prästernas intressen och främja en riktig konfes
sionell utveckling av kyrkan.129 I och med att begreppet predikant er
satte kolportör inom EFS angav det uttryckligen en mer fristående 
ställning gentemot kyrkans präster och att kolportörernas sysslor hade 
utökats till att omfatta mer än bokspridning. Predikandet, som tidigare 
varit en kontroversiell verksamhet inom Stiftelsen, gavs nu i större ut
sträckning legitimitet även från centralt EFS-håll. 

Förändringar inom EFS riksorganisation 

Genom åren kan man se hur EFS förändrar sin organisation och verk
samhet. Det var ingen hastig och omvälvande förändring vid någon 
särskild tidpunkt, utan snarare en de små stegens förändring. För att 
urskilja dem kan en överblickande sammanfattning behövas, och det 
är syftet med detta avsnitt. 

EFS grundades alltså som en styrelse i Stockholm om tolv självbe
stämmande män från samhällets högre skikt. Syftet var främst att sam
ordna den inomkyrkliga väckelsen för att revitalisera statskyrkan och 
motarbeta frikyrkligheten. Fokus låg på skriftdistribution och kolpor-
törsverksamhet. För detta byggde man upp en nationell organisation 
med provins- och reseombud, kolportörer och med tiden även missions
föreningar. 

Som provinsombud sågs gärna präster men mot slutet av den stude
rade perioden sjönk deras andel. EFS började också efter ett par decen
nier att aktivt uppmuntra sammanslutningar av evangelisk-luthersk ka
raktär att ansluta till EFS riksorganisation, och senare att de även skulle 
bygga missionshus. Ser vi till kolportörsverksamheten var en stor för
ändring att kolportörernas predikande erkändes fullt ut genom att be
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teckningen 1906 ändrades till predikant. Kolportörernas utbildning 
formaliserades också under perioden och kåren gjordes samtidigt enhet
ligare. När det gäller publikationsverksamheten kan vi även där se hur 
synen förändrades. Inledningsvis avsåg EFS att dess skrifter skulle kunna 
tränga undan annan litteratur, men snart blev man tvungen att erkänna 
att den distribuerade litteraturen endast kunde vara ett alternativ till den 
profana. 

Styrelsen tog många nya initiativ till att stärka sammanhållningen 
inom EFS. Årsmötet fick ökad betydelse socialt. Anhängare fick större 
inflytande i EFS när lokala föreningar gavs möjligheten att ansluta sig 
1874.1 början av 1900-talet inleddes inom Stiftelsen dessutom en dis
kussion om att skapa en beslutandenivå på stifts- eller landskapsnivå, 
mellan styrelsen och lokalföreningarna. EFS ansåg att detta var nöd
vändigt eftersom kyrkan påbörjat en egen missionsverksamhet och 
därigenom blivit en rival på områden som tidigare varit förbehållna 
Stiftelsen. Ytterligare en anledning var att man måste fortsätta kämpa 
mot Separatismen.130 Stadgan att styrelseledamöter enbart kunde vara 
stockholmsbaserade ändrades 1904, vilket ansågs öka känslan av del
aktighet och medbestämmande ute i landet.131 

Tecken i samma riktning var också att man sökte stärka medarbe
tare och uppmuntra dem till frivilligt arbete med den inre missionen. 
Därför påbörjade EFS 1905 bibel- och missionskurser i norra Norr
land.132 Ett par år senare startades också en korrespondenskurs i bibel
kunskap, med tonvikt på praktiska anvisningar för den inre missionens 
arbete.133 När kolportören blivit predikant behövdes med andra ord 
andra som kunde träda i hans ställe. 

Hittills har utvecklingen främst beskrivits som ett svar på att relatio
nen till statskyrkan ansträngdes mot slutet av 1800-talet. Kyrkan själv 
kom genom församlingsrörelsen att betona vikten av frivilligengage
mang inom den lokala statskyrkliga församlingen. Kyrkan började där
med arbeta i likartade former som EFS och den övriga väckelsen, med ett 
ökat ansvar för lekmän och uppbyggnad av en egen barn- och ungdoms
verksamhet. Dessutom började kyrkan att under friare former hålla 
samlingar för missionssaken.134 Konkurrensförhållandet mellan EFS 
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och kyrkan skärptes eftersom deras verksamheter började gå in i varan
dra.1 3 5 

Även teologiskt skar det sig mellan EFS och kyrkan. Den lågkyrkliga 
teologiska fakulteten i Uppsala hade sedan Stiftelsens grundande haft 
en förhållandevis god relation till EFS, med exempelvis missionsföre
ståndaren Adolf Kolmodin som professor i exegetik. Under 1900-talets 
första decennium inleddes dock en livlig bibelsynsdebatt. Den stod 
mellan företrädare för en i rationalistisk anda historiekritisk bibelsyn, 
med bland andra Nathan Söderblom i spetsen, och företrädare för en 
konservativ tolkning med Kolmodin på den andra sidan. Debatten 
innebar att EFS teologi och den teologi som yngre företrädare lärde ut 
vid universiteten kom att stå mot varandra. Mot slutet av decenniet, 
när den historiekritiska bibelsynen slagit igenom inom teologiämnet, 
kom även Kolmodin att närma sig den. Han uttryckte till och med 
uppskattning för kyrkans kursändring. Det medförde dock att han i 
vissa EFS-kretsar blev betraktad som alltför lierad med kyrkan och 
dess teologiska inriktning. Denna opposition, med Axel B. Svensson i 
spetsen, bröt sig ur EFS och bildade Bibeltrogna vänner 1911.136 

För att samla unga människor för EFS arbete hade De ungas för
bund (DUF) bildats 1902. Bildandet av förbundet kan också ses som en 
reaktion på kyrkans församlingsrörelse.137 I tidens demokratiserande 
anda arbetade förbundet emot den gamla övreståndsdominansen inom 
EFS. Det var genom framväxten av DUF som EFS på allvar började 
expandera de följande decennierna. Ungefär samtidigt med DUF:s ex
pansion tog den så kallade ungkyrkorörelsen form inom kyrkan. Ung-
kyrkorörelsen uppkom i förlängningen av församlingsrörelsen, och 
fick i sin tur fastare former när den genom Svenska kyrkans diakoni
styrelse 1910 fick sitt nationella organ.138 

Om vi betraktar 1800-talets sista decennier ser vi hur svenska kyr
kans inställning svänger. Från att EFS kunde betraktas som en hjälp 
mot frikyrkliga element efter försoningsstriden, kom kyrkan att mena 
att EFS skulle lägga ned sin verksamhet för enhetskyrkans bästa.139 

Men relationen till kyrkan var inte den enda orsaken till att EFS för
ändrades. Såväl arbetet inom EFS som inom statskyrkan, liksom deras 
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samhälleliga position, hade förändrats till följd av att religionens roll 
var på väg att omvärderas i det sena 1800-talets Sverige. Det var inte 
bara konkurrensen från kyrkan EFS kände av utan båda dessa organi
sationer påverkades av uppkomsten av andra konkurrerande trossys
tern och ideologier, vilket inverkade på deras omsvängning. 

Nya »lärdomsväder« ifrågasätter 
den religiösa ortodoxin 

EFS hade grundats för att vitalisera statskyrkan samt mota tillbaka 
frikyrkliga strömningar. Vid 1800-talets mitt hade alla konkurrenter 
kommit inifrån den kristna sfären. Med tiden blev emellertid hotbilden 
mer komplicerad. EFS ställning genomgick en utveckling från att vara 
tagen för given (åtminstone i dess egna ögon) som ett komplement till 
statskyrkan, till att bli ett alternativ bland andra i ett mer pluralistiskt 
samhälle. Det källorna visar är att denna förändring utgjorde en an
passning till en förändrad samtid - en förvandling som gjordes frivilligt 
eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet. Det var en anpassning som 
kan uttryckas som att EFS allt mer antog formen av en denomina
tion.140 Det var en dubbel rörelse där EFS slöt sig samman och blev 
enhetligare, samtidigt som den i s törre utsträckning öppnade sig för 
nya uttrycksformer för att attrahera nya anhängare.141 

Ett tecken på att förutsättningarna för att EFS religiösa verksamhet 
ändrades, är att hoten från frikyrkligheten och statskyrkan tonades ned 
under det sista kvartsseklet för att ersättas av ett hot från mer rationalisti
ska strömningar. Fienden fanns nu att söka i grupper utanför den reli
giösa sfären, vilka riktade sina angrepp mot själva kristendomens funda
ment. De ställde frågor om Guds existens och kyrkans tolkningsföre
träde. EFS reagerade mot olika nymodiga »lärdomsväder« som förmed
lade kristendomskritik142, och man spelade på rädslan för ett samhälle
ligt sönderfall och avgav följande samtidsanalys: 

[...] men anfallen mot dess [den protestantiska kristendomens] san
ningar blifva i alla länder allt djärfvare och oförsyntare, och dessa 
anfall företagas i förnuftets, i naturforskningens och de materiella 
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framstegens missbrukade namn. Hurudant det sedliga tillståndet 
under sådana förhållanden måste blifva och är, ligger för öppen 
dag; [...] En tilltagande lössläppning af alla lustar och begär; ett 
ringaktande af alla samhällsband, äktenskapets, familjens, lydnad
ens, vördnadens; en ökad trolöshet i alla förbindelser, så att snart 
ingen mera kan lita på den andres ord, äro några, ehuru visst icke 
alla följderna af detta förakt för Guds och Hans ord.143 

De skarpa utfallen kom i högre utsträckning att riktas mot rationalis-
ter, positivister, fritänkare inom det Utilistiska samfundet och andra 
former av förnuftsbaserade (irr)läror.144 Det var rörelser som med röt
ter i den allt mer betydelsefulla naturvetenskapen menade att religion 
tillhörde en föregången tids vidskepelse och skulle bekämpas. Idéstoff 
hämtade dessa kyrkans belackare från darwinism, positivism, socia
lism, ofta förenat med en tilltro till naturvetenskaperna och det mänsk
liga förnuftet samt en stark utvecklingstro.145 

Dessa grupper, gemensamt ofta kallade sekularister, opponerade sig 
även mot statskyrkans position som samhällelig auktoritet. I Sverige ut
gjorde 1880-talet en höjdpunkt för sådana strömningar, vilka etiketterats 
som kulturradikala, och de präglades av »en antimetafysisk världsåskåd
ning baserad på naturvetenskapliga teorier i stället för filosofiska system 
eller religiösa dogmer«. De kulturradikala innefattade bland andra frisin
nade, radikala av olika ursprung samt författare ur 1880-talsgenera-
tionen med bland andra August Strindberg som stridbar frontman.146 

Socialismens och socialdemokratins växande betydelse blev också 
en signal om att andra tider stundade. Även inom socialdemokratin 
diskuterades statskyrkans och religionens vara eller icke-vara. Kritik 
riktades mot statskyrkan samt mot dess prästerskap, som ansågs kon
servera den rådande samhällsordningen. Socialdemokratin var inte 
uttryckligen religionsfientlig även om den också rymde sådana ström
ningar. Vid partikongressen 1889 var frågan om partiets förhållande 
till religionen uppe till debatt och man fastslog då att religion var en 
privatsak. Antireligiosa åsikter spreds ändå fortsättningsvis inom den 
socialistiska pressen för att sedan klinga av en bit in på 1900-talet.147 
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I vilken utsträckning dessa antireligiosa strömningar var fram
gångsrika eller hur spridda dessa idéer var bland gemene man under
söks inte här. De var uppenbarligen så pass märkbara att de gav eko 
inom EFS som upplevde hotet från dem, något som vid grundandet inte 
hade existerat. Även om de materialistiska idéerna inte utgjorde ett 
överhängande hot, så provocerade och utmanade de den vedertagna 
religionen. De demonstrerade öppet att religionen och kyrkan var 
möjliga att ifrågasätta.148 

EFS upprördes också av den samtida akademiska filosofin som 
ansågs sätta människan i centrum och upphöja henne till norm, vilket 
stred mot den kristna tron som placerade Gud högst. Det var inte filo
sofin som ämne eller allmänt kunskapssökande, man sade sig reagera 
emot, bara dess sätt att placera människan i Guds ställe.149 EFS kom
menterade med avståndstagande även den nya tyska teologin, »ritsch-
lianismen« efter teologen Albrecht Ritschl, som under 1880- och 1890-
talet började få fäste vid de svenska teologiska fakulteterna.150 Med fasa 
uttrycks i årsberättelserna hur denna mer förnuftsbaserade och ratio
nalistiskt influerade teologi undergrävde en »korrekt« bibeltro, och hur 
den började vinna inflytande på prästutbildningen.151 Företrädare för 
EFS fruktade att blivande präster skulle påverkas av denna bibelkritiska 
och rationalistiska lära, som förespråkades av såväl vetenskapsmän som 
lärare vid universitetens prästutbildning. Samma lära såg man, med 
ökad oro, sprida sig till gemene man.152 Dessa attacker på »traditionell« 
kristendom från sekularister och rationella teologer underminerade Bi
belns auktoritet, även hos allmänheten. En ökad spridning av Bibeln 
gjorde det också lättare för alla att diskutera trosdogmerna och dess 
tolkningar, något som bidrog till uppluckringen.153 

Den frambrytande naturvetenskapen krävde allt större utrymme när 
det gällde tolkningarna av världen och synen på samhället. Men, som idé
historikern Kjell Jonsson skriver, ännu »under 1800-talets två sista de
cennier fördes debatten om naturvetenskapens gränser mot en fond av en 
dominerande konservativ, idealistisk och kristen kulturhegemoni. [—] 
Konservatism, filosofisk idealism och kristen ortodoxi utgjorde tillsam
mans vad vi skulle kunna kalla en oscariansk enhetskultur. «154 Naturve
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tenskapens betydelse ökade mot slutet av seklet och allt fler vände sig 
till den för att få stöd för sina åskådningar. Det märks bland annat på 
teologins område. Teologin kom att vetenskapliggöras i högre ut
sträckning och gränserna mellan religion som vetenskap och religion 
som religiös tro diskuterades. Bland teologerna sökte några stöd i 
naturvetenskapen, andra menade att vetenskap och tro skulle separe
ras och inte hade något med varandra att göra. Ytterligare några häv
dade att den religiösa uppenbarelsen var överordnad vetenskapen.155 

Mot slutet av seklet uppstod emellertid en reaktion mot materialism
ens gudlösa tillvaro. Jonsson placerar denna religiöst baserade reaktion 
under beteckningen monism, men pekar samtidigt på begreppets diffusa 
konturer. Monisterna kombinerade en positiv syn på människan och 
hennes framsteg med en tro på en i naturen inneboende gudomlighet. De 
sökte legitimera sin åskådning med vetenskapliga argument.156 

Det är delvis denna heterogena grupp som idéhistorikern Inga San-
ner studerat, de som med en tilltro till människans individuella godhet 
och ett högre kollektivt mål sökte finna en ordning som kunde ligga till 
grund för samhällets fortbestånd. Ofta hade dessa idéer religiösa 
grunddrag. Hon använder begreppet »moralisk utopism« för att för att 
ringa in denna idéströmning. Kyrkan fick som representant för det 
gamla etablissemanget utstå skarp kritik.157 Att tolkningarna av värl
dens beskaffenhet låg öppen för debatt i samtiden visas av att så skilda 
grupperingar som »swedenborgare, unitarier, 8o-talsradikaler, fritän
kare, anarkister, teosofer och spiritister« omfattade dessa idéer. Som 
orsak till uppkomsten av denna tankeströmning nämner Sanner upple
velsen av ett hotande moraliskt och samhälleligt sönderfall till följd av 
industrialisering och urbanisering.158 Det var också under seklets sista 
decennier som en materialistisk världsåskådning kom att spridas till de 
bredare folklagren genom arbetarrörelsen.159 Frågan hur världen och 
tillvaron skulle tolkas debatterades med andra ord av flera olika grup
per, och några nya etablerade svar hade ännu inte formulerats.100 Detta 
bidrog till att den enhetliga kyrkliga ortodoxin luckrades upp. 

Att förutsättningarna ändrades för det religiösa livet mot i8oo-ta-
lets senare del blir tydligt i diskussionen kring Strindbergs Giftas 
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(1884-85) och annan »hädisk och osedlig litteratur«, då EFS:are, bap
tister, metodister och övriga frikyrkliga kunde enas i ett gemensam av
ståndstagande.161 Ett tecken på att något hade hänt är att ekumenik 
blev ett alternativ som kunde ena de olika kristna schatteringarna mot 
en ny gemensam fiende, låt vara att samarbetet var försiktigt.162 Eku
menik kan visserligen ses som ett framsteg för kristenheten, men den är 
samtidigt ett tecken på att andra strategier har visat sig verkningslösa. 
Det tyder på att det yttre hotet mot religionen trappats upp.163 När 
sammandrabbningarna mellan religionens företrädare och sekularister 
klingade ut vid tiden kring sekelskiftet är det också ett tecken på att den 
religiösa situationen i grunden förändrats. 

I ett samhälle där flera olika trosinriktningar strider om tolknings
företrädet försvagas både kyrkans och dess motståndares position. 
Båda läger förlorade på ett mer pluralistiskt samhälle.164 I en pluralis
tisk situation är det svårt för en enda tolkning att vinna företräde. Si
tuationen gör att alla föreställningsvärldar och ideologier relativi
seras.165 Såväl religiösa som sekulära idéer blev bara olika uppfatt
ningar bland andra. Statskyrkans försök att återvitalisera sig själv 
kring sekelskiftet genom församlingsrörelsen och den något senare 
ungkyrkorörelsen var ett resultat av att den religiösa situationen i grun
den hade bytt skepnad. Under loppet av några år kring 1910 skilde EFS 
ut sig tydligare från kyrkan, Bibeltrogna vänner bröt sig ur EFS, Pingst
rörelsen etablerades i Sverige och inom det socialdemokratiska partiet 
minskade den direkt religionsfientliga linjen i betydelse. 

Man kan hävda att 1800-talets två sista decennier var en turbulent 
tid inte bara för EFS utan för religion på det stora hela. Den utsattes för 
tryck både utifrån, i form av rörelser som olika sekularister represen
terade, och när det rör EFS även inifrån den religiösa sfären, i form av 
frågor som gällde försoningen och förhållandet till kyrkan. Svensk 
kristenhet stod inför en brytpunkt. Trycket från sekulära och religiöst 
neutrala rörelser som sökte formulera sin trosövertygelse hade ökat så 
pass mycket att kristendomens överordnade ställning och trovärdighet 
på allvar ifrågasattes.166 

De förändringar vi ser inom EFS styrker det resonemanget och mot 
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undersökningstidens slut är det som om EFS blivit medvetet om den 
nya situationen och att man måste följa med sin tid och inte försöka 
förändra den. Vi möter till och med uppfattningen att det inte längre är 
möjligt att stå utanför den profana världen, och att även EFS sympati
sörer i vissa fall måste ta del av sådant man egentligen inte vill. Detta 
gällde främst Ordets förkunnare som är stationerade i städer och större 
samhällen, »hvilka för att kunna möta människosjälarna, där de stå, 
kunna behöfva, t. ex. äfven genom litteraturen, få inblick i hvad som 
rör sig i människors hjärtan och tankar i religiöst och sedligt afseende.« 
Personer som inte är tvungna att ta del av det världsliga skall dock vara 
på sin vakt mot vad de ser, hör och läser, i synnerhet på grund av att det 
finns många andligt omogna individer.167 Det var en uppfattning som 
inte uttalades femtio år tidigare, vid tiden för EFS grundande. Något 
fundamentalt har med andra ord förändrats i uppfattningen av religio
nen och hur den utövades. 

EFS betydelse minskade inte efter detta, snarare tvärt om. Rörelsen 
nådde sin största omfattning några decennier in på 1900-talet. Men 
deras roll hade förändrats i linje med det ovan diskuterade sekulari
seringsperspektivet. EFS kunde numera inte stödja sig på argumentet att 
Stiftelsen utgjorde en självklar del av statskyrkan eftersom den i sin tur 
hade tappat sin självklara ställning. Ett tecken på statskyrkans minskade 
auktoritet på institutionell nivå var till exempel de religionsfrihetslagar 
som tillkom under den aktuella tiden, lagar som även företrädare i EFS 
första styrelse stred för. Däremot är det svårare att på dessa grunder 
hävda att religionen samtidigt förlorade sin roll i människors personliga 
liv. För att återanknyta till Bergers terminologi är det endast den objek
tiva sekulariseringen, på ett socio-kulturellt plan, vi kan påvisa så här 
långt. Med Bruces distinktion mellan en funktionell och en substantiell 
definition av religion är det endast förändringar som rör en funktionell 
definition som kan påvisas.168 

EFS:arna tvingades att se att de endast utgjorde ett alternativ bland 
andra och att de dessutom behövde hävda sig i den nya situationen, 
vilket rörelsen gjorde mycket väl under 1900-talets början. 
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IV 

Traktatutgivningen 
- en spegel av EFS mentalitet 

UN DER D ET TIDI GA 1800-talet bestod väckelsen både av en bekännelse-
trogen strömning och en frikyrklig, och båda använde de skriftspridning 
för att sprida sitt budskap. När EFS bildades hörde till dess huvudupp
gifter att kontrollera och samordna distributionen av de evangelisk-luth-
erska skrifterna. Bland alla publikationer EFS spred genom åren ut
gjorde traktaterna ett viktigt inslag med sina stora mängder. Deras främ
sta uppgift var att kortfattat presentera trons grundförutsättningar. 

Studien har som utgångspunkt att genom traktaterna söka spåra 
den mentalitet och självbild som rådde, eller, sett med traktatutgivar
nas ögon, idealt borde råda inom EFS.1 Tanken är att den människo-
och världsbild som förmedlas genom skrifterna visar upp tillvaron så
som EFS ville presentera den.2 Målet med traktaterna var visserligen 
att missionera och underbygga kristen tro, men de utgjorde också ett 
viktigt inslag i skapandet en gemensam identitet inom rörelsen. Den 
här formen av litteratur bygger på, och är beroende av, läsarens iden
tifikation med det som skildras, menar Per Anders Forstorp. Av den 
anledningen finns det ett samband mellan innehållet i skrifterna och 
skapandet av en väckelsespecifik identitet bland dem som läste och 
relaterade till det lästa.3 Därför ger traktaterna en inblick i den idévärld 
som väckelsens folk tänktes omfatta. Hur den individuella tron formu
lerades ligger dock utanför undersökningen. 

Flur traktaterna producerades, spriddes och togs emot, eller vilken 
ställning de hade i förhållande till annan samtida litteraturspridningen 
är av underordnad betydelse. Det handlar alltså inte om att i litteratur-
sociologisk anda studera väckelserörelsens litteraturutgivning som ett 
eget litterärt system.4 
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Innehållet i traktaterna har tematiserats utifrån några ämnen som 
varit återkommande och genomgående. En första uppdelning har gjorts 
mellan religiösa teman och profana teman som rör sociala förhållan
den och världsbild, samt människo- och samhällssyn. De flesta av 
ämnena som tas upp är vanliga i traktaterna, men även några mindre 
vanliga teman behandlas eftersom de bedömts som intressanta och an
knyter till de övriga delstudierna i denna bok.5 

Förutom att vi i detta kapitel får en inblick i de idéer som präglade 
EFSiarna är avsikten att relatera innehållet i traktaterna till hela avhand
lingens syfte: att med EFS som exempel studera religionens förändrade 
ställning under den undersökta tidsperioden. Att läsning av traktater 
och annan religiös litteratur haft betydelse för individens emancipation 
har poängterats av exempelvis nordisten Olle Josephson och idéhisto
rikern Ronny Ambjörnsson.6 Orsaken sägs då vara att sättet att läsa 
inom väckelserörelsen skilde sig mot äldre tiders innantillrabblande av 
katekesen. Det i sin tur vargen läsart som senare folkrörelser anammade 
i sitt bildningsarbete. En fråga som skiljer sig något från detta påstående, 
och som ställs här, är om även själva innehållet i traktaterna bidrog till 
sekulariseringen. En central frågeställning är: Hur ser sambandet ut 
mellan väckelsens betoning av det individuella ansvaret inför Gud, den 
dikotoma världsbild som traktaterna förmedlar och sekularisering? 

Traktatspridningens bakgrund och sammanhang 

Spridning av litteratur till den svenska befolkningen var under lång tid 
omgärdad med restriktioner. Frågan gällde huruvida och i vilken ut
sträckning allmänheten skulle ges möjlighet till andlig och världslig 
litterär förkovran. Den litteratur som den svenska allmogen hade till
gång till var länge endast Bibeln, Luthers katekes, Vetenskapsakademi
ens almanacka och en och annan postilla.7 Med exempel från tidskrif
ten Läsning för folket, utgiven på initiativ av Sällskapet för nyttiga 
kunskapers spridande, visar idéhistorikern Per Sörbom hur diskussio
nerna gick under 1830-talet. Tanken med tidskriften var att ge det 
svenska folket nyttiga kunskaper till användning för både individens 
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och landets väl. Men med den rådande så kallade organiska samhälls
synen, med tydligt definierade ramar för de olika samhällsklasserna 
inbördes relationer, fanns en rädsla för att Läsning för folket skulle ge de 
breda folklagren kunskaper de inte var mogna för. Missriktad kunskap 
antogs leda dem att tro att de kunde resa sig upp ur sin givna samhälls
position och rubba den samhälleliga ordningen. Företrädare för denna 
konservativa samhällssyn talade om den »farliga halvbildningen«, en 
diskussion som för övrigt också gick igen när frågan om EFS kolportör-
ers utbildning diskuterades på 1860-talet. En av den tidens inflytelseri
kaste samhällsdebattörer, biskop Esaias Tegnér, uttalade i Växjö domka
pitel 1839 att »den arbetande klassens bildning bör väsentligen vara 
religiös, hvilken om den rätt bibringas, alltid derjemte är moralisk. 
Hvarje annan kunskap anses icke blott umbärlig, utan äfven ofta mer 
skadlig än gagnande«. All kunskap som kunde tänkas öka den poli
tiska aktiviteten i de breda folklagren sågs med oro av de styrande, och 
endast litteratur av kyrktrogen religiös art var godtagbar.8 

Denna uppfostrande syn anammades även av det samtida medel-
klassbaserade associationsväsendet. För den samhälleliga ordningens 
fortbestånd krävdes bland annat att breda folklager fick god moralisk 
och religiös bildning.9 Särskilt betonades de uppfostrande inslagen 
inom barnlitteraturen, eftersom barnen ansågs vara lättast att påverka 
och var de som utgjorde framtiden. Även när man talade om barn 
skedde det utifrån ett klassperspektiv. Det var inte överklassens barn 
som främst var i behov av riktlinjer.10 Samma tankar när det gäller 
fostran och religiositet återfanns också när det gällde söndagsskolan11 

(som var en viktig verksamhet för EFS), folkskolan12 och utgivandet av 
Läsebok för folkskolan.J3 Det är i detta sammanhang EFS och dess 
traktatspridning bör sättas in. 

Läsning av profan litteratur var länge en aktivitet främst förbehållen 
samhällets övre befolkningsskikt.14 När litteratur började spridas till de 
lägre samhällsskikten fick väckelsens litteraturförmedling stor betydelse. 
Under konventikelplakatets tid (1726-1858) var religiösa samlingar 
utanför den statskyrkliga ramen ej tillåtna. Litteraturen blev då ett sätt 
att missionera och kringgå gällande lagstiftning.15 Traktatspridning och 
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väckelse var därför, som framhållits i det föregående kapitlet, intimt 
sammanbundna under 1800-talets första hälft. Att aktivt missionera 
och söka omvända människor till den kristna tron var ett av väckelsens 
karaktärsdrag, och ett tecken på att individen verkligen var väckt och 
hade tagit personlig ställning.16 Kolportörer, kringresande predikanter 
och skriftspridning blev inte bara viktiga medel i väckelsens arbete 
utan bakom verksamheten låg också en idé om religiös omvårdnad.17 

Man kan då fråga sig vad som räknas som traktater och vad deras 
syfte var. Benämningen traktat kommer från engelskans tract som be
tyder »religiöst uppbygglig småskrift«. De spreds i miljontal i Sverige 
under 1800-talets första hälft.18 Utgivningen fortsatte även under den 
senare delen av seklet, och då stod EFS för en betydande del av denna 
verksamhet. De smärre skrifterna skulle, tänkte EFS, främst användas 
inom det utåtriktade missionsarbetet även om de också kunde vara 
verkningsfulla för redan troende eftersom de kort och koncist sam
manfattade trons premisser. Texterna användes ofta som högläsning
slitteratur vid andakter bland redan väckta.19 

När David W. Bebbington karaktäriserar den evangeliska väckelsen 
gör han det med hjälp av fyra begrepp. Hans indelning har också legat 
till grund för de religiösa teman som tas upp längre fram i detta kapitel. 
Begreppen är: biblicism - att Bibeln och bibelrelaterad litteratur är vägen 
till Gud, och att det är varje kristen människas rättighet och skyldighet 
att läsa den; crucicentrism - fokuseringen på Jesu död på korset som den 
enda möjligheten att försonas med Gud; conversionism - upplevelsen av 
ett livsdefinierande omvändelseögonblick, och slutligen activism - att 
den personliga upplevelsen av frälsningen leder till en vilja att frälsa 
andra.20 Dessa kategorier ingår i varierande utsträckning i traktaterna. 
Därmed finns det alltså en tydlig överensstämmelse mellan den evang
eliska religiositeten och traktaternas innehåll. Både inom nykterhets- och 
arbetarrörelsen utgjorde omvändelse (uppvaknandet från ett tidigare 
icke-medvetet tillstånd) och aktivism viktiga inslag i kampen mot alko
holen eller mot ojämlikheten mellan samhällsklasserna. Det är också 
omvändelse och aktivism som särskilt framhålls här, även om korsets 
och Bibelns centrala ställning också kommer att framgå. 
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Inom den väckelsetradition som betonade den personliga omvän
delsen var målet med traktaterna att de skulle anvisa frälsningsvägen 
till Gud genom den korsfäste Jesus och det kristna livet. Omvändelse
temat var genomgående i väckelsetraktaterna. Kussak anger omvän
delsen, tron och gärningarna som de tre huvudmotiven i skrifterna.21 

Ribbner riktar, med en äldre terminologi, uppmärksamheten på män
niskonaturens fördärv sedan syndafallet, rättfärdiggörelse (att få Guds 
förlåtelse) genom tron allena och helgelsen (att efter rättfärdiggörelsen 
leva ett heligt liv i sin kristna tro).22 

Om man skall kategorisera traktaterna utgör en del av dem vad som 
kallades för bibelutläggningar eller bibelutredningar. Denna form var 
särskilt vanligt i de skrifter som publicerades under den tidigare delen 
av undersökningsperioden. De traktater som har en mer berättande 
form utgör den andra varianten. Historikern Daniel Lindmark delar i 
sin tur upp berättelserna i väckelsebiografier och så kallade fromma 
berättelser, och tillsammans ges de den till synes motsägelsefulla be
teckningen verklighetsfiktion. Med väckelsebiografi avses »en lev
nadsteckning med omvändelsemotiv över en autentisk person, tillkom
men inom en väckelserörelse och avsedd för dess egna läsare«. Detta är 
en litteratur med långa anor som uppbygglig läsning inom den kristna 
traditionen och kan handla om medeltida helgon, om reformatorer, 
missionärer, bibliska personer, korsriddare eller andra gestalter. Bio
grafiernas personer var tänkta som kristna föredömen att efterleva. De 
»kan därmed sägas ingå i en bredare ström av biografisk litteratur som 
fyller en individuerande funktion vid den tid när den moderna, själv-
reflekterande människan träder fram«.23 Biografier har även skrivits i 
form av så kallade likpredikningar eller levnadsberättelser. Särskilt 
kända är herrnhutarnas bruk av dylika berättelser, nu senast genom Per 
Olov Enquists bok om pingstväckelsen.24 

Den andra berättelsekategorin, den fromma berättelsen, har inte 
samma äkthetsanspråk som väckelsebiografin. Ändå finns i botten ett 
sanningsanspråk till följd av ett utbrett misstroende hos väckelsens 
litteraturutgivare mot de uppdiktade borgerliga romanerna. Väckel
sens berättelser skulle framhäva »det självupplevda, det enkla, okonst
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lade, spontana och direkta« i motsats till den förljugna och konstlade 
bild som ansågs prägla både den kyrkliga retoriken och den borgerliga 
litteraturen. Berättelser använda och spridda inom väckelserörelserna 
skulle därför ha en verklighetsgrund och »vara skildringar ur livet«, 
med betoning på den religiösa erfarenheten. Dessa framställningar blev 
med tiden stereotypa - så pass starkt att de i b örjan av 1900-talet be
skylldes, till och med inom de egna leden, för att inte längre vara tro
värdiga.25 Den här formen av religiös litteratur skulle överhuvudtaget 
inte ge förströelse eller underhållning, utan intressera individen för vad 
man inom väckelsekretsar menade var »det enda nödvändiga«, det vill 
säga att bli frälst och leva livet som kristen.26 

Med tanke på att mellan en halv och en hel miljon trycksaker distri
buerades per år kan man ställa sig frågan hur sådana mängder kunde 
spridas.27 En liknelse i årsberättelserna var att småskrifterna skulle 
»regna« över landet. Och liksom regnet var en förutsättning för växterna 
var skrifterna förutsättningen för Sveriges andliga tillväxt.28 Det är 
också inom den religiösa litteraturen och bland dess författare man hittar 
1800-talets verkliga storsäljare.29 Exempelvis var det sena 1800-talets 
mest sålda bok P. P. Wa ldenströms allegoriska berättelse Brukspatron 
Adamsson eller Hvar bor du?.3° 

Traktatläsning och individens upptäckt av sig själv 

Traktaterna är inte bara intressanta därför att vi i dem ser en evangelisk 
mentalitet. De är också värda att undersökas med tanke på att de an
setts vara den första massproducerade litteraturen för gemene man, 
och därmed viktiga för spridandet av läskunnighet och ett nytt reflek
terande och individualiserat läsbeteende. Detta läsmönster kom även 
att få betydelse för nykterhets- och arbetarrörelsen.31 Ambjörnsson 
skriver om »läsarna« inom väckelsen att de »läste på ett annat sätt«. 

Väckelsens folk kallades läsare och med beteckningen har man upp
enbarligen sökt fånga något väsentligt i deras beteende: de läste på 
ett annat sätt än vad som föreskrevs av kyrka och stat. De läste inte 
för att lära sig utantill ett antal tros- och sederegler, deras läsning 
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hade mer av begrundan över sig; det gällde att ta till sig det lästa, 
samtala med likasinnade över det »budskap« som texten tänktes 
innehålla, gömma detta budskap »i sitt hjärta« och låta det bli till 
en »livets läxa«.32 

Reflekterande läsning. Hanna Bäckman/Västerbottens museum 

Ytterligare ett skäl att uppmärksamma den här typen av litteratur är att 
religiösa skrifter ofta utgjorde stommen i befolkningens litteratur
bestånd.33 De religiösa traktaterna var i stor utsträckning ända mot det 
sista decenniet av 1800-talet tryckta i frakturstil, vilket pekar på att de 
främst var riktade till samhällets bredare folklager. 
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Sverige har en unik position när det gäller en tidig och allmänt ut
bredd läskunnighet, vilket till exempel pedagogen Egil Johansson visat. 
Genom kyrkans husförhör har det svenska folkets läsförmåga kontrol
lerats och dokumenterats alltsedan 1600-talet. Trycket på den enskilde 
att kunna läsa var hårt. Om du inte kunde läsa Luthers lilla katekes fick 
du inte konfirmera dig, inte ta nattvard och därmed inte gifta dig. Tro
ligen handlade det emellertid inte om att äga läsförmåga i dagens me
ning, alltså att förstå och reflektera över det lästa. Kraven kan likaväl 
ha uppfyllts om man kunde lära sig känna igen en text och mekaniskt 
rabbla den utantill.34 

Det finns tre skäl till att läskunnigheten kan ökas hos vissa grupper 
av befolkningen, menar Johansson. Först och främst kan det bero på 
riktade undervisningskampanjer. För det andra finns det hos vissa grup
per ett behov och en efterfrågan av att kunna läsa då det ingår exempelvis 
i deras yrkesroll. Den tredje anledningen är att motivationen att lära sig 
läsa höjs inom vissa grupper.35 Och det är när det kommer till läs-
motivation som de religiösa läsarnas roll uppmärksammas. Johansson 
lyfter fram det oppositionella i de folkligt baserade läsarrörelserna, att 
kunna läsa och tolka exempelvis Bibeln på egen hand i en tid då kyrkans 
hierarkiska samhällssyn dominerade människors tänkande. Läsarna tog 
till sig Bibelns budskap om att »de sista skola bli de första«, och satte sig 
upp emot överheten med stöd i Guds ord.36 Läsningen blev genom 
motivationen lustfylld och inte bara ett tvång »när läsare och åhörare 
blev gripna av den inneboende [min kursivering] meningen i texterna«. 
Läsarna relaterade till texterna på ett nytt sätt, och med tiden fick det 
konsekvenser också utanför den religiösa sfären.37 

En annan forskare som ser de religiösa traktaterna som en viktig 
brygga mellan olika former av läsning, särskilt på folklig nivå, är Olle 
Josephson. I likhet med Johansson betonar Josephson traktaternas roll i 
en »övergång mellan ett uppifrån anbefallt och ett självvalt läsande«.38 

Även han betonar det oppositionella som låg i att läsa traktater eftersom 
det ofta motarbetades av prästerskapet. Traktaterna bildar en över
gång mellan en religiös och en sekulariserad läsart eftersom de inbjuder 
till begrundan och reflektion på ett sätt som tidigare inte varit aktuellt. 
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Josephson tänker sig »att det var något lättare att pröva traktattext
erna utifrån egna erfarenheter och perspektiv; texterna var inte heliga 
och deras innehåll befann sig betydligt närmare läsaren i tid och rum än 
Bibelns. Steget blir därefter inte så stort till att läsa sakprosa av annat 
slag, t. ex. politiska småskrifter eller veckopressens föregångare«.39 

Han anser också att traktaterna genom sin enkla språkform, med 
motiv som anknyter till enkla människor och skildringar av vanligt 
folk som reflekterande individer, bidrar till framväxten av en »läsande 
medborgare«. Traktaternas språk och innehåll blir på så sätt verktyg 
för individer att se sig själva just som individer.40 

Dessa effekter utanför trons område i form av ökad individualise-
ring var knappast något EFS hade förutsett eller ämnat medverka till. 
EFS som organisation ville föra väckelsen tillbaka till den statskyrkliga 
ramen, och via traktaterna hoppades man väcka den kyrkotrogna 
kristna tron. Tanken var knappast att en personliga övertygelse skulle 
leda till att den religiösa tron kom att väljas bort. Men samma mot
sägelsefulla förhållande har även konstaterats för andra protestantiska 
väckelser, till exempel när det gäller reformationen eller den evang
eliska väckelsen i stort.41 

Religiösa teman i traktaterna 
Omvändelsen - Det enda nödvändiga 

Omvändelsen, att vakna upp från sitt gamla liv, var det verkligt cen
trala inom såväl den evangeliska grenen av kristendomen som inom 
senare folkrörelser. Det var omvändelsen som markerade skillnaden 
mellan den syndiga människan och den till Guds avbild skapade män
niskan. Utan det religiösa språkbruket kan man tala om att det är i 
uppvakningsögonblicket som människan höjer sig från det djuriska 
och med ett aktivt val utnyttjar sin fria vilja till att bli en civiliserad 
människa.42 Även nykterhets- och arbetarrörelsen utgjorde såväl om
vändelse (uppvaknandet från ett tidigare icke-medvetet tillstånd) som 
aktivism viktiga inslag i kampen mot alkoholen eller mot ojämlikheten 
mellan samhällsklasserna. 
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I pietistisk anda betonade traktaterna vikten av att ta personlig 
ställning till Gud, och att ta det individuella och livsavgörande ställ
ningstagandet. I Rosenius teologi är människan ursprungligen skapad 
till Guds avbild men alltigenom syndig sedan syndafallet i paradiset. 
Det hade medfört att det gudomliga i människan utplånades. Endast 
genom Jesu död på korset kan människan återupprättas om hon då »i 
tro mottager hela Kristus«.43 Att vara en verkligt kristen innebar att 
man vid någon tidpunkt kommit till insikt om det egna behovet av en 
personlig gudsrelation. Med en väckelseterminologi talas det om att 
»tro med hjärtat«, till skillnad från att »tro med hjärnan«, eller att vara 
en så kallad munkristen som bara kallar sig kristen utan att i grunden 
vara omvänd och förvandlad.44 Häri ligger också ursprunget till den av 
väckelsen introducerade och betonade uppdelningen i »Guds barn« 
och »världens barn«. Ofta beskrivs omvändelsen som en påtaglig och 
känslomässig upplevelse av att man behöver Jesus som sin frälsare.45 

Detta var också karakteristiskt för väckelsen i förhållande till den mer 
kollektivt uttryckta folkfromhet som statskyrkan stod för. 

Vanligtvis föregicks omvändelsen inom väckelsereligiositeten av att 
individen kom till insikt om sin syndiga och fördärvade natur. I och 
med omvändelsen blev denne också rättfärdiggjord, det vill säga förlå
ten och befriad från sin synd. Därefter gällde det att leva i helgelse, 
vilket innebar att leva ett heligt liv i enlighet med Guds vilja och sin 
kristna övertygelse. Omvändelsen liknas av P. P. Waldenström vid att 
gå genom en port som visserligen är trång, men som står öppen för alla. 
Även om alla inte tar chansen att gå igenom den så är den av avgörande 
betydelse för alla människor. Ett citat av honom kan illustrera stäm
ningen i traktaterna: 

Skynda till Honom, tro på Honom och fäst Honom till din egen, för 
tid och evighet - och du är gången in genom dörren till fårahuset [till 
de utvalda], du är gången igenom den trånga porten. Och om du 
förblifver i Honom, i tron dagligen ätande Hans kött och drickande 
hans blod, så hafver du evinnerligt lif, och han skall uppväcka dig 
på yttersta dagen.46 
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Endast genom Guds kärlek, manifesterad genom Jesu död, kunde den 
fallna och eländiga människan hoppas på frälsning och gå genom den 
trånga porten.47 I en av traktaterna beskrivs, i analogi med Bibelns 
berättelse, att allt är tillrett för den himmelska bröllopsfesten dit alla är 
inbjudna. Allt som fordras av den enskilde är att »uppträda som en 
värdig gäst«. Det gäller också dig som läsare får vi veta, dig »den 
eländigaste bland de eländiga, dig syndens och dödens träl, kallar den 
himmelske konungen, Herren Sebaot, till sin sons Jesu Kristi bröllop, 
[...] Han kallar dig icke blott till gäst utan till brud. [...] Har du mod 
att svara nej?«, frågar författaren.48 I flera traktater nämns att det är 
lätt att tro att Gud inte bryr sig om en syndare som vänt Honom ryggen 
till. I lika många fall försäkras att frälsning och förlåtelse finns för alla 
som helhjärtat omvänder sig och tror på Jesu försonande död. 

Att bli medveten om sin synd är kungsvägen till att inse sitt behov 
av frälsning. I flera traktater betonas att den enskilde individen bör 
omvända sig medan tid är. Skjuts omvändelsen upp till morgondagen 
kan det vara för sent. Ofta påpekas att döden kan träda emellan, och 
då är det definitivt för sent.49 

Omvändelse sker ofta i anslutning till dödsbädden, sjuksängen eller 
en olycka. Det är i sin svagaste stund människan inser sitt behov av 
frälsning och det är också då hon ställs inför frågan om det eviga livet 
efter döden.50 Till och med den mest förhärdade syndaren upplever sig 
liten inför hotet om sin förestående död. Traktaten Hvarbän? Hvart-
bän? avslutas med en dyster och varnande bild från en dödsbädd där 
den döende är orolig inför döden men inte omvänder sig. Den avslutas 
med orden: »Sådana dödsbäddar äro i sanning hemska. Mörkret över
skuggar dem. Ingen hoppets stråle upplyser mörkret. Men den som har 
mottagit full frälsning, lyftes över dessa faror och oviktigheter.«51 En 
annan traktat berättar om en kvinna som »talar som en kristen«, fastän 
hon inte är det. Det märks på hennes dödsbädd då hon inte som vanligt 
småleende hälsade på berättelsens författare, utan rädd mötte döden 
med »en uppsyn af ilska och slughet«. Den dödsscenen hoppades för
fattaren slippa se igen.52 Dödsbädden ställer läsaren inför det faktum 
att dennes dagar är begränsade och sjukdomen gör berättelsernas sub
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jekt medvetna om närvaron av döden, och den ger också tid till att 
stanna upp och reflektera över livet. Det är då de skildrade personerna 
tänker tillbaka på sina liv, ofta med en lycklig barndom med varmt 
kristna föräldrar, och på hur de senare »hamnade uti synden«.53 Tema
tiken känns igen från Bibelns berättelse om den förlorade sonen och 
utgjorde för övrigt också ett mönster för hur livsberättelser skrevs vid 
ansökan till EFS kolportörsutbildning.54 Sjukdomstiden är också en 
tid som kan användas till bibelläsning och på så sätt ge insikt om ett 
andefattigt liv och behovet av frälsning.55 

I en av de mer drastiska berättelserna betonas dödstemat till det yt
tersta. Berättaren är en präst som beskriver hur han genomför söndags
undervisning för barn i kyrkan och på kyrkogården. Han påminner bar
nen om att barnadödligheten är hög och att de inte kan vara säkra på att 
bli gamla själva. Han frågar också om de hade släktingar som dött, vilket 
ger honom en »nyttig anledning, att i deras hjertan väcka rörande och 
allvarsamma känslor«. Som läsövning fick barnen sedan läsa minnes
orden på gravstenarna, en övning som hade fördelen att den både fung
erade som läsövning och som kristendomsundervisning. Berättelsen 
handlar om hur en backstuguflicka omvänds, och i slutet dör hon frid
fullt med en längtan att möta Gud. Därefter begravs hon och berättaren 
avslutar med orden: »Jag önskade, att Gud ville välsigna denna begraf-
ningsakt, till uppbyggelse och nytta för deras [de närvarande barnens] 
hjertan.«56 

Bibelläsning och att höra Bibeln läsas utgör även de väsentliga in
slag för omvändelsen. I Bebbingtons karaktäristik ingår som en viktig 
komponent Bibeln som vägen till tro, och det stämmer också väl över
ens med traktaternas innehåll. Förutom att traktaternas huvudperso
ner ges tid till bibelstudier vid sjukdom så ges exempel på hur de an
tingen råkar komma över en Bibel och börjar läsa, eller hamnar i en 
diskussion med en omvänd kristen, som i sin tur delar med sig av Bi
belns budskap. Här snuddar vi också vid Bebbingtons begrepp akti
vism, som pekar på den evangeliska kristendomens missionerande in
slag. Det finns ett flertal exempel på bibelordets verkan i traktaterna. 
Förutom tidigare anförda exempel kan nämnas den katolske »franske 

116 



Traktatutgivningen - En spegel av EFS m entalitet 

skomakaren« som fick besök av en tiggare som livnärde sig på högläs
ning ur Bibeln. Skomakaren blev så tagen av läsningen att han gick 40 
mil till fots för att få tag på ett eget exemplar trots att han inte kunde 
läsa. Därpå följde hans omvändelse.57 Bibelordets förlösande verkan 
fick också en dödsdömd fånge uppleva. Han hade vid förkunnandet av 
sin dödsdom utropat »barmhärtighet, barmhärtighet« varvid en så 
kallad läsare hörde honom och ville lindra hans nöd. »Läsaren« satte 
sig då utanför hans cellfönster för att läsa Romarbrevet. Fången tog till 
sig Bibelns budskap och kunde möta bödeln utan rädsla. Dessförinnan 
hade han dessutom gått genom fängelset och förkunnat för sina med
fångar om Guds underbara verk.58 

Bibelordet själv hade också förmågan att övertyga de ståndaktigaste 
gudsförnekarna (här omnämns som exempel bland annat fritänkare 
eller rationalister). En berättelse handlar om en »ung världsman« i 
Frankrike som, övertygad om riktigheten i Voltaires uppfattning att 
Bibeln saknar sanning, överbevisas om motsatsen efter ett samtal om 
Bibeln. En annan skrift tar upp en vetenskapsman som med sitt »veten
skapliga sinne« inte kunde tro på Bibelns berättelser, men som under en 
resa för att återställa sin hälsa fick tid till bibelläsning och ensliga pro
menader. Bibeln hade för övrigt packats ned av hans fru. Den hjälpte 
honom att komma över de svårigheter som sjukdomen medförde och 
han fick därmed frid i sitt liv och med Gud. Ytterligare en traktat skild
rar hur en judisk fritänkare, efter ett samtal med en person från »det 
Londonska sällskapet för Judarnas omvändelse«, på sin sjukbädd blev 
övertygad om vikten att läsa sin Bibel. Därigenom blev han förvissad 
om sitt behov av Guds ord och omvändelse.59 

Aktivism - Att bära budskapet vidare 
till sina medmänniskor 

Det var den omvändes skyldighet att sprida det goda kristna budskapet 
vidare till andra som ännu inte hade omvänt sig. Kanske är det fel att 
i det här sammanhanget tala om skyldighet, snarare var det en naturlig 
konsekvens av att vara omvänd. Sann omvändelse innebar en vilja att 
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sprida evangeliet vidare. Ditchfield skriver att »the personal experience 
of the gospel led directly to the obligation to bring its benefit to others. 
Personal responsibility to God meant that every hour of the day had to 
be accounted for. The Evangelical Revival was therefore nothing if not 
energetic and outgoing.«60 Att vara frälst innebar att ta ansvar för sitt 
liv eftersom var och en på domens dag skulle stå till svars för hur livet 
hade förvaltats. Livet blev därmed ett projekt att utveckla. Härifrån är 
sedan steget inte långt till det skötsamhetsideal som Ambjörnsson lyft 
fram inom nykterhets- och arbetarrörelsen.61 

Det är denna aktivism som får Callum G. Brown att kalla den 
evangeliska väckelsen för »the salvation industry«, vilken han beskri
ver som aggressiv och exkluderande. Traktatpublicering och -distribu-
ering utpekas som centrala ingredienser för frälsningsindustrin tillsam
mans med söndagsskolor, bibelstudier, bildandet av föreningar, kring
resande predikanter och så vidare. Aktivismen betonar, som en följd av 
omvändelsen väckelsens uppdelning i »vi« och »dem«, »Guds barn« 
och »världens barn«, och gör den icke-omvände till ett objekt att 
frälsa.62 Det här skiner också igenom i traktaterna, och det finns 
många exempel på hur aktivismen yttrar sig. Den framträder både i 
form av uppfordrande exempel, och i något fall som »bruksanvisning« 
för hur den väckte skall leva ett liv som aktivt kristen. 

Av de lästa traktaterna är det två som kan betecknas som bruksan
visningar. Den amerikanske väckelsepredikanten D. L. Moody skriver 
att alla kristna, efter egen förmåga, bör göra vad de kan för att föra 
människor till tro. I anekdotens form berättar han om en amerikan som 
ständigt sökte föra själar till Gud. »Han brukade utvälja någon viss per
son och hvilade icke, förrän den menniskan blef förd till Kristus. Han 
upphörde icke att bedja för dem, skref till dem, skickade dem böcker och 
småskrifter. [—] Men han var icke nöjd härmed, han tog ännu ett steg till, 
och lärde dem, huru äfven de borde arbeta för andras frälsning.« Så 
anser Moody att alla kristna borde handla, och om de gjorde det skulle 
snart stora mängder människor nås av det kristna budskapet. Själv hade 
han beslutat sig för att ingen dag skulle förflyta utan att han talat till 
åtminstone en person »om hans eviga bästa«. Dock erkänner Moody 
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att var och en som försöker detta kommer att göra många misstag 
innan denne lär sig hur man vittnar på ett ordentligt och effektivt sätt. 
Men det värsta misstaget är att inte göra något alls.63 

I traktaten Besök hos de fattiga beskrivs hur den kristne skall gå till 
väga vid mötet med fattiga. Traktaten beskriver att fattigdom och lyx 
vanligtvis följer hand i hand, och det är i städerna där rikedomar sam
las som fattigdomen också är mest utbredd. I spåren efter fattigdom 
följer dock »tygellöshet och brott«. Alla kristna kan här finna sin upp
gift. Att hjälpa fattiga är också ett sätt för hjälparen att komma när
mare Gud, förutsatt att hjälpen ges osjälviskt i Guds namn. I traktaten 
står att läsa att med »frågor, som röra möjligheterna att göra de lägst 
sjunkna till nyttiga samhällsmedlemmar, syssla på allvar filantroper 
och statsmän«. Traktaten är skriven med ett tydligt ovanifrånpers-
pektiv där frälsningen förmedlas nedåt i den sociala hierarkin. 

Det första steget är att komma i kontakt med de fattiga. Läsaren 
anvisas att inte inta en mästrande och överlägsen position. Istället ges 
rådet att söka upp en fattig för att erbjuda ett arbete som skall utföras, 
eller för att ställa en fråga som behöver få ett svar. I det här samman
hanget är det också en fördel med söndagsskolorna då de ger en anled
ning till att söka upp föräldrarna. Vi får vidare veta att det är viktigt att 
sätta sig in i de fattigas karaktär och sinne. Ett råd traktatläsaren får är 
att föra anteckningar över besöken och den information de ger om de 
olika familjerna. Denna kunskap kan komma till användning vid nästa 
besök. Går det att hitta gemensamma samtalsämnen är det också en 
fördel och författaren skriver att har »du någon erfarenhet i sjukvård, 
i kok-konsten, eller uti att klippa till, sy, sticka, fläta korgar m. m., så 
är det mycket bättre. Då har du många gemensamma områden för sam
tal med dina fattiga kvinnliga vänner, och är du något hemmastadd i 
trädgårdsskötsel, åkerbruk m. m., så fattas dig ej heller samtalsämnen 
med männen.« Målet är »naturligtvis [...] att till kropp och själ kunna 
gagna dina nya vänner, men du måste lära dig förstå de mest utmär
kande andliga och lekamliga behofven hos hvar och en särskilt, innan 
du kan tänka på att med förstånd och klokhet lämna bistånd.« Det 
viktigaste är att lindra de fattigas andliga fattigdom, inte deras materi-
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ella. Rådet är att inte ge bort pengar utan istället uppmuntran, arbete, 
något att äta eller ett lån (som skall betalas igen). När det gäller tros
frågor är rådet att gärna tala i anekdoter eftersom de fastnar lättare, 
samt att eventuellt ge någon kristen bok med tydlig stil.64 

Trots dessa handfasta anvisningar var det mer vanligt i t raktaterna 
med beskrivningar av personer som passivt visar upp ett kristet liv ge
nom sitt rättrådiga handlande och sätt att vara. Kristna i berättelserna 
visar också på Bibelns budskap genom samtal och förmaningar med 
icke-kristna personer. Det resulterar vanligtvis i deras frälsning, eller i 
något förskräckligt alternativ om de inte omvänder sig. I flera traktater 
intar den kristne rollen som den ödmjuke undervisaren och sannings
sägaren. Som läsare kan man idag få intrycket att den kristne ibland tog 
på sig »bördan« att tala om de svåra frågorna i livet. Det är i anslutning 
till död eller sjukdom som ett samtal med frälsningsobjektet tycks vara 
mest verksamt. Genom att peka på vad som stod i Bibeln följer frälsning 
automatiskt i de flesta fall. Även de mest förhärdade gudsförnekarna 
inser sanningen om Bibeln ges möjlighet att verka.65 

I de fall man kan tala om en passiv aktivism visar den kristne genom 
sitt oklanderliga liv hur Kristus genomsyrar det. I olika traktater skild
ras hur den kristne genom sitt ärliga, stillsamma och förnöjda sätt är till 
glädje och förebild för sin omgivning. Män, kvinnor och barn, fattiga 
och rika kan alla fungera som föredömen i berättelserna.66 Fasthet i 
tron trots otroliga svårigheter gör också stort intryck. En traktat berät
tar om hur en japansk man och hans familj blev utsatta för förföljelse 
av en kung. En efter en fördes de tre barnen och hustrun bort för att 
avrättas under brutala former. Alla dog de hellre som martyrer än att 
avsäga sig sin tro. Berättelsen avslutas med att huvudpersonen blir förd 
till avrättning för att där upptäcka att det hela endast var en prövning. 
Hela hans familj lever och efter att ha sett denna trosövertygelse hos 
alla familjemedlemmarna ville kungen omvända sig.67 
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Profana teman i traktaterna 
Indelningen av »Guds barn« och »världens barn« 

Det mest slående i traktaterna, vad gäller den syn på omvärlden som 
presenteras, är uppdelningen i omvända och icke-omvända. Den är en 
följd av den centrala roll omvändelsen spelade inom den evangeliska 
väckelsen. Omvändelsen är själva grundelementet i många av berättel
serna och utläggningarna som syftar till att föra människor till fräls
ning. Världen utanför de omvändas krets framställs som omoralisk, 
ful, förgänglig och meningslös, medan världen för de kristna är mora
lisk, ordnad och fylld av förtröstan på Gud.68 

För en nutida läsare ter sig traktaternas människosyn dyster och 
nedslående. Den som ibland fördomsfullt hävdar att väckelserörelsen 
har en negativ människosyn får här vatten på sin kvarn. Man måste 
emellertid vara medveten om att formatet på traktaterna inte medgav 
några nyanserade utredningar eftersom budskapet renodlades för att 
peka fram mot »det enda nödvändiga«, att bli frälst. Frågan är om 
detta skall tolkas som ett utslag för en genomgående negativ människo
syn eller inte. I traktaterna understryks samtidigt att Guds nåd är till
gänglig för alla som är villiga att följa Honom. Exempelvis en av 
väckelsens förgrundsgestalter, Johann Arndt, säger att människan är 
skapad till Guds avbild och därför lik Honom.69 Detta var en stånd
punkt som också fanns inom väckelsen, och kan sägas stå för en 
positivare människosyn. I traktaterna är det dock en mer negativ bild 
som förmedlas, och som även finns hos Luther när han framhåller vik
ten av att ständigt leva med Guds ord som både utgör »en vred hotelse 
och ett vänligt löfte«.70 Nu är det måhända orättvist att ställa Arndt 
och Luther som varandras motpoler, men syftet är endast att visa på att 
väckelsen inrymmer både en positiv och negativ människosyn. I Stiftel
sens småskrifter överväger emellertid den människosyn som utpekar 
människan som i grunden förtappad och allt igenom syndig. 

Traktaten Menniskans naturliga tillstånd tar upp människans natur 
i 31 punkter för att övertyga läsaren om behovet av frälsning. Den 
avslutas med »O, menniska! Vill du än vidare framhärda i ditt förderf-
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vade, usla och osälla tillstånd, lefva afskild ifrån Gud och icke taga de 
påminnelser till hjertat, som göras dig till ditt eget väl? Tänk efter!«71 

Kontentan är att det är nödvändigt och möjligt att gå från mörker till 
ljus, även »dig, den eländigaste bland de eländiga, dig syndens och 
dödens träl, kallar den himmelske konungen«.72 I en annan traktat får 
vi lära att människan fördärvades genom att den fria viljan inte bestod 
provet när de första människorna förbjöds att äta av kunskapens frukt 
men istället föll för Djävulens frestelser. Att människan är ond märks 
redan hos det lilla barnet och människans ondska yttrar sig främst som 
likgiltighet inför det gudomliga.73 Det mänskliga förståndet är dess
utom förmörkat och inte till någon hjälp, bara Herren kan rädda män
niskan. Alternativet är evig fördömelse.74 

Frälsning genom omvändelse är alltså nödvändig för ett liv i lycka, 
eller mer korrekt, ett evigt lyckligt liv efter döden. Vad innebär då 
omvändelsen för den syndige och förtappade människan? Walden
ström skriver i en traktat att tro bland annat innebär bättring på ett 
moraliskt plan, men med förbehållet att gärningar i sig inte leder till 
frälsning. Tro leder också till ett ökat syndamedvetande, och som vi sett 
i andra traktater är ett ökat syndamedvetande en väg till tro. Vad gäller 
den moraliska förbättringen är den sann, skriver Waldenström, när 
»syndaren i densamma fäller domen icke blott öfver sina gärningar så
som syndiga, utan ock öfver sitt hjerta och hela sin person såsom alltige
nom syndig och fördömelsevärd«. Vidare skriver han att till »den sanna 
bättringens beskaffenhet hörer äfven: att syndaren i densamma icke 
blifver allt bättre i sina ögon, utan tvärtom allt sämre och syndigare«.75 

Det som är gemensamt för dessa traktater, förutom vad som har 
kallats en negativ människosyn, är att de företrädesvis är publicerade 
under den tidigare delen av undersökningsperioden. I kapitlet om EFS 
på riksplanet visades hur Stiftelsen efter en tid ändrade sin traktat-
utgivningsstrategi något. Från att under sin första tid främst ha publi
cerat traktater av bibelutläggningskaraktär började EFS att ge ut trak
tater i form av berättelser, vilket var en reaktion mot att profana roma
ner fick en ökad spridning.76 Den uttalat negativa människosynen som 
präglade de tidiga traktaterna tonades samtidigt ned. Fortfarande var 
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emellertid uppdelningen mellan »Guds barn« respektive »världens 
barn« tydlig. Men uppdelningen låter sig förstås genom miljöbeskriv
ningar och olika levnadsmönster snarare än genom formuleringar om 
den »arma och syndiga människan«. Det råder dock ingen tvekan om 
vad som är »rätt« respektive »fel« i berättelserna. Denna förändrade 
människosyn kan även ses mot bakgrund av att det överhuvudtaget 
mot slutet av 18oo-talet fördes en diskussion om människans syndfull
het och om helvetets existens. Människans eget värde var på väg att 
uppvärderas. Det var en diskussion som fördes såväl bland kyrkliga 
företrädare och evangeliska grupperingar, som inom det vetenskapliga 
fältet och bland mer sekulära samhällsdebattörer.77 

Traktaten Två hem är ett exempel på hur denna uppdelning mellan 
Guds och världens barn är tydlig, och den används så att läsaren verk
ligen skall förstå skillnaden mellan ett gudfruktigt hem och ett förlorat. 
Berättelsens huvudpersoner är två engelska arbetare som fått sin lön 
och är på väg till sina hem, men istället hamnar de på en pub. Där 
kommer traktatens båda huvudpersoner på, innan de går hem, att de 
försummat att handla några nödvändigheter till sina familjer. Det hem 
den ene arbetaren därefter inträder i »var blott till namnet ett hem, ty 
oordning och otrefnad voro der de mest framträdande drag«. Hans 
hustru var förargad över det inträffade och skäller ut honom, och deras 
son beskrivs som »en lurfvig liten pojke, med ett vårdslöst utseende«. 
Den andre arbetaren stiger däremot in i ett hem iordningställt för en 
högtidlig lördagskväll. Vi får veta att »[m]aten var väl enkel men 
smakligt tillagad, och ändock duken var grof, var den ganska ren«. Det 
var helt och hållet hans gudfruktiga hustrus förtjänst. Både hustrun 
och sonen menade att hans försummelse var förlåtlig, vilket gav honom 
samvetskval och det ledde till att han kom att omvända sig. Berättelsen 
slutar vid den förres, »en drinkares«, grav.78 

Ett annat möte med en »drinkare« beskrivs som »en sorglig syn«. Han 
bor i ett ruckel, är trasigt klädd och utmärglad. Efter en vägg ligger hans 
döda hustru, vilken han beskyller sig själv för att ha dödat med sitt drick
ande, och hans bleka dotter sitter med ett utmärglat dibarn i sin famn. Av 
en kristen besökare får han veta att förlåtelse finns även för honom.79 
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Ett kristet hem är, enligt traktaterna, välordnat och snyggt även om 
det är fattigt. Ett exempel på det ges genom »herremannen Thomson« 
som brukade besöka fattiga i London. Vid ett tillfälle fick han höra 
bibelläsning och en »enfaldig bön« som han rördes av. Han klev in 
genom den gistna dörren och slogs av hemmets trivsamhet. Han »fäste 
[...] sin uppmärksamhet på den snygghet och renlighet han fann vara 
rådande på ett sådant ställe. Husmodern, med ett älskligt utseende, 
satte sig vid sitt göromål, och omkring henne de tre barnen med sina 
böcker, i hvilka de skulle öfverläsa sina läxor för söndagsskolan.«80 

En väckt kristen hade inte bara ett skötsamt yttre och ordnade hem
förhållanden. Han var också, likt »gamle Anders«, »stilla, nykter, ar
betsam [...] samt tycktes alltid glad och tacksam«. Alla motgångar 
kunde han vända till något positivt. Sant kristna besökte också kyrkan, 
läste Bibeln och litade på att dess löften var sanna, och de var också 
förnöjsamma med sin tillvaro.81 Kristna barn lärde sig att bli ärliga, 
nyktra och gudfruktiga, och att gå i skolan.82 

Rosenius behandlar i en traktat vad han karaktäriserar som små 
synder, vilka en kristen skall avhålla sig ifrån. Små synder leder till 
större, och en orätt är alltid en orätt oavsett storlek. Han nämner »ti
dens förslösande« som en oförrätt man kanske inte tänker på i första 
taget, men den leder lika fullt till oordning för en själv och för andra. 
Vidare nämns oaktsamt, förbryllande och falskt tal. Att inte »tala det 
nyttigt är till förbättring« är en synd. Likaså nämns tanklöshet, vilken 
i sin förlängning leder till att personer får dåligt rykte, dåliga vanor och 
ett otrevligt lynne. Ömtålighet och misstänksamhet leder vidare till att 
man känner sig åsidosatt och förnärmad, vilket en kristen, med sin 
förtröstan på Kristus, inte behöver känna.83 

Samhällelig ordning och moral 

Det skötsamhetsideal i avkristnad form som Ambjörnsson undersöker 
låg inte långt ifrån det ideal som EFS ville förmedla genom innehållet i 
sina traktater.84 De senare folkrörelserna strävade främst efter personlig 
daning som ett led i en civilisationsprocess. Också kampen för en drägli
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gare och mer ordnad tillvaro, med en rättvisare ordning i jordelivet stod 
i förgrunden. De kristna eftersträvade däremot, som EFS såg det, främst 
det eviga livet. Omvändelsen tänktes trots det inte bara få personliga 
konsekvenser, utan den låg till grund för skapandet av ett nytt samhälle, 
även om det snarare var en positiv följd än ett mål i sig. När Ambjörnsson 
beskriver målet med nykterhets- och arbetarrörelsens bildningsverk
samhet använder han sig av begreppsparet råhet - kultur för att beskriva 
den förändring individen genomgick. Med bildning skulle individen för
ändras för att lyfta sig från sin ursprungliga råhet till en kultiverad nivå, 
först på individnivå, men i förlängningen var ambitionen att ändra sam
hället i grunden.85 Pånyttfödelsen medförde därför inte bara en föränd
ring på ett individuellt och andligt plan, utan även kollektivt och samhäl
leligt. Men att det fanns en skillnad i samhällssyn mellan de senare 
sekulära folkrörelserna och EFS är tydligt i traktaterna. Det civiliserade 
samhälle som eftersträvades kunde endast bli en verklighet om folk 
omvände sig till Kristus. En traktat beskriver den önskade samhällsför
ändring där den mänskliga råheten skulle försvinna: 

Ack, om vårt svenska folk mera allmänt ville i sanning lära känna 
Kristus! - Då skulle det snart se annorlunda ut bland oss. Föraktet 
för Guds ord och för dess allvarliga bruk skulle upphöra; Guds 
namns missbruk, svordomar och sabbatsbrott likaså. Då skulle icke 
mer fängelser och korrektionshus blifva fyllda; polisen skulle icke få 
så mycket att göra. Arbetaren skulle blifva hemma och sprida 
trefnad i sin familj, i s tället för att förslösa helsa och välstånd på 
krogar, hvilka af brist på besökande snart finge sluta sin olycks-
bringande näring. Barnhusen skulle om några år kunna börja hyra 
ut sina våningar. Sanning och ärlighet skulle blifva rådande i handel 
och vandel. Kärlek, barmhertighet och frid skulle sätta en skön 
pregel på hela samhällslifvet, [...] Då skulle skådespelshusen blifva 
förvandlade till andaktslokaler - Detta vore ett paradis redan här 
på jorden. Men om ock detta aldrig helt kan ske, - måtte dock ge
nom en allmänare Kristi sanna kännedom det andliga förderfvet 
och lekamliga eländet i betydlig mån minskas, och kristendomens 
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lif bära välsignad frukt i oskrymtad kärlek, hjertats barmhärtighet, 
vänlighet, sakmodighet, ödmjukhet och tålamod, till Herrens pris 
och samhällets andliga och lekamliga väl!86 

Vad man förespråkar är att samhället skall reformeras till följd av 
individernas omvändelse, inte genom att kollektivt opponera sig mot 
vad som uppfattas som en orättvis samhällsordning. Det kan se ut som 
ett sammanträffande men 1892, några år efter att socialdemokratin 
etablerat sig i Sverige och frågan om socialismen och dess inställning till 
religionsfrågan debatterats, kom traktaten En socialist ut. Där blir EFS 
syn på saken tydlig. Traktatens tyske huvudperson Robert (vilken för 
övrigt hade ett ofördelaktigt utseende) kom från en kristen familj men 
hamnade »uti fördärvet«, som i det här fallet var socialismen, och den 
gick hand i hand med dryckenskap. Handlingen utspelar sig under en tid 
då inte bara fabrikanter och egendomsherrar levde gott »utan då [även] 
löntagare och arbetsfolket hade hängifvit sig åt all slags öfverdådighet 
och öfvermod«. Robert hade kommit i kontakt med socialismen genom 
att börja läsa de »mest giftiga och fördärfliga blad. [...] I dessa blad var 
det lögnen, som hade iklätt sig dess mest förföriska makt«, får läsaren 
veta. Hans far skickade senare ett brev till honom för att försöka över
tyga honom om det felaktiga i hans liv och skriver att »så mycket förstår 
jag att det socialdemokratiska pratet [...] icke stämmer överens med 
Guds ord och hans bud«. Det socialistiska kravet på fridag beskrivs med 
att byggarbetsplatserna skulle stå tomma och krogarna vara fulla. Vi
dare »avslöjas« genom åhörandet av ett samtal några agitatorer emellan 
vilken retorik de brukar använda. - »Af våra skrifter kan ni lära det 
[socialismens fördelar]. Åberopa er på Lasalle, på Marx, på Proudhon, 
trumfa blott duktigt på den usla betalning de fått för sitt arbete, trumfa 
blott på de allmänt mänskliga rättigheterna, trumfa blott på vetenska
pen; om vetenskapen måste ni tala. Och om också dessa dumhufvuden 
ingenting förstå af vetenskapen gör det ingenting. Det gör alltid in
tryck. Och att göra intryck, ja, det är hufvudsaken.«87 Både socialis
men, dess retorik och den vid den aktuella tiden framväxande ratio
nella naturvetenskapen blir alltså ansatta och utpekas som löst prat. 
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De krafter vi vanligtvis förknippar med det sena 1800-talets begyn
nande folkliga emancipation, genom bland annat arbetarrörelsen, var 
med andra ord något de som stod bakom EFS traktatutgivning stod oför
stående inför. Anledningen var att man ansåg sig ha en annan lösning på 
problemet. På grund av denna inställning har också den fromma roma
nen i senare tid till och med beskyllts för att vara »som opium för folket«, 
ett påstående som emellertid är ideologiskt laddat.88 I EFS nationellt 
utgivna årsberättelser återges emellertid samma uppfattning om värl
dens ordning som presenterades i traktaterna. På EFS årsmöte 1892 dis
kuterades hur en kristen skall förhålla sig till samtidens sociala orolighe
ter som exempelvis strejker. Det framgår att man var negativ till de medel 
arbetarrörelsen kunde använda. I årsberättelsen heter det bland annat 
att det »finns ej värre 'slafveri' i Sveriges rike än det, hvari arbetar-
agitatorerna hålla arbetarne och dessa å sin sida hålla hvarandra.«89 

Vilken samhällsuppfattning som var den dominerande på individ
nivå inom rörelsen får här vara osagt. EFS officiella linje var dock att 
man försvarade den rådande samhälleliga ordningen, vilket också märk
tes i exempelvis diskussionen om kolportörernas roll inom EFS.90 Även 
Missionsförbundet och andra frikyrkliga samfunds ledande skikt före
trädde den här linjen. En majoritet av ledarna, om än inte alla, såg de 
klassmässiga motsättningarna som relationsproblem individer emellan, 
där parterna hade förpliktelser mot varandra som de inte uppfyllde. Sam
fundens ledande skikt kunde acceptera att det fanns fattiga respektive rika, 
men det var socialismens konfrontationslinje som resulterade i ömsesidiga 
konflikter - arbetarna strejkade och satte sig upp emot sina överordnade 
medan arbetsgivarna svarade med låga löner och lockout. Det ansågs 
inte vara till nytta för någon. Socialismen sågs med andra ord både som 
ett hot mot kristendomen och mot den samhälleliga stabiliteten.91 

Synen på manligt och kvinnligt 

Tidigare har nämnts att det fanns en koppling mellan den framväxande 
medelklassen och evangelisk religiositet. Synen på familjen är ett exem
pel där detta samband blir tydligt.92 
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När det gäller relationen mellan kvinnor och män verkar den inte ha 
sett annorlunda ut än den som växte fram i anslutning till medelklas
sen. Respektive kön hade sina definierade roller inom EFS, liksom i 
andra folkrörelser. Män satt i styrelser, predikade och skötte förenings
livets utåtriktade verksamhet medan kvinnor tog hand om »mark
servicen« och finansierade verksamheten genom försäljning av diverse 
alster såsom kaffebröd och handarbeten. Kvinnor kunde inneha posi
tioner i styrelser eller som lärare, men då alltid i anslutning till barn-
och ungdomsarbetet eller missionen. Det var verksamhetsfält som 
framstod som naturliga i s kenet av den tidens borgerliga kvinnosyn, 
enligt vilken kvinnans speciella egenskaper ansågs göra henne lämplig 
som uppfostrare och moraliskt föredöme.93 

För EFS var detta familjeideal förenligt med den lutherska tanken 
om könens ordning och komplementaritet. En traktat som beskriver 
firandet av julen i Luthers hem får illustrera könens förhållande till 
varandra. I traktaten står: »Vid hans sida se vi hans maka, den fromma 
Katarina, något besvärad af att stå där utan sysselsättning; hon, denna 
outtröttliga och kärleksfulla kvinna, är hjärtat i detta älskliga hem, och 
Luther själf, denne kraftfulle man, var icke blott hennes utan hela fa
miljens hufvud«.94 

Väckelsesamfunden hade ofta ett tydligt kvinnoöverskott. EFS ut
gjorde emellertid ett undantag under sina första decennier.95 Stiftelsen 
hade inte heller några predikande kvinnor, vilket kunde förekomma 
inom frikyrkorörelserna. Detta stödjer uppfattningen att EFS under den 
studerade perioden var en patriarkal organisation. Samtidigt går det att 
hävda att väckelserörelsen, inklusive EFS, med stöd i Bibelns budskap 
kunde åsidosätta gängse könsnormer. Bland traktaterna nämns till ex
empel uppfattningen att alla är lika inför Gud, fattiga och rika, män 
likaväl som kvinnor.96 Men det var en sak att vara lika inför Gud, en 
annan att utföra samma uppgifter. Någon uppmaning att befria kvin
norna från den traditionella kvinnorollen går inte att spåra i de studerade 
texterna. 

Tidigare i det här kapitlet har några traktater refererats i vilka de 
omoraliska männens fruar haft ett trevligt och älskvärt sätt, samt att de 
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varit en prydnad för hemmet. Kvinnor spelar i skrifterna också rollen 
som förebedjare eller moraliska föredömen, men det kan även barn och 
män vara. I de flesta berättelser som handlar om hur någon person 
avfallit från den rätta vägen och levt ett syndigt liv, är det män de hand
lar om, även om det finns undantag.97 

Ett framträdande drag i framställningarna är de syndiga männens 
relation till Herren, och deras reaktion och handlingar inför sin fräls
ning. Guds- och Jesusrelationen beskrivs som ett kärleksfullt förhål
lande. Gud är den förstående fadern som i kärlek förbarmat sig över alla 
syndiga människor, män såväl som kvinnor, och alla har rätt att kalla sig 
Guds barn. Det finns heller inga övertoner om Gud i en kraftfull och 
stridslysten skepnad, som kan användas som förebild för ett traditionellt 
manlighetsideal. Denna framställning av Gud har annars i vissa sam
manhang, kanske särskilt i krigstider, präglat gudsbilden.98 Istället är en 
återkommande scen i traktaterna en man som syndig, och med tårar i 
ögonen, med ångest och med insikt om sin egen litenhet, överlämnar sig 
i den trygga gudsfamnen för att få vila i stilla förtröstan.99 

Historikern Ingrid Hammar vill i sin avhandling synliggöra det sena 
18oo-talets kvinnoemancipation och hur den knöt an till en kristen idé-
grund. Kvinnorörelsens pionjärer var skolade i en kristen tradition ur 
vilken de också hämtade inspiration och legitimitet. Med en kontextua-
liserande läsning av Bibeln, där det bibliska budskapet relaterades till 
den historiska tid det var skrivet i, omtolkades den rådande kvinnoroll
skonserverande traditionen. Som motståndare till dessa pionjärer utpe
kar Hammar företrädare för den lutherska ortodoxin. Till dessa torde 
EFS ledning kunna räknas, även om det uttryckligen inte sägs.100 

Hammar undersöker kvinnor på väg ut i offentligheten som därmed 
tänjer på vedertagna könsmönster. Dessa gränsöverskridande kvinnor 
ser man inte ett spår av i traktaterna. För männen ser det annorlunda 
ut, vilket Hammar inte uppmärksammar, och det är inte heller hennes 
uppgift. Det gör däremot Callum G. Brown, som hävdar att den kristna 
fromheten kring 1800 bytte genus. Dittills hade kristen fromhet varit 
knuten till manligheten och det var mannen som upprätthöll sin kristna 
ställning genom att kontrollera sin hustru och familj. Men därefter 
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skedde ett skifte skriver han. »From 1800 to 1950 [...] it was a hus
band's susceptibility to masculine temptations that was perceived as a 
threat to piety and household, and the wife established a family's 
respectability by curbing him«. Han, liksom Leonore Davidoff och 
Cathrine Hall, kopplar detta skifte till framväxten av det borgerliga 
samhället och åtskiljandet av offentlig och privat sfär. Den offentliga 
sfären knöts därmed till manlighet och den privata till kvinnlighet.101  

Habermas delar upp den borgerliga offentligheten dels i en social 
och ekonomisk sfär, dels en privat och intim sfär knuten till kärn
familjen. Även om både män och kvinnor bidrog till upprättandet av 
den borgerliga offentligheten var den sociala sfären öppen för framför 
allt män; kvinnorna hänvisades till att delta i den intima sfären. Till den 
senare hörde också religionen, påstår Habermas.102 Framväxten av en 
offentlig sfär, säger Brown, innebar att ansvaret för familjens kristna 
fostran lades på hemmets kvinnliga part. Mannen blev samtidigt ett offer 
för de frestelser som den manliga naturen ledde in honom i. Den främsta 
utmaningen för de evangeliska rörelserna var därför att »femininisera« 
männen. Underförstått var männen tvungna att undertrycka sin »man
liga natur« i en evangelisk kontext. Brown hävdar att inom den evang
eliska väckelsen » [a] true man has feminine qualities; he has sympathy 
and compassion for other men, is righteous, 'has mastery over his lower 
self', and has 'the courage of the truth'. True men have been 'a moral 
and spiritual power in the world'«. När det gäller traktaterna menar 
han också att de i stor utsträckning därför behandlade de moraliska val 
omvändelsen innebar för männen, till exempel genom att avstå från 
alkohol och omoraliskt leverne i största allmänhet.103 

En traktat vill till och med särskilt påminna om fädernas ansvar för 
barnuppfostran. I inledningen skriver författaren att »[h]var och en 
som plägat besöka de fattigas boningar, har utan tvifvel varseblivit, 
huru mycket bättre barnen uppfostrats i sådana hem, der mannen för
enar sig med hustrun uti att söka leda dem på den rätta vägen, än der 
hvarest detta öfverlämnas åt hustrun ensam«. Barnens kristna uppfost
ran är alltså för viktig och betungande för att bara lämnas över till den 
ena parten. Efter en exposé över manliga förhållningssätt gentemot 
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barnuppfostran, från våldsamhet till släpphänthet, får läsaren uppma
ningen att ta del i såväl uppfostran som hushållsarbete: »Likasom du 
önskar, att hon måtte hjelpa dig att rätt uppfostra edra barn, så visa 
henne, att du gema vill bibringa henne uti de husliga plikter, som till
höra husmodern, men ofta öfverstiga hennes krafter«. Uppmaningen 
till mannen är också att komma ihåg att din hustru »får genomgå tider 
af mycket större smärta och svaghet, än du någonsin kan få erfara, och 
äfven om ditt dagliga arbete är tyngre än hennes, så har du mera tid till 
hvila än hon. En qvinnas arbete är aldrig slutat.«104 

Trots allt är det ett genomgående drag i traktaterna att kvinnorna 
bär upp den allmänna moralen, vilken är tydligt knuten till hemmet 
och familjen. Men det är också ständigt återkommande att männen 
framställs som mer bräckliga, eller med fler feminina drag om man så 
vill, än vad den traditionella mansbilden uppvisade. 

Vad är synd? 

Till sist något om synd, och vad som betraktades som synd. I en tidigare 
nämnd traktat av Rosenius som handlade om små synder, räknar för
fattaren upp sådana synder som förslösande av tid, tanklöshet och 
falskt tal. Det var synder som väl ryms inom folkrörelsernas sköt-
samhetsbegrepp. Det är emellertid inte sådana felsteg som synda
begreppet avser i vanliga fall. Att »hamna uti synden« var ett samlings
begrepp för ett omoraliskt liv i största allmänhet. Den ojämförligt 
största synden var bruket av alkohol. Här är det uppenbart att det finns 
tydliga beröringspunkter med nykterhetsrörelsen och dess traktat
utgivning.105 Alkoholen gör att män försummar sina hustrur, familjer 
och föräldrar, endast för att slösa bort sina pengar och sitt liv på 
drickandet. Under alkoholens inverkan görs alla möjliga dumheter. 
Det kan till och med gå så långt att man pantsätter sin »kära familje
bibel«. Materiell misär och gudsförnekelse följer i alkoholens fotspår. 
Alkoholen leder till såväl fysiskt som ekonomiskt elände, men den 
största faran är den »religiösa försoffningen och det moraliska förfall, 
spriten medför genom att neddraga karaktären och nära och egga 
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människans låga, djuriska drifter: otukt, lättja, njutningslystnad, vild
het m. m. Andelifvet, tron, hoppet och kärleken dö i denna förpestade 
luft.«106 I den citerade traktaten nämns ännu en gång att vägen till ett 
lyckligt liv går genom omvändelsen. 

Citatet ovan utpekar också en synd som i övriga traktater är förvå
nansvärt frånvarande med tanke på vad många idag förknippar med 
väckelserörelsens moraliska ideal. På inget annat ställe i de lästa traktate
rna nämns synder av sexuell art. Kanske ville traktatutgivarna inte ut
tryckligen exemplifiera vad dessa synder kunde innebära för att inte egga 
fantasin? Visserligen torde de i omskriven form innefattas i uttrycken 
»världsliga nöjen« och »utsvävningar«, men det utan att preciseras.107 

Gudsförnekelse var självfallet även det en synd men inte riktigt av 
samma karaktär. Den var ett tecken på att en person vänt Gud ryggen 
och ville gå sin egen väg. Om berättelserna utspelar sig i högre sam
hällslager framhävs självhävdelse, tro på det rationella mänskliga för
nuftet och gudsförnekelse, som tecken på ett syndigt liv. I sådana fall 
torde det vara svårare att peka på alkoholens negativa inverkan och det 
förfall som automatiskt följde på alkoholbruk, eftersom samhällets 
övre skikt levde ett liv i välstånd. Traktaternas budskap är i dessa fall 
att sådana personer, trots ett lyckligt yttre, inte har frid i hjärtat, och att 
de är förtappade utan hopp om ett liv efter döden. 

Traktaterna manar fram 
det individuella trosavgörandet 

Går det då att sätta EFS traktatutgivning i relation till en pågående 
sekulariseringsprocess? Ja, det kan på goda grunder hävdas. Samban
det ligger i att traktaterna främjade en individualiserande och reflekte
rande läsning och på så sätt bidrog de till frigörelsen av läsaren.108 För 
en bredare allmänhet skedde detta först inom väckelsekretsar, men 
sedan spred sig denna läsart utanför denna krets. Läsakten gav indivi
den verktyg för att resonera om sig själv och för att se sig själv utifrån. 

Traktaterna är betydelsefulla i denna process inte bara för att de 
lästes på ett nytt begrundande sätt. Även deras innehåll hade betydelse 
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för den process som här beskrivs i termer av sekularisering. I traktate
rna förmedlas en bild av den enskilde individen som ett ansvarstagande 
subjekt som själv har att förvalta sitt liv. Individen skulle inte använda 
sin fria vilja till att slösa bort sitt liv på att leva i synd, eftersom hon till 
sist skulle stå till svars för sina handlingar. 

I den betydelse sekulariseringsbegreppet används här betonas att 
kristen tro under det sena 1800-talet blir till ett individuellt valt alter
nativ bland andra ideologier och livsstilar. De evangeliska traktaterna 
betonar just tron som övertygelse och aktiv överlåtelse, och därmed 
även som en frivillig handling med möjlighet att avstå. Exempel på 
människor som avstått från den kristna tron är många i traktaterna. 

I en religiöst heterogen situation introduceras tro som handling, 
frälsning och engagemang, vilket oundvikligen också ledde till att tviv
let infördes.109 Frank M. Turner understryker att endast den som har 
en fast tro kan förlora den på ett problematiskt sätt, och i de väckelse
traktater EFS tryckte och distribuerade ifrågasattes trosövertygelsen 
ständigt.110 Därigenom underminerades också kristendomens uni-
versalistiska och objektivt tagna anspråk genom att bli utsatt för sub
jektivism och relativism. Traktaterna utgör alltså en ingrediens i be
tydelseförskjutningen av vad religiös tro innebar. Ett genomgående 
tema i flesta traktater är just spänningen mellan tro och tvivel. Indivi
den står inför valet att överlåta sitt liv till Herren Gud eller stå kvar i sitt 
syndiga liv. Det är en valsituation som betonas om och om igen i 
traktaterna. Detta var ett förhållningssätt som tidigare inte varit lika 
tydligt artikulerat, men som hos väckelserörelsen utpekas som livsav
görande. Valmöjligheten framhölls genom traktater, och manifestera
des även av kringresande predikanter (kolportörer i EFS fall) och fram
växten av bönhus. Antingen tillhörde man »världens barn« eller »Guds 
barn«. Ingen annan än individen själv gjorde detta val, och det var ett 
personligt ansvar inför Gud att förvalta och vårda livet. 

När religiositeten kom att baseras på individuella val uppkom även 
möjligheten att avstå från den. Ett aktivt val mellan två alternativ, båda 
med sina för- och nackdelar, innebär av nödvändighet att några väljer 
det ena och några väljer det andra alternativet. Väckelserörelsernas 
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olika samfund utgjorde i sig också olika alternativ att välja mellan, till 
skillnad från den tidigare situationen med statskyrkan i en tydlig mo
nopolställning. I traktaterna, och överhuvudtaget i den retorik som 
omger EFS, är det som om man tror att ifall bara den »sanna« kristen
domen presenteras, med övertygande argument om »det enda nödvän
diga«, så kommer anhängare automatiskt att ansluta sig. Men riktigt 
så enkelt var det inte. Den svart-vita bild som traktaterna presenterade 
var kanske inte helt övertygande och verklighetstrogen för alla läsare. 
Att inte vara frälst, visste många, innebar nödvändigtvis inte ett otrev
ligt hem med ovårdade barn och ständiga gräl. Detta undergrävde 
skrifternas trovärdighet. 

Både de olika väckelseorganisationerna och statskyrkan var, som vi 
såg i föregående kapitel, mot 1800-talets slut tvungna att anpassa sig 
till det allt mer pluralistiska samhället. För kyrkan och väckelseorga
nisationerna kan utvecklingen beskrivas som att de denominaliserades 
- de blev båda mer lika trossamfund, med en mer rörelsespecifik kultur. 
I denominaliseringsbegreppet ligger också, för EFS del, att rörelsen 
från sin tidigare position som inomkyrklig organisation och allt mer 
blev en definierbar egen organisation.111 

I traktaterna är det dock svårt att tala om någon anpassning till den 
föränderliga yttre verklighet som påverkade svensk kyrklighet. Snarare 
var det så att traktaterna blev allt mer otidsenliga med åren. Den enda 
förändring som kan märkas inom EFS traktatutgivning över tiden var 
introducerandet av den fromma berättelsen, vilken egentligen bara 
förmedlade det gamla budskapet i något nyare form. Samma samhälls-
och människosyn genomsyrar traktaterna hela perioden igenom. Män
niskan är syndig till sin natur och ingenstans märks en anpassning, eller 
vilja till förändring, även om betonandet av människans syndfulla na
tur tonas ned något under 1800-talets sista decennier. 

Försök till emancipation på exempelvis politisk väg motarbetades 
eftersom den vägen ansågs allt för världslig och konfliktorienterad. 
Filantropi med syfte att frälsa människor var den förkunnade vägen till 
hjälp och förändring. Den enda förändring EFS ville se var att folk 
skulle bli kristna i allt större utsträckning. Erforderliga samhälls
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förändringar skulle följa på det. Så när till exempel Egil Johansson, 
Olle Josephson och andra skriver att traktatläsningen utgjorde ett vik
tigt steg i frigörelsen av individen är det möjligt att hålla med, eftersom 
traktaterna och den kontext inom vilken de användes betonade det 
individuella tillägnandet av texterna. Men då skall vi också vara på det 
klara med att det var inget EFS hade haft för avsikt att uppnå med sin 
traktatutgivning. Stiftelsen verkade i sin tids anda och ansåg att folket 
hade ett behov av litterär fostran av religiös art som bibehöll den sam
hälleliga ordningen. 

Den oavsiktliga utvecklingen beskrivs väl av Jarrick vid en liknande 
läserevolution som föregick det tidiga 1800-talets väckelserörelser. 
Den omvälvningen hade hängt ihop med den av kyrkan förespråkade 
alfabetiseringskampanjen genom exempelvis katekesläsning. När läs
ningen blev en privatsak som skedde i tysthet »skapades utrymme för en 
inre dialog. Nu kunde tolkningen av den heliga kanon bli mer personlig 
och ordets absoluta sanning reduceras till en relativ. « Tro ts kyrkans in
tention att stärka den kristna tron hos allmogen kunde den alltså inte 
förutsäga effekterna som istället slog tillbaka mot kyrkan själv.112 Det 
är en händelseutveckling fullt jämförbar med EFS traktatutgivning. 

Att tillhöra EFS, eller andra kyrkliga samfund, blev något som 
grundades på ett aktivt beslut, vilket inpräntades genom traktaterna. 
Lägg därtill den ständiga uppmaningen att arbeta för att frälsa andra 
människor och att vara ett föredöme för de som ansågs vara världens 
förtappade barn. Kanske är det en anakronistisk hypotes att påstå att 
tudelningen av världen, och den ena partens ständiga vilja att omvända 
den andra parten till ett »äkta« liv, i sin tur leder till att intresset för att 
knyta sig till ett kristet samfund minskade? Påstridighet kombinerat 
med en auktoritär och mästrande attityd tycks ofta få motsatt effekt. 
Om inte annat så tvingade situationen fram ett religiöst avgörande där 
utfallet kunde bli antingen det ena eller det andra. Däremot säger detta 
ingenting om människors personliga religiösa övertygelser som även 
fortsättningsvis kunde vara baserade på antagandet av en högre exis
tens. Tro gick alltså i riktning mot att bli en fråga om individuella pre
ferenser. 
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Traktaternas betydelse för att utskilja EFS från det allmänna sam
hället förefaller uppenbar, samtidigt blev traktaterna i allt större ut
sträckning litteratur för redan initierade. Vid mitten av 1900-talet, 
skriver Elisabeth Tykesson, hade den religiösa litteraturen stagnerat 
och hon betraktar den som bakåtsträvande och ur sin tid.113 Detta är 
en tendens som torde kunna spåras ännu längre tillbaka att döma av de 
undersökta traktaternas innehåll. Genom årsberättelserna kan vi se att 
traktaternas missionerande gärning tonades ned. De blev samtidigt allt 
svårare att sprida liksom den övriga litteratur som utgavs av EFS-för-
laget. Klagomål hördes exempelvis från kolportörerna i vars uppgifter 
det ingick att sprida EFS-litteraturen. Flera brev finns där kolportörer 
skriver till expeditionen i Stockholm och nämner svårigheterna att 
sprida skrifterna. EFS riksorganisation bekräftar kolportörernas upp
levelser och nämner som orsak bland annat att gemene mans läsesmak 
har utvecklats och att bokmarknaden på det hela taget är mer omfat
tande och variationsrik.114 Även om en avmattning blev märkbar från 
och med början av 1900-talet fortsatte EFS att trycka och distribuera 
traktater. 
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Kolportörsverksamheten i umeåområdet 

U N DE R D E T H A LV SEKEL  som föregick EFS grundande hade den kon-
ventikelbaserade väckelsen börjat organiseras såväl lokalt som natio
nellt. Eftersom konventikelplakatet fortfarande var i kraft intog skrift
spridningen en särställning när det gällde att sprida Guds ord till den 
svenska befolkningen. Det var som distributörer av dessa publikatio
ner kolportörerna ursprungligen var tänkta att fungera. 

I den föregående delstudien som handlade om traktaternas innehåll 
lyftes den så kallade aktivismen fram som en viktig beståndsdel i väckel
sens karaktäristik. Att vara en äkta kristen medförde inom väckelse
sfären ofta ett behov av att föra andra människor till tro uppstod. Det var 
baserat på idén om det allmänna prästadömet och gällde alla kristna, och 
inom kolportörskåren professionaliserades detta ideal. 

Väckelsen var delad i två inriktningar, vilket fick konsekvenser både 
för innehållet i de distribuerade skrifterna och för inriktningen på kol-
portörernas arbete. Medan de frikyrkliga kolportörerna kunde utforma 
sin verksamhet tämligen fritt var de inomkyrkliga hela tiden tvungna att 
arbeta inom ramar som var satta för att inte inkräkta på kyrkans präs
terskap. Samtidigt kom de kyrkligt trogna kolportörerna i och med 
grundandet av Stiftelsen att samordnas och konsolideras. Därmed antog 
de också tydligare formen av ett separat alternativ till prästerna. Det var 
i detta spänningsfält EFS kolportörer skulle utföra sitt arbete. 

Utifrån ett sekulariseringsperspektiv är kolportörerna intressanta 
eftersom de utmanade statskyrkans präster i deras monopolställning 
som gudsordets uttolkare. Kolportörernas närvaro utmanade den gamla 
samhällsordningen där kyrkan representerade befolkningens religiosi
tet. De förde istället ned förmedlandet av Guds ord till en nivå närmare 
den breda allmänheten. De överskred därmed den gräns som skilde de 
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prästvigda från församlingsmedlemmarna. Det bidrog visserligen till 
att det kristna budskapet lättare attraherade människor, vilket var de
ras avsikt, men de nedrivna sociala barriärerna bidrog också till att 
enhetskyrkans ställning urholkades. 

Kapitlet inleds med en kollektiv biografi över några utvalda kol-
portörer som alla någon gång varit verksamma i Umeå med omnejd 
under den undersökta perioden. Genom den kollektiva biografin blir 
det möjligt att låta de olika individerna komma till tals samtidigt som 
de bildar ett generaliserbart mönster. Den bygger på sammanställ
ningar av kolportörernas brev och ger en tämligen summarisk bild av 
deras gärning.1 Därpå följer en biografi över en enskild kolportör, 
verksam först i Umeå och sedan i Bollstabruk, Ångermanland. Denna 
biografi baseras på originalbreven, och visar upp en betydligt mer 
komplex verklighet än brevsammanställningarna. 

Avsikten med kapitlet är att visa hur EFS kolportörsverksamhet 
fungerade i praktiken. Den bild som då träder fram kan sedan kontras
teras mot vad som framkommit i studiet av det centrala EFS. Viktiga 
frågor i denna delstudie är: Vilka var kolportörerna, hur såg deras 
verksamhet ut, hur mottogs de, hur upplevde de själva sitt arbete och 
hur förhöll sig deras verksamhet till en samtida förändring av religio
sitetens roll? Det klassmässiga förhållandet mellan präster och styrel
sen å ena sidan och kolportörerna å den andra belyses för att visa hur 
kolportörerna arbetade mellan kyrkotrogen bokspridning och fri
kyrkligt predikande. 

Bakgrund till kolportörsverksamheten i Norrland 

Redan i de så kallade prästmöteshandlingarna från 1856, samma år 
som EFS grundades, omnämns kolportörers verksamhet i det ännu ej 
delade Härnösands stift.2 Det är ingen positiv syn prästerskapet har på 
deras arbete. Prästerna intar en kritisk hållning till alla sorters kolpor-
törer, oavsett kyrklig tillhörighet. Om dem skrivs att de »i sitt närva
rande skick synes heldre förtjena misstro, än förtroende«. Prästerska
pet vänder sig främst mot att kolportörerna var alltför okunniga i att 
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hålla föredrag och att utreda bibelordet. Dessutom menar prästerna, 
att trots att deras uppgift endast var att sprida skrifter kom kolportörer-
na att samla större skaror av folk och predika för dem, vilket stred mot 
konventikelplakatet. Detta ansågs vara att alltför självständigt sätta sig 
i p rästs ställe.3 Anledningen till kritiken tycks vara att kolportörerna 
var andra uttolkare av Guds ord än prästerskapet, inte nödvändigtvis 
vad de uttryckligen sade. I prästmöteshandlingarna skrivs ogillande 
om den dåvarande kolportörsverksamheten i stiftet: 

Vådorna af ett sådant kolportörväsende, bedrifvet af råa och okun
niga personer, utskickade från sällskaper, hvilkas syften äro höljda 
i mörker, eller endast kunna skådas i det tvetydiga ljus, som dessa 
emissarier sprida deröfver, ansågos ligga för så öppen dag, att Prest-
Sällskapet, utan att ingå i någon discussion om kolportörsväsendet 
i och för sig, och utan att förneka, det något godt kan genom det
samma uträttas, åtnöjde sig med att uttala sitt ogillande af det sätt, 
hvarpå det i allmänhet bedrifves, heldst man icke ens kunde hafva 
någon visshet om, hvilken lära de bekänna sig till och verka för.4 

Frågan var då vad kyrkans män kunde göra för att motarbeta kolpor
törsverksamheten. Ett förslag var att kolportörerna skulle tvingas visa 
sina skrifter för prästen när de kom till en ny församling. Det ställde präs
terskapet sig dock tveksamt till då kolportören fortfarande i smyg kunde 
sprida irrlärig litteratur. Nej, det enda säkra sättet var att de själva skulle 
fungera som skriftspridare bland allmogen. Först då skulle prästerna 
kunna granska litteraturen och gallra ut ej bekännelsetrogen litteratur.5 

Med tanke på utformningen av EFS stadgar verkar det finnas en 
överensstämmelse mellan kyrkans behov av en egen kolportörsverk-
samhet i det nordligaste stiftet och den verksamhet EFS tog initiativ till. 
Det går därför att ana att Stiftelsens verksamhet, som bland annat inne
bar ett kolportörernas kyrkotrogenhet garanterades, skulle kunna bli 
välkomnad i åtminstone Härnösands stift. 

Av särskild betydelse för EFS kolportörsverksamhet i stora delar av 
Härnösands stift, och som skilde det området från övriga Sverige, var 
de geografiska och demografiska förhållandena. I alla studerade hand
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lingar från prästmötena (1856-1904) beklagas de förhållanden under 
vilka den kyrkliga verksamheten bedrivs. Stiftet var stort till ytan och 
de få prästerna hade svårt att upprätthålla det kyrkliga arbetet. Det 
hölls för få offentliga gudstjänster, katekespredikningar, husförhör, 
nattvardsförberedelser, predikoförhör och andra sammankomster som 
fordrade en präst. Till detta kom att avstånden ofta var för långa för 
sjuk- och hembesök.6 Om EFS tog på sig rollen som komplement till 
kyrkan borde det alltså ha funnits goda möjligheter för rörelsen att 
etablera sig i Sveriges nordliga delar. Och redan ii 866 års prästmötes-
handlingar omnämns EFS kolportörer i positiva ordalag, samtidigt 
som det också påpekas att kolportörernas verksamhet måste inordnas 
i den kyrkliga strukturen.7 

Kolportörerna i umeåområdet 

Umeå hade under 1700-talets andra hälft expanderat och med sina 
cirka 1500 invånare kring 1800-talets mitt var det en av norra Sveriges 
större städer. Staden var tillika Västerbottens administrativa centrum. 
Trots det var Umeå med övriga mått mätt en svensk småstad och gan
ska opåverkad av den begynnande svenska industrialiseringen. Handel 
och sjöfart utgjorde huvudnäringarna. Omgivningen kännetecknades 
annars av agrar landsbygd.8 

Det faktum att Umeå var Västerbottens centrum och att kolpor
törer allmänt omtalas i 1856 års prästmöteshandlingar för Härnösands 
stift, gör att vi kan anta att det fanns kolportörer i området redan före 
EFS grundande. Det fanns också ett sällskap som samlades i evang
elisk-luthersk anda för missionens sak, och som senare skall ha legat till 
grund för bildandet av Umeå evangelisk-lutherska missionsförening. 
Att det däremot skall ha funnits någon reguljär kolportörsverksamhet 
i organiserad form är mindre troligt. I visitationsprotokollet från Umeå 
landsförsamling nämns så sent som 1876 att inga kolportörer fanns 
anställda inom församlingen, men att tillfälliga besök har ägt rum. De 
höll då bland annat religiösa föredrag »om hvilkas verkan det kan vara 
svårt att yttra sig, då sådant sällan inträffat.«9 
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EFS kolportörsförteckning visar dock att det förkommit viss EFS-
baserad kolportörsverksamhet i området redan under Stiftelsens första 
årtionde. Den förste kolportören var före detta hemmansägaren O. 
Andersson i Bergsjö, Nordmaling, verksam under en kort period i bör
jan av 1860-talet. Han finns ej omnämnd i kolportörsböckerna och är 
endast upptagen i årsberättelserna. Ytterligare en hemmansägare, D. 
Johansson i Bergsjö, Nordmaling, finns upptagen som kolportör under 
en kort period under 1860-talet. Därefter ser det ut att vara ett uppe
håll för EFS kolportörsengagemang i trakten. Inga stationära kolpor-
törer finns upptagna i årsberättelserna förrän 1876 då de permanenta
des i anslutning till att missionsföreningen i Umeå blivit medlem i EFS. 
Under samma tidsperiod hade det ändå funnits kolportörer i kust
städerna Skellefteå, Piteå och Luleå, samt på några mindre orter längs 
kusten som Råneå och Kalix. Det var först under 1880-talet som en 
påtaglig ökning av antalet kolportörer i Härnösands stifts norra del 
inträffade för att främst under slutet av 1890-talet och början av 1900-
talet expandera än mer.10 

Kolportör ernås bakgrund 

Vilka var då kolportörerna, vilken bakgrund hade de och vilka var 
deras uppgifter? Den grupp om arton kolportörer som här studerats 
stämmer överens med den bild som tidigare framträtt i kapitlet om 
riksorganisationen. De kom från samhällets mellanskikt, och det som 
skiljer umeåområdets kolportörer från genomsnittet är att andelen 
lantbrukare var något mindre än riksgenomsnittet. Sex av dem har 
ingen titel eller grupptillhörighet. Fyra var hantverkare såsom skoma
kare, skräddare och urmakare. Sex var jordbrukare med titlar som före 
detta hemmansägare eller jordbrukare, två av dem titulerades bonde
söner. Därtill ingick två lärare i gruppen.11 

Av umeåkolportörerna hade elva genomgått kolportörsutbildning 
under längre eller kortare tid. Där fanns de som gått endast en termin 
och de som gått upp emot tre år. Vanligast var dock en tid på omkring 
ett till två år. Antingen hade utbildningen ägt rum vid EFS skola Johan-
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nesberg mellan åren 1868 och 1876 eller vid Johannelund. Mellan 
1880 och 1887 kan utbildningen ha skett i d en tillfälligtvis utlokali
serade skolan i Örebro. Endast en fick sin utbildning inom en annan 
kolportörsskola, i Karlskrona.12 Övriga har, trots avsaknad av formell 
utbildning, efter prövning ändå funnits dugliga av styrelsen. 

En annan gemensam nämnare för många av kolportörerna är deras 
upplevelse av sin uppväxt, deras uppfostran och väg till kristen tro. 
Detta avspeglar sig i ansökningshandlingarna för kolportörsutbild-
ningen eller kolportörsbetyget. Vid antagning krävdes i bägge fallen ett 
personligt brev med en levnadsteckning, som tog fasta på personens 
andliga utveckling och skulle visa på personens inre kallelse.13 Utifrån 
brevet och vitsord från av styrelsen betrodda personer fattades beslut 
om antagning. 

Med hänsyn till att brevet till viss del avgjorde vilken framgång 
ansökan skulle ha inför Stiftelsen kan man tänka sig att en standardi
sering skedde - att breven utvecklades till en egen genre. Detta kan 
ligga bakom att levnadsteckningarna liknar varandra i stora drag. 
Samtidigt ger de också en vink om vilken typ av kristen tradition de 
kom ifrån. I det här fallet är urvalet för litet för att dra generella slut
satser, men samtidigt märks ett övergripande mönster som det är svårt 
att bortse ifrån. Lundqvist har gjort en mer omfattande undersökning 
och noterar att »[levnadsteckningarna är inte uttryck för en omedel
bar och religiös upplevelse utan utgör en senare, och efter vissa förvän
tade mönster, nedtecknad liten självbiografi med särskild vikt lagd vid 
en omvändelse enligt pietistisk ordning.« 14 Samma genrebundenhet, 
med en betoning på omvändelsen från ett syndigt liv, finns även i 
herrnhutarnas levnadslopp som skrevs i livets slutskede för de över
levandes uppbyggelse.15 Så ser det också ut att ha varit för kolportöre
rna i d en studerade gruppen, vilkas levnadsteckningar varit tillgäng
liga. De är skrivna utifrån mönster som dels går igen i de olika ansök
ningarna, dels återfinns i traktaterna.16 

Till detta mönster hör att många redogör för den tidiga uppväxten 
och förhållandena i barndomshemmet. Ett vanligt tema är hur den 
unga pojken uppfostrades i god kristen anda av varmt religiösa föräld



Kolportörverksamheten i umeåområdet 

rar. Barndomen framställs ofta som ljus och gudfruktig även om de 
materiella omständigheterna var knappa.17 Men även en mer dyster 
barndom kan beskrivas.18 Därefter kom ungdomstiden som en period 
av bortvändelse från Gud, av andligt mörker och omoraliskt leverne. 
Per Edström beskriver att detta skedde till följd av kontakt med dåligt 
sällskap, andra anger ingen konkret orsak utan konstaterar bara att så 
var fallet.19 Efter ett antal syndfulla år, eller år av andlig likgiltighet, 
kom kallelsen från Gud till ett kristet liv. Omständigheterna kring 
denna kallelse varierade. Ibland inträffade den som en följd av sjuk
dom som i Johan Arndt Stenmarks fall. Han blev sängliggande och 
fördrev tiden med bibelläsning.20 Ibland kom omvändelsen till följd av 
en allmänt upplevt syndabörda - att brevskrivaren var tyngd av dåligt 
samvete och av en medvetenhet om att det liv som levdes inte skulle 
tilltala Gud. Ofta följdes detta av en inre kamp som Gud till sist vann. 
I andra fall kunde denna medvetenhet ha uppmärksammats av någon 
annan person som då förde kolportörsadepten till kristen tro. I stort 
sett alla i kolportörsgruppen vet när de blev väckta till en medveten och 
personlig tro på Gud. Detta inträffade vanligtvis i tjugoårsåldern.21 

Allt verkar ha skett stillsamt. Ingen talar om extatiska eller omvälvande 
upplevelser som kunde förekomma i andra samtida religiösa samman
hang.22 Därefter har själva kallelsen till tjänst för Guds rike gett sig till 
känna, vilken kan beskrivas som en inre känsla. En del har redan vid 
ansökningstillfället praktiserat sin tro genom att tala inför andra. 

Vid urvalet till skolan var det positivt om sökanden hade en tryggad 
ekonomisk ställning eller goda vitsord av kända personer. Tvekan 
kunde finnas vid för hög eller för låg ålder, eller om levnadsteckningen 
visade på några tveksamheter, slarv eller om den inte var välskriven.23 

Det fanns alltså goda skäl att skriva sin levnadsteckning enligt vissa 
igenkännbara mönster. 

Vad gäller antagningarna till kolportörsverksamheten bör också 
nämnas att kolportörerna i det här urvalet hade uppnått relativt hög 
ålder vid det första kolportörsbetygets utställande. Den yngste, Per 
Nordström, var 27 år vid antagningen. Endast ytterligare en var under 
30 år. Den äldste, Johan Erik Öström var 50 år vid antagningen. Där
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emellan var det en jämn spridning. När EFS efter försoningsstriden i 
slutet av 1870-talet höjde antagningsåldern för att förhindra orolighe
ter som man bland annat menade berodde på för unga kolportörer, kan 
detta inte ha gällt de kolportörer som verkade i umeåtrakten.24 

Kolportörernas verksamhet 

Om vi får tro årsberättelserna var kolportörernas verksamhet period
vis problematisk beroende på EFS inomkyrklighet, och särskilt pro
blemfyllt var förhållandet till prästerna. Ofta handlade det om kolpor
törer som på ett alltför självsäkert sätt överskridit de befogenheter som 
var satta av EFS styrelse. De hade exempelvis predikat i stor utsträck
ning eller medverkat som officianter i nattvardsföreningar fristående 
från kyrkan. Umeåområdets kolportörer intog emellertid inte någon 
tydlig oppositionell position. Likafullt kommer det här att hävdas att 
även dessa lydiga kolportörer bidrog till sekulariseringen på så sätt att 
de medverkade till att religionens roll förändrades under den studerade 
perioden. Detta eftersom de genom sin verksamhet försvagade kyrkans 
monopolställning. I umeåkolportörernas fall kan det tyckas att detta 
inte är helt uppenbart. Trots allt undergrävde de prästernas position, 
samtidigt som den enskilda individens egna tolkningar av den kristna 
läran uppvärderades. 

Den ursprungliga tanken med kolportörerna var att de skulle sprida 
skrifter, göra hem- och sjukbesök samt ta vara på tillfällen till samtal. 
Efter 1860-talet fick de i större utsträckning tala inför folk, men fort
farande kunde det vara problematiskt om de predikade och tolkade 
Guds ord efter eget huvud.25 I området kring Umeå intog boksprid
ningen en underordnad roll och hembesök gjordes i viss utsträckning 
även om det är svårt att uppskatta dess exakta omfång. När det hand
lar om eventuellt predikande är det än svårare att veta dess omfattning. 
Själva talade de om att de höll föredrag, vilket kan inrymma både före
läsande (innantilläsning) och predikande. 

Det kolportörerna själva beskriver som sin huvudverksamhet är att 
resa omkring och göra hem- och sjukbesök, samt att hålla föredrag och 
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andaktsstunder. Alltså att ta hand om sådana uppgifter som präster
skapet inte ansåg sig hinna med.26 Från sin stationeringsort reste flera 
av dem omkring i stor utsträckning. I ett brev från Johan Arndt Sten
mark 1891, refererat i kolportörs- och predikantböckerna, berättar 
han om sina resor. Han var då stationerad i Sorsele. 

Företog den 13. April en predikoresa till Lycksele, räckte 45 dag. 
Höll därunder föredrag i 28 byar. Ny predikoresa till Lycksele från 
25. Sept. till o med den 16 Okt; därefter Sorsele, där 11 byar besök
tes. Verkat i Sorsele från d. 28 Maj till 28 juli. Reste därifrån till 
Arjeplog och Jörn och Arvidsjaur. I Sorsele 8 Sept.-24 Sept. Sorsele 
17 Okt-27 Okt.27 

Det var med andra ord en hektisk tid med många och långa resor. Även 
om den här redogörelsen inte beskriver den vanliga vardagslunken, var 
det inte ovanligt att kolportörerna överlag reste runt i stor omfattning 
över stora områden. Per Johan Sjöstrand, Umeå, färdades sommaren 
1887 runt i Lappland och besökte Fredrika, Åsele, Vilhelmina och 
Dorotea. På sensommaren företog han en resa till Jämtland och höll 
föredrag i Östersund, Offerdal, Are, Duved med flera orter. Men bruk
ligare var ändå att resa omkring i det område där kolportören var sta
tionerad, som redan det kunde vara omfattande. Till exempel var Jonas 
Strandberg placerad i ett distrikt som innefattade Umeå landsförsam
ling, Vännäs och Nordmaling; ett område där Umeå ligger i mitten med 
var ort på nästan fem mils avstånd.28 Detta förhållande var det vanliga 
bland de kolportörer som studerats här - att området var geografiskt 
avgränsat men omfattande. 

Litteraturspridning redovisas, något förvånande, inte som en viktig 
syssla i kolportörsböckernas korta referat av breven - det finns över
huvudtaget få rapporter om den. Endast på två ställen omnämns att 
skriftdistributionen gick bra.29 Däremot finns det flera som skriver att 
bokspridningen gick trögt.30 Därmed inte sagt att bokförmedling inte 
förekom, det gjorde den eftersom EFS genom sitt förlag spred stora 
mängder litteratur, bland annat genom sina kolportörer. Dessutom 
förekommer en del rekvisitioner av böcker från kolportörer, samt an
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märkningar om ej kvittade bokskulder. Kolportörerna verkade med 
andra ord inte se spridning av litteratur som sin främsta uppgift. Bror 
Walan menar att bokspridningens minskade omfattning var ett »ove
dersägligt vittnesbörd om att kolportöreren allt mer övergick från 
skriftspridning till förkunnelse. [---] Den muntliga framställningen 
bredde sålunda ut sig på bekostnad av skriftspridningen.«31 Givetvis 
skiftade omfattningen av fri muntlig förkunnelse kolportörerna emel
lan. De kolportörer som var mer försiktigt lagda höll sig troligtvis 
gärna till skriftspridning, medan andra föredrog att predika. 

Det ger oss anledning att närmare granska det kolportörerna om
nämner som föredrag. Föredrag hölls vid exempelvis missions- eller 
symöten för att uppmuntra insamlande av missionsmedel eller för att 
främja föreningens andliga uppbyggnad vid andakter och bönestunder. 
Vad ett föredrag egentligen innebar är svårare att få klarhet i eftersom det 
inte är ett entydigt begrepp vid den aktuella tidpunkten.32 I stadgarna 
från och med 1868 fick kolportörerna en större frihet att använda sig av 
muntlig förkunnelse, även om det ännu inte var oproblematiskt. Inne
börden i att hålla föredrag kunde variera mellan att läsa innantill (ur 
exempelvis Bibeln, Luthers eller Rosenius texter) till en friare muntlig 
framställning. I Umeå var det uteslutande Luthers texter som lästes vid 
sammankomsterna, åtminstone fram till missionsföreningens anslutning 
till EFS 1876. Därefter stationerades en kolportör i föreningen, och Erik 
Janze (den kolportör som längre fram är biograferad) fick i sin tur utstå 
kritik för att han inte läste med rätt kraft och inlevelse. Innantilläsning 
var vad som förespråkades inom konservativt präglade läsarkretsar som 
i Umeå. Föreläsandet utgjorde en del av kolportörernas vardag och ex
empelvis Svante Westin skriver att han föreläst ur Rosenius Pietisten vid 
Vännäs sjukhem.33 Andra skriver om hur de företog predikoresor, och i 
en del referat görs åtminstone en språklig åtskillnad mellan predikningar 
och föredrag.34 Predikans roll är med andra ord inte helt klar. Överlag 
var kolportörerna aktiva i sitt arbete med att hålla föredrag. Per Nord
ström uppger 1894 att han håller tre till fyra föredrag i veckan, och under 
vinterhalvåret 1895 uppemot tio föredrag i veckan. Andra skriver att de 
håller omkring ett hundratal föredrag per halvår.35 
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Guds ringa tjänare - Erik Janze 

Genom skräddaren Erik Janze (1839-1898) kan vi få inblick i en vanlig 
kolportörs verksamhet, samt hur han såg på sitt arbete och sig själv. 
Detta är uppgifter som finns med i breven, men inte i de referat som 
kolportörs- och predikantböckerna består av. Han föddes i trakten 
kring nuvarande Vindeln utanför Umeå och gjorde sedan sin tjänst som 
kolportör i Umeå och Bollstabruk, Ångermanland. En genomläsning 
av Janzes korrespondens med EFS ger intrycket att han var en ordinär 
kolportör. 

Vi kan få en inblick i Janzes uppväxttid, i vart fall hur han betrak
tade och ville framställa den, genom hans brev som bifogats ansökan 
till »Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens skolanstalt för hemlandsmis
sionen« (kolportörsskolan). Brevet är daterat den 12 juni 1876 och 
som bilaga medföljer även ett vitsord, skrivet av kyrkoherden i Deger-
fors (nuvarande Vindeln) O. A. Lindforss. Därtill kommer vitsord från 
handlaren Gustaf T. Ssedén, EFS provinsombud i Umeå, och från Olof 
Norrman, kyrkoherde i Umeå landsförsamling. Norrman var tillika 
blivande ordförande i Umeå evangelisk-lutherska missionsförening 
som anslöts till EFS samma år. 

Den sexsidiga levnadsteckningen berättar att Janze föddes den 10 
april 1839 i Innerträsk och flyttade vid fyra års ålder till Hjuken, utan
för Vindeln. Han fick en god kristen uppfostran och lärde sig snabbt att 
läsa och kunde inom kort återberätta flera bibelberättelser. Det dröjde 
dock inte länge innan hans lättsinne gjorde sig gällande, som han skri
ver, vilket emellertid kunde hållas tillbaka med föräldrarnas tillsyn. Vid 
15 års ålder började han vakta boskap och »under den tiden begynte 
jag lära många skälmstycken som mina föräldrar aldrig visste«. Hans 
föräldrar ville att han skulle bli skomakare men han valde själv att bli 
skräddare. Det var då hans »eländes tid [började] - ty derigenom kom 
jag bort från mina Kära föräldrar, till världen och hennes lustar«. Han 
kände att han levde syndigt med sina vänner som dansade och söp. Han 
kom dock till insikt om vad han höll på med och blev sjuk och led av 
det. Det gav honom tid att tänka tillbaka på sin lyckliga barndoms 
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goda gudsrelation. Han tillfrisknade men vid en senare midsommarfest 
slog han i ett knä och blev sängliggande i åtta dagar. Det gav honom 
ytterligare en anledning att begrunda sitt liv och han bestämde sig för 
att förbättra sitt leverne. Under den tiden bad han till Gud om att bli 
räddad. Vid en fest 1867, 28 år gammal, kom han dock till korta ännu 
en gång och hamnade på en fest med fiol, brännvin, dans och slagsmål. 
Det ena ledde till det andra och ångerfull vaknade han till och kom att 
tänka på sin lyckliga barndom, sin kärleksfulla moder, hennes böner 
och hennes tårar. Efter ett huvudlöst handlande, med pengarna bort-
supna och sår i ansiktet, bad han Gud om hjälp, om det så skulle inne
bära att han skulle tjäna Gud i alla sina dagar. Efter det gick han hem 
som »den förlorade sonen« (för övrigt en bibelliknelse som det finns 
klara likheter med) för att tala om det som hänt. I slutet av levnads
teckningen skriver Erik Janze att han kände sig kallad av Gud, och även 
om han tvekade ville han bli kolportör.36 

Janzes levnadsteckning rymmer, likt traktaterna, ett tydligt väck
else- och omvändelsetema där livet utan Gud gestaltas som mörkt och 
omoraliskt. Där finns också en tydlig beskrivning av att den sökande 
har en kallelse av Gud, vilket är ett tecken på den inre kallelsen som 
krävdes för att söka till kolportörsskolan. Att han också hade den yttre 
kallelsen bekräftades genom vitsordet skrivet av kyrkoherde O. A. 
Lindforss. Där nämns bland annat att Janze fört ett kristet liv i nio år, 
och att han under de sista två åren verkat som förkunnare i försam
lingen. Det nämns också att han blivit uppmanad av kristna bröder att 
söka sig till skolan. Han ansågs vara särskilt lämplig till följd av sitt 
kristna levnadssätt, sin frimodiga bekännelse, grundliga bibelkun
skaper och gåvan att förkunna. Kyrkoherde O. Norrman skriver att 
Janze »åtnjuter medborgerligt förtroende, är icke gift, ej heller inveck
lad i skulder och har tillräckliga medel att bekosta sitt underhåll under 
vistelsen vid anstalten«.37 

Ansökningen godkändes av EFS styrelse, och Janze antogs höstter
minen 1876, vid 37 års ålder, som den äldste i klassen av sju. Där blev 
han kvar i två terminer och hans betyg visar att han var en genomsnitt
lig elev.38 
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Den första kallelsen till Umeå 

Erik Janze flyttade till Umeå 1878. Han efterträdde därmed Umeå 
missionsförenings förste kolportör J. Lindgren som hade varit anställd 
sedan föreningens EFS-anslutning 1876. Janze skulle vara verksam i 
Umeå stad, Umeå landsförsamling, Vännäs och Degerfors socknar 
(inom socknarna endast på direkt kallelse och efter samråd med pro
vinsombudet Ssedén). Minst en gång i veckan skulle Janze hålla före
drag i Umeå. Föreningens verksamhet var främst inriktad på mission i 
närområdet, men vi vet också att insamlade medel för missionens sak 
skickades via EFS till missionsarbetet utomlands. Utdelning av skrifter 
och föredrag i föreningen torde därför ha utgjort kolportörens huvud
sakliga arbetsuppgifter.39 

Janzes första brev som verksam kolportör är från januari 1880.40 

Hans verksamhet hade under den sistlidna tiden förflutit som vanligt, 
och han hade hållit 186 föredrag det sista halvåret.41 Det står emeller
tid klart att han inte upplevde sitt arbete i Umeå som problemfritt. I ett 
av breven ger Janze uttryck för sin tveksamhet inför sitt kolportörs-
uppdrag och han skriver något om sin situation i föreningen. Enligt ho
nom är föreningen inte helt nöjd med hans arbete och inom den disku
terades överhuvudtaget nyttjandet av kolportörer. Frågan var om den 
skulle använda sig av kolportörer eller om den skulle återgå till föreläs
ningar, innantilläsning, som tidigare.42 Vår kolportör skriver att han av 
föreningsmedlemmar fått höra att han varken hade kallelse eller gåva till 
att vara förkunnare. Han hade försökt att använda samma skrifter som 
tidigare inom föreningen (det vill säga texter av Luther eller Rosenius 
och Bibeln), men då menade hans meningsmotståndare att visst var 
framställningen rätt, det var snarare kraften bakom som var för svag.43 

Janze skriver att den tidigare kolportören J. Lindgren hade råkat ut 
för samma beskyllningar, men han nämner också att det var en genera
tionsfråga. De yngre ville ha mer muntlig förkunnelse och var trötta på 
det enahanda föreläsandet ur Luther. Om så inte skulle ske hotade de 
unga att gå över till baptisterna.44 De äldre krävde däremot »bättre tro 
och helgelse« och visade honom Luther eller Bibeln.45 Den här bilden 
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delas av provinsombudet Ssedén som sällar sig till de kritiska rösterna. 
Han hävdar att Janzes bibelförklaringar var för ytliga och att han inte 
framhöll lagen. Provinsombudet medger dock att de yngre gillar Erik 
Janze. Ssedén har även invändningar mot att Janze gett upp sitt tidigare 
yrke för att kolportera på heltid. Han menar att man inte skall kunna 
försörja sig som kolportör.46 

Janze skriver att provinsombudet var en av dem som gick i spetsen 
för att få bort honom (även om Ssedén själv visserligen skrev till riks
organisationens styrelse för att få ha honom kvar). Janze önskade där
för att Stiftelsen skaffade sig ytterligare ett provinsombud i staden.47 I 
ett senare brev skrev han återigen om Ssedén och nämnde att denne 
krävde att den som skulle förkunna Guds ord måste vara präst eller ha 
tillräckligt stark förmåga, annars skulle han inte yttra sig.48 

Under det konfliktfyllda umeå-året som breven är hämtade från upp
repar Erik Janze att han vänder sig till styrelsen i hopp om råd huruvida 
han skulle behålla sitt kolportörsintyg eller inte. Han anser att han 
utlämnat sig för mycket men känner samtidigt ett behov av att dela sina 
bekymmer med någon han litar på, vilket tyder på att han litade mer på 
riksstyrelsen än på den lokala föreningen. I flera av breven uppbådar han 
den trosvisses ton, även om det tydligt märks att tvivlet ligger nära till 
hands. Att kolportörsrollen inte var någon lätt uppgift för Janze skiner 
ständigt igenom i breven. Genom hela sin korrespondens pendlar han 
mellan lovprisningar av Gud, eget oförstående och »ske Hans vilja«.49 

Situationen blev till sist ohållbar och Janze begärde förflyttning. 
När han senare fick kallelse från både Nordmaling och Bollstabruk 
bestämde han sig för det senare alternativet. När beslutet var taget och 
han fick flytta tackade han för kallelsen och hoppades att han skulle 
lyckas bättre där.50 

En ny kallelse och förflyttning till Bollstabruk 

Erik Janze flyttade omkring nyår 1880 till Bollstabruk, för att tjänst
göra i Ytterlännäs evangelisk-lutherska missionsförening. Vi vet inte så 
mycket om hans familjesituation, men vid den här tidpunkten hade han 
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fru och barn. Genast är också tonen i breven lättare. Det framgår tyd
ligt att han känner sig betydligt mer välkommen där än i Umeå. Hans 
verksamhet fortsatte i stort sett som tidigare, och eftersom han trivdes 
bra arbetade han flitigt. 

Enligt föreningens anslutningsansökan till EFS med kort redogö
relse över verksamheten får vi veta att den bestod främst av bibelsamtal 
i skolhuset, samt av tre syföreningar som samlade in pengar till välgö
rande ändamål.51 På tre ställen hölls söndagsskola för sammanlagt 175 
barn.52 Inom föreningen fanns dessutom en absolutistisk nykterhets
förening.53 

Janze gick in i denna verksamhet och höll föredrag, gjorde sjukbe
sök, ledde så kallade bibelförklaringar och samlade in pengar för mis
sionen. För missionssaken såldes syföreningarnas alster. Föreningen 
anordnade även fester innehållande sång, bibelförklaringar, te eller 
saft, sång i stämmor och till sist tal över ett bibelord, allt för att samla 
in pengar till missionen. Vid andra tillfällen handlade det om te-
drickning i kyrkans regi för missionens främjande. Då kunde prästen 
först hålla en predikan i vilken missionssaken skildrades, därefter 
dracks det te, sedan fyllde Janze i den föregående predikan genom att 
ge exempel på missionens verkningar. Pengar till missionen samlades in 
genom betalning för teet och insamlandet av en kollekt.54 

Däremot gick skriftspridningen inte så bra. Erik Janze sålde själv 
varken tidningar eller böcker. Tidningar sålde handlaren som också var 
kassör i missionsföreningen. Böcker gick inte alls att sälja. De kom 
istället att bjudas ut på auktion till halva priset eller lägre. De enda av 
Stiftelsens trycksaker som gick att sälja var de så kallade blomster
korten (kort med torkade blommor och ett bibelord på).55 

För Erik Janze innebar det utfärdade kolportörsbetyget inte bara att 
EFS visade ett förtroende för hans verksamhet utan också att betyget 
gav honom viss respekt och aktning lokalt. Exempelvis var det ofta 
betyget som möjliggjorde lån av skollokaler där samlingar kunde hål
las.56 Kolportörsbetyget sågs som ett yttre tecken på att den bekän
nelsetrogna Stiftelsen hade förtroende för kolportörens förmåga, lämp
lighet och inomkyrklighet. Detta skall ses i förhållande till de kolpor-
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törer som saknade betyg som kunde mötas av skepsis av såväl väckelse
folket som av EFS och kyrkan.57 Janzes förhållande till kyrkan och 
prästerskapet verkar även det ha varit gott under lång tid. Under resor 
i närliggande orter som Sollefteå och inom Ådalen blev han blev väl 
mottagen av prästerskapet. I hemföreningen var samarbetet också gott 
och att kyrkan kunde användas som samlingslokal är ännu ett tecken 
på att den acceptans som mötte honom från prästerligt håll.58 Så sent 
som 1896 användes kyrkan som samlingslokal.59 

Janzes inställning förändras i takt med samhället 

Förändringar skulle dock komma. Den första tiden av glädje och till
fredsställelse förbyttes till tider av splittring och bryderier för Erik Janze. 
Till denna förändring bidrog både samhälleliga och religiösa faktorer. 

Under sin första tid i Ytterlännäs var allt lugnt, påpekar Janze i 
breven. Föreningen hade klarat sig undan de inre konflikter och strider 
om »läran och kyrkan«, som härjat de evangelisk-lutherska missions
föreningarna till följd av försoningsstriden.60 Denna fråga splittrade, 
som tidigare framgått, inte bara EFS nationellt utan även lokala mis
sionsföreningar kom att delas. Andra föreningar övergick helt till den 
nya försoningsläran. Inom en del föreningar försökte man låta de två 
olika riktningarna samsas, vilket var den lösning EFS förespråkade.61 

Andra religiösa grupperingar som fanns inom Erik Janzes område 
var baptisterna och missionsförbundare, men de höll sig utanför hans 
förening. Samtidigt upplevde han hotet från dem, och han blev ständigt 
påmind om dem genom sina resor i grannskapet, men vanligtvis be
möttes de av honom med oförstående.62 

I Sollefteå var läget annorlunda. Där ägde slitningar rum mellan de 
inomkyrkliga och waldenströmarna samt godtemplare. Att det verkli
gen var en kamp och ett konkurrensförhållande om själarna framgår 
exempelvis av att Janze lade sina samlingar under samma tid som 
missionsförbundarna.63 

Baptister och waldenströmare sågs som konkurrenter till kyrka och 
EFS e ftersom de var frikyrkliga. Samtidigt hade Janze en inte enbart 
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negativ inställning till dem. Han ansåg att samförstånd var den linje som 
bäst gagnade kristenheten. Ett exempel på hans inställning är när han 
under sina första år skrev till styrelsen och bad dem skicka ett ombud 
direkt från styrelsen, ett så kallat reseombud, för att överbrygga de 
trosmässiga konflikterna. Efter ett reseombudsbesök 1884 skriver han 
att ombudet »var nog snäll, men det var en del af de närvarande som 
tyckte, att han var lite 'tvärsäker' då det blef fråga om olika uppfatt
ningar, men det gick nog bra; ty den 'uppväckte björnen' gjorde af det 
nöjet att ingenting säga den gången och dervid slutade vårt lilla möte i 
allsköno.«64 

Detta skall inte ses som någon fullständig misstroendeförklaring 
mot reseombuden, men det belyser Janzes hållning till allt för tvärsäkra 
ställningstaganden. Det gällde inte bara reseombud utan även alltför 
nitiska kolportörer som i sin iver att hålla läran ren och opåverkad 
istället medverkade till splittringen.65 Samtidigt hoppades han ändå 
hela tiden att folk skulle inse det riktiga i inomkyrkligheten och den 
evangelisk-lutherska trosinriktningen. 

Janze påpekade också andra problem i samband med Stiftelsens 
reseombud. Han menade att när de reste runt till missionsföreningarna 
och därmed sökte husrum var det inte ovanligt att, som han skriver, de 
»aktiva medlemmarna i föreningen« saknade utrymme för att inhysa 
ombudet. Då hände det att ombudet fick plats hos någon annan, av 
högre börd, som ansåg sig ha rum för denne. Dessa personer såg sig 
annars vara för fina för att vilja engagera sig i missionsföreningen. Sty
relsen måste få upp ögonen för detta missförhållande, menade Janze, 
eftersom ombudet under sådana omständigheter inte får en riktig upp
fattning om tillståndet i föreningen.66 

Reseombuden och övriga kringresande i Stiftelsens tjänst hade ändå 
en viktig roll att fylla i kampen mot otron och splittringen, enligt Erik 
Janze. Han skrev till det centrala EFS flera gånger och bad dem skicka 
reseombud. Tanken var att de genom sin uppsatta position hade en 
större inverkan på folks handlande. Genom att rekrytera goda och 
välrenommerade talare hoppades han kunna stävja de splittringsten
denser han såg i sin omgivning.67 
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Vartefter tiden led och Janze blev äldre kan vi i breven se att hans 
omvärldsuppfattning relativiseras. Det kan förmodligen ses som en 
effekt av att samhället blev allt mer pluralistiskt. Janze sätter denna 
utveckling i samband med de olika folkrörelsernas framväxt. Folkrö
relserna innebar nya möjligheter för folk att komma samman. Det var 
nu som baptismen och Missionsförbundet växte sig starkare, därtill 
etablerades Frälsningsarmén och metodismen. Dessutom bildades 
nykterhetsförbund såsom IOGT, blåbands- och godtemplarföreningar. 
Även arbetarrörelsen såg dagens ljus vid samma tid, och alla bidrog de 
till uppkomsten av nya alternativ på fritiden; människor ställdes inför 
val som i allt mindre utsträckning innebar att man nödvändigtvis sökte 
sig till kyrkan eller missionshuset. Istället var det de profana alternati
ven som man i högre utsträckning kunde söka sig till. Röster i samtiden 
som kritiserade den traditionella religionen såsom positivism, fritän-
keri liberalteologi var inget Janze lokalt hade problem med. Däremot 
är det rimligt att anta att även han, liksom den övriga samtiden, påver
kades av de frågor de nya idéströmningarna reste. 

I detta nya mer diversifierade samhällsklimat var det inte underligt 
om tidigare för sant hållna livsvärden relativiserades. Det blev allt svå
rare att upprätthålla en universell tolkningsmodell. Folk började nu 
hävda att det inte längre spelade någon roll vem som predikade då de 
alla syftade till att föra människor till samma Jesus, en uppfattning som 
tidigare torde ha varit omöjlig att samlas kring. Erik Janze, som ogillade 
polariseringar inom kristenheten, höll i viss mån med om detta men re
serverade sig mot de oroliga efterdyningar som vanligtvis följde i 
meningsskiljaktigheternas fotspår. I början av 1890-talet stod han oför
stående inför sin samtid där de kyrkliga stridsfrågorna tillfälligtvis hade 
tystnat. Han hade vid det laget till och med börjat anse att det inte var 
någon skillnad mellan hans förkunnelse och de frikyrkligas, vilket bör 
ha varit en kontroversiell uppfattning bara något tiotal år tidigare.68 

Visserligen hyste Janze fortfarande vissa aversioner mot de frikyrk
liga, men han kunde ändå ha viss förståelse för dem. Odelat kritisk var 
han däremot mot den utomkyrkliga nykterhetsrörelsen, det vill i detta 
fall säga godtemplarna, IOGT. Att nykterhetsfrågan ändå var viktig 
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var det inte tu tal om. Inom Ytterlännäs missionsförening fanns, som 
nämnts, en nykterhetsförening och i breven till Stiftelsen ber han om 
hjälp att stävja alkoholanvändningen. Det var under vistelser i Sollef
teå som Janze hade kommit i kontakt med godtemplarna, och han gav 
dem skulden för att ha splittrat de kristna. Han menade att god
templarna blandade ogudaktiga med gudsfruktiga på ett icke passande 
sätt. Han skriver att nog är det besynnerligt med »personer som bekänt 
tror på Kristus, ja, hållet andliga fördrag - men som icke hafva tid, att 
öfvervara en bön på söndag, utan sysselsätta sig med sammanträden, 
lustturer, lek och skåj på söndagar med mera«.69 Visserligen var nyk
terheten lovvärd men han menade att vad »den andre [djävulen] förlo
rar på drinkare, vinner han på Guds barns förskingring på grund av 
godtemplare«.70 

Under 1895 nådde splittringstendenserna in i Ytterlännäs missions
förening. Inom föreningen hade två olika falanger bildats: å ena sidan 
stod de äldre och mer gammaltroende medlemmarna, och å andra si
dan de som inte var mycket att lita på. Genom en kupp på föreningens 
årsmöte hade den senare gruppen bildat en ny förening och brutit sig ur 
moderföreningen.71 

Därefter bildades det återigen två falanger inom Ytterlännäs mis
sionsförening. Konflikten stod mellan en offensiv fraktion som ville 
konkurrera ut de tidigare utbrytarna, och en gruppering som var mer 
moderat i sin framtoning och ville undvika ytterligare splittringar. 
Janze själv slets mellan dem och försökte hålla samman föreningen.72 

Strax därefter omnämns dessutom att förhållandet mellan kyrkan och 
Stiftelsen hade skärpts, och att nu »hjelper det [kolportörsbetyget] inte 
alltid; ty här i Norrland finns det prester som fått det för sig, att vara 
prest och att gynna Stift.[elsen] är att bryta prested«.73 

Relationen mellan Stiftelsen och kyrkan hade, som framgått, pola
riserats mot slutet av seklet till följd av den så kallade församlings
rörelsen och ett ökat missionsintresse från kyrkans håll. Under i stort 
sett hela EFS tid hade inomkyrkligheten diskuterats inom rörelsen och 
i den debatten hade den kyrkliga linjen varit tongivande. Till följd av 
bland annat det skärpta konkurrensförhållandet var EFS emellertid nu 
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på väg att positionera sig gentemot kyrkan och inta en självständigare 
ställning. Sett genom Janzes brevväxling blir det tydligt att denna kon
trovers spred sig nedåt i organisationen och fick genomslag även lokalt. 
Sämjan som tidigare rått mellan kyrka och EFS var nu över i Bollsta-
bruk, vilket påverkade både Janzes arbete och hans personliga religiösa 
övertygelse.74 Han vacklade när det gällde riktigheten i den strikt 
inomkyrkliga linjen, hans personliga ställning som kolportör och hans 
egen gudsrelation. 

Förutom de religiösa och organisatoriska bekymmer Janze ständigt 
brottades med fanns ytterligare ett par återkommande problem: hans 
ensamhet och den knappa ekonomin. Under i stort sett hela sin tid som 
kolportör upplevde han att han utförde sin gärning utan stöd. Det till
hörde ovanligheterna att han träffade andra EFS-utsända, och han öns
kade ofta en ökad kontakt med andra medarbetare för att kunna söka 
stöd och uppbyggelse. De tillfällen som ändå gavs var alltid uppskattade, 
särskilt när han kom samman med andra kolportörer vid deras genom
resor eller större mötestillfällen som samlade EFS-medarbetare. 

Att döma av de krav på utbetalning av arvoden som Erik Janze 
skickade in till Stiftelsen var den ekonomiska situationen långt ifrån 
trygg. Redan under sin första tid i Umeå övervägde han att inte förnya 
sitt kolportörsbetyg på grund av att han inte ville att hans fru och barn 
skulle behöva leva på andras gåvor.75 Vid ett senare tillfälle skriver han 
till Stiftelsen och frågar om råd angående den ekonomiska situationen 
och det krassa svar han får är att han bör återuppta skrädderiet igen. 
Fian visste själv inte om det var en rimlig prioritering och opponerade 
sig mot rådet som skulle innebära att han inte kunde uppfylla de åta
ganden som följt med föreningens kallelse.76 Den lön Janze uppbar 
från Stiftelsen uppgick från 1887 till 900 kronor per år. Detta skall 
jämföras med reseombudens lön som kunde uppgå till 1500 kronor per 
år och att medlemmarna i EFS centrala styrelse kunde uppbära arvo
den på omkring 4000-5000 kronor.77 Dessa löneuppgifter kan i sin tur 
också jämföras med att en jordbruksarbetare tjänade cirka 500 kronor, 
en grovarbetare omkring 700 kronor och en fabriksarbetare 800 kro
nor, omkring sekelskiftet 18-1900-tal.78 
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I Janzes sista brev, daterat 20 januari 1898, märks återigen en upp
given ton från en gammal man. Visserligen kommer folk till hans sam
lingar, »men skörden står i Herrens hand, icke är det likt föregående år 
men det beror på huru Herren ställer det«. Han begär förnyelse av sitt 
kolportörsbetyg och avslutar med: »Gud med oss önskar en ringa tjä
nare E Janze«.79 Erik Janze dog ett halvår senare, den 1 juni 1898, 59 
år gammal. I kolportörsböckerna är noterat att änkan Hedda erhöll 
250 kronor per år i understöd.80 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att en kolportörs liv inte all
tid var problemfritt, men man måste ha i åtanke att Janze också kände 
en stark tillfredsställelse av att få arbeta för Gud och EFS. I Janzes fall 
var problemen i Umeå förenade med hans ställning som kommen ut
ifrån och lågt utbildad (ej prästvigd) förmedlare av Guds ord i den 
konservativa föreningen. Under hela tiden upplevde han dessutom 
ständiga personliga problem i form av ekonomiska bekymmer och en 
känsla av ensamhet i sitt arbete. Han brottades även en hel del med den 
egna kristna tron och övertygelsen om det riktiga i att arbeta som kol-
portör. Ibland kom hans tro i kläm mellan EFS linje och hans praktiska 
verksamhet. Så var det i Bollstabruk där han i sin strävan att undvika 
konflikter och splittring kunde tänka sig att göra avkall på den strikt 
inomkyrkliga linjen. Han var en man som hela tiden brottades med den 
egna övertygelsen och med åren så relativiserades hans uppfattning till 
följd av vad som hände runt omkring honom. Kanske handlade det om 
personlig mognad, men hans utveckling är ändå illustrativ om vi lägger 
till den bild vi har av samtiden i övrigt. Hans historia kan stå som 
modell för vad som hände med religiös övertygelse överhuvudtaget 
under den studerade perioden. Den utveckling han genomgick ses som 
en del av vad som här läggs in i sekulariseringsbegreppet. Under Janzes 
tid kan vi se hur icke-religiösa alternativ till hans världsbild börjar göra 
sig gällande, här främst i form av godtemplarrörelsen. Förhållandet till 
kyrkan skärps också. Samtidigt blir Erik Janze med åren mer inriktad 
mot att samarbeta med olika religiösa inriktningar eftersom han till sist 
inte kan se skillnaden mellan sin egen och de frikyrkligas förkunnelse. 
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Kolportörerna underminerar 
prästerskapets monopol 

Att något hände med svensk religiositet mot slutet av 1800-talet är 
uppenbart. Även en EFS-kolportör som Janze påverkades, och han fick 
det allt svårare att tro på sin egen mission och den inomkyrkliga egen
arten. Hans tro relativiserades till följd av det ökade utbudet av reli
giösa och icke-religiösa tolkningsmodeller. 

För EFS centralt var det dock hela perioden igenom viktigt att 
kolportörerna arbetade inom ramen för vad kyrkan godkände, och så 
sent som på 1890-talet uttrycker styrelsen i årsberättelserna att det är 
olyckligt om kolportörerna inkräktar på prästerskapets verksamhets
område.81 Samtidigt vilade kolportörsverksamheten på en uppfattning 
om att kyrkans prästerskap inte uppfyllde sina åtaganden på ett till
fredsställande sätt.82 Ingen kolportör i umeåområdet rapporterar 
emellertid om problem med kyrkan, utan samarbetet tycks vara gott på 
de enskilda kolportörernas nivå, åtminstone enligt brevreferaten i kol-
portörs- och predikantböckerna. Även i Erik Janzes fall var samarbetet 
med kyrkan i stora stycken gott, även om han mot slutet av sin verk
samma tid upplevde att det blivit svårare. Förmaningar från EFS riks
organisation till sina kolportörer och det faktum att kolportörsverk
samheten stramades upp kring 1860- och 1870-talen tyder också på att 
kolportörernas verksamhet kunde vara problematisk. 

Går vi istället till prästmöteshandlingarna för Härnösands stift är 
EFS kolportörsverksamhet omnämnd i positiva ordalag. Den kunde 
ses både som ett komplement till kyrkan, som på egen hand inte kunde 
upprätthålla sin verksamhet i det vidsträckta Norrland, och som ett 
värn mot frikyrkligheten. I möteshandlingarna 1890 skrivs att det 
»vida öfvervägande flertalet af pastorer vitsorda den lojala ställning de 
s. k. kyrkliga kolportörerna intaga. I flera, om icke de flesta, fall stå de 
ock rent af under pastors ledning och tillsyn«.83 Men där finns även 
andra uppfattningar som skymtar fram, som antyder att även de inom
kyrkliga EFS-kolportörernas verksamhet inkräktade på kyrkans om
råde. Kolportörerna tog sig för stora friheter. »Några pastorer erinra, 
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med fasthållande af att de s. k. kyrkliga lekmännen uträttat mycket 
godt, äfven om de olägenheter, som lekmannaverksamheten särskildt 
såsom predikande verksamhet medför, hvaribland må nämnas, att 
kolportören lätt utsättes för frestelse att träda i prestens ställe, och att 
den allmänna gudstjensten icke skattas så högt som den förtjenar.«84 

Kolportören riskerade alltså att upphäva sig själv till en ställning 
han inte var ämnad för och hade kallelse till. Det är således kolportören 
själv som uppfattas som ett problem av kyrkans företrädare. Genom 
kolportörerna nedvärderades prästernas arbete och gudstjänsternas 
betydelse. På samma tema omskrivs kolportörerna även i möteshand
lingarna från år 1897. Först omtalas deras förtjänster som ett gott stöd. 
Men därefter nämns samma problem som tidigare. 

Dessa lekmäns ställning har dock äfven sina vådor, kanske mest för 
lekmännen själfva. De kunna lätt frestas att låta sin verksamhet 
träda i stället för prestens, under det att den ju bör vara allenast en 
hjelp för denna, eller att tycka sig något vara, då de under sitt kring
resande öfverallt mottagas med öppna armar och icke stanna länge 
nog på hvarje ort för att hinna blifva föremål för den i längden icke 
uteblifvande kritiken, eller att, anlitade som de blifva med ständigt 
hållande af föredrag, icke egna tillräcklig tid åt den i synnerhet med 
deras studier alltför väl behöfliga m. m. sådant.85 

Kolportörerna riskerade alltså inte bara att överskrida sina befogenhe
ter som hjälpredor till prästerskapet. Deras kringresande gjorde dess
utom att de slapp den kritik som annars skulle komma, och dessutom 
tog de sig inte tid till tillräckliga studier. 

Även om kolportörernas verksamhet var tänkt att komplettera och 
styrka statskyrkan fanns det uppenbarligen en risk att resultatet blev 
det motsatta. Troligt är också att kolportörer som höll hundratalet 
föredrag per halvår till sist utvidgade sin uppgift och inte nöjde sig med 
att bara läsa innantill, göra hembesök och distribuera skrifter. För
soningsstriden hade visat på faran med en kolportörskår som tog sig 
allt för stora friheter. Det låg något kraftfullt och hotande i främst den 
fria förkunnelsen, och vad den kunde medföra för den sociala stabili
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teten. Josephson betonar att EFS kolportörer inte sökte konfrontation 
med statskyrkan, och trots att det inte fanns något socialt omdanande 
i det teologiska innehållet var deras krav på yttrandefrihet radikala i 
samtiden. Väckelserörelsen utgjorde ett forum för ett jämlikt utbyte av 
erfarenheter, och i det spelade kolportörerna en viktig roll som män 
från folket som utmanade prästens ställning.86 Deras roll var att kunna 
prata med folk på deras eget språk, och det gjorde de också, men resul
tatet blev inte riktigt vad EFS inledningsvis räknat med. Kolportörerna 
skapade i förhållande till kyrkans representativa offentlighet en ny 
offentlighet, och de undergrävde därmed prästerskapets roll som sta
tens och det religiösas representant. Istället bidrog kolportörerna till 
skapandet av en offentlighet för ett meningsutbyte jämlikar emellan. 
Till sina ideal var den lik en borgerlig offentlighet.87 Går man ned på 
lokal nivå finns emellertid klara skillnader vad gäller den sociala sam
mansättningen. 

När det gäller det sena 1800-talets prästroll pekar Owen Chadwick 
på hur ett mer utbildat och specialiserat samhälle reducerade kyrkans 
och prästerskapets upphöjda ställning som samhällelig auktoritet.88 

Det var en process som inbegrep samhällets övre skikt, men samtidigt, 
visar denna delstudie, underminerade kolportörerna prästernas aukto
ritet på en mer folklig nivå. Detta skedde eftersom kolportörerna bi
drog till att de kyrkliga maktstrukturerna blev otydligare. Med förank
ring i Guds ord, och övertygelsen att alla hade rätt att sprida det, kom 
kolportörer att kunna ersätta, alternativt komplettera, prästerna som 
förmedlare av gudsordet. Under seklets andra hälft beskars präster
skapets makt av att den sekulära staten övertog uppgifter som tidigare 
låg inom kyrkans verksamhetsområde. Prästerna fick därmed enbart 
en religiös auktoritet, åtminstone kan de ha upplevt utvecklingen på 
det sättet. Och det var mot prästernas roll som andliga ledare som 
kolportörernas verksamhet riktade en »allvarlig stöt«.89 

Till följd av uppkomsten av olika religiösa sällskap och samfund med 
olika teologisk inriktning, utökades också antalet valmöjligheter inom 
det religiösa fältet. Det i sin tur bidrog till en relativisering av tros-
övertygelserna. Och även om de här studerade kolportörerna knappast 
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kan kallas offensiva fanns faran att de upphöjde sig själva och började 
predika, vilket påpekas från kyrkligt håll. Kolportörernas enkla uppen
barelse kan också ha bidragit till att den kyrkliga auktoriteten kom att 
uppfattas på ett nytt sätt. Flera är de skönlitterära exemplen på hur 
kringresande kolportörer betraktas som udda och inte sällan löjeväck-
ande figurer.90 Trots allt var kolportören ingen välstuderad präst, utan 
en bland andra. Kolportören var vanligtvis hantverkare eller jordbru
kare, och blev kanske placerad i samma trakt som han kom från. Han 
hade därför inte samma sociala status att falla tillbaka på som präster
skapet. Ur det perspektivet är det sedan inte orimligt att tänka sig att 
såväl kolportörernas själva närvaro som deras förkunnelse påverkade 
människor. Antingen kunde det ske i riktning mot att nonchalera den 
kristna tron, eller mot en mer personlig övertygelse baserad på den van
liga människans egna erfarenheter. 
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VI 

Verksamhet och utveckling i 
en lokal missionsförening 

E FS  A VS I K T V ID bildandet var förutom att kontrollera och samordna 
skrift- och kolportörsverksamheten, att fungera som en koordinator 
för de bekännelsetrogna föreningarna runt om i landet. I och med 
denna avslutande delstudie har vi nu genom EFS riksorganisation, via 
traktaternas innehåll och kolportörernas arbete, allt mer närmat oss 
den lokala verksamheten. Trots att EFS under de första två decennierna 
enbart bestod av en styrelse var det de olika föreningarna som utgjorde 
stommen i rörelsen. 

Stiftelsens styrelse menade att EFS och kyrkan skulle utgöra en en
het där EFS skulle ta hand om kyrkans frivilliga och missionerande 
arbete. Det var på det lokala planet som kyrkans och Stiftelsens verk
samheter i praktiken skulle förenas,1 och att detta kunde vara proble
matiskt inom flera områden har vi redan sett. 

Som utgångspunkt för denna delstudie har Umeå evangelisk luth
erska missionsförening valts. Det var en förening där samarbetet med 
kyrkan var gott.2 På ett plan är det föreningens tillkomst, etablering i 
staden och dess verksamhet som studeras i denna delstudie. Men det 
som framför allt står i blickfånget är hur den förändring föreningen 
genomgick skall tolkas. Av särskilt intresse är sambandet mellan det 
som skedde inom föreningen och händelseförloppet i staden i övrigt. 

Under andra halvan av 1800-talet förändrades Umeå till följd av att 
staden växte. Dessutom hade en del industrier etablerat sig fram emot 
slutet av seklet. Staden moderniserades och med detta följde att stads
livet utvecklades. Utbudet av aktiviteter ökade och livet i staden blev 
mer variationsrikt. Det gjorde att andra krav ställdes på föreningen i 
slutet av tidsperioden jämfört med tidigare. Frågan är hur detta påver
kade missionsföreningens verksamhet. 
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« 

; 

Umeå evangelisk lutherska missionsförenings missionshus efter 1889. 
Västerbottens museum 

Undersökningen kretsar även i det här fallet kring begreppen offentlig
het och sekularisering. Det är likartade frågor och tolkningsmodeller 
som appliceras på denna delstudie som tidigare. I kapitlet om riks
organisationen framkom att Stiftelsen utgjorde en del av den svenska 
borgerliga offentligheten. Frågan är hur detta förhållande såg ut i en 
landsortsstad som Umeå. Kan man säga att den lokala missionsför
eningen utgjorde en ingrediens i en lokal borgerlig offentlighet, och vad 
hände över tid? I vilken utsträckning ger en lokal studie belägg för att 
det fanns ett samband mellan de levnadsideal som den framväxande 
medelklassen anammade och den evangeliska religiositeten? 

En annan central frågeställning rör huruvida föreningen och dess 
verksamhet ändrades till följd av att livet i staden började ta sig nya 
uttryck. Om så var fallet, vad bestod denna förändring av, vad var 
orsaken och på vilka grunder inträffade den? Till sist, på vilket sätt 
korrelerar det med en pågående sekulariseringsprocess såsom den defi
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nierats här - en process som här särskilt satts i relation till att samhälls
livet blev allt mer heterogent? 

Det lokala sammanhanget 

Det västerbottniska samhället präglades under 1800-talet av lands
bygd, och små jordbruk som producerade för den egna konsumtionen 
sysselsatte den övervägande delen av befolkningen. Umeå och Skellefteå 
var länets städer, med Umeå som administrativt centrum och residens
stad. Umeå hade under 1840-talet cirka 1500 invånare och vid studiens 
slut ungefär 5000. Båda städerna var ännu mot 1800-talets slut tämligen 
opåverkade av de strukturella omvandlingar som det svenska industri
ella genombrottet hade medfört på andra håll i landet. Handel, sjöfart 
och statlig administration dominerade näringarna i Umeå. Där märktes 
ingen väletablerad och tydlig industriell struktur även om det fanns be
gränsade inslag: skeppsnäring under 1870-talet, ett par bryggerier och 
möbeltillverkning, trävaruförädling och fastighetsbyggande omkring 
sekelskiftet. Stadens prägel kan därför åtminstone fram till 1800-talets 
slut sägas vara borgerlig, i synnerhet småborgerlig, med en uppdelning 
av borgerskapet i dels statliga ämbetsmän, lärare, läkare, advokater, dels 
småföretagare och hantverksmästare med egna rörelser.3 

Idéhistorikern Björn Olsson har spårat stadens föreningsliv tillbaka 
till 1800-talets början, och ett inslag där utgjordes av den litterära sa
longen i prästbostället på Backen. Den hade etablerats i anslutning till 
Umeå församlings kyrka och kring kyrkoherden och akademiledamoten 
Anders Abraham Grafström.4 I hans salong samlades stadens societet 
för »umgänge i bildade och förfinade former«. Samtal fördes om tidens 
nya litteratur, musik utövades och ofta diskuterades samhällsfrågor med 
utgångspunkt i den samtida pressen. Ideologiskt intog denna grupp en 
konservativ hållning och reagerade mot tendenser som hotade att rubba 
den samhälleliga jämvikten. Följaktligen reagerade salongens medver
kande såväl mot konventikelplakatets eventuella upphävande som mot 
absolutistiska nykterhetspredikanter och det liberala Aftonbladet.5 

När det gäller stadens föreningsliv i övrigt tiden före och omkring 
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missionsföreningens grundande så präglades även det av stadens bor-
gerskap. Där kan nämnas det halvstatliga Västerbottens hushållnings
sällskap som bildades i U meå 1814 med landshövdingen som ordfö
rande. Syftet med sällskapet var att föra ut samtidens samlade vetande 
om jordbruk och djurhållning. Också sociala frågor som nykterhet, 
allmän folkskola och uppfostringsanstalter tillhörde sällskapets intres
seområden. Under 1870-talet såg den liberala och medelklasspräglade 
Umeå arbetareförening dagens ljus. Genom att ge stadens arbetare 
utbildning tänkte sig föreningens ledande skikt kunna förbättra arbe
tarnas levnadsmönster. I moraliskt hänseende skulle arbetarklassens 
individer lyftas i nivå med medelklassen, och de skulle därmed inte 
längre slösa bort sina liv på stadens krogar. Det var ett harmoniskt 
förhållande klasserna emellan som förespråkades.6 

För stadens kvinnor fanns Umeå fruntimmerskyddsförening från 
1867. Även den ville verka för god uppfostran i kristen anda och för flit 
i arbetet. Bland övriga tidiga föreningar som verkade i borgerlig anda 
kan också nämnas Musiksällskapet, bildat 1862, och teatersällskapet 
Thalia som var verksamt åtminstone under tidigt 1870-tal med kom
minister J. A. Linder som engagerad medlem.7 Till dessa förenings
bildningar kan även läggas att Umeå fick sin första tidning 1841 och en 
andra tidning 1869.8 Ett boktryckeri fanns i staden sedan 1840.9 

Tillsammans bidrog föreningarna och pressen till att stadens bor-
gerskap formerades som urskiljbar grupp med en egen identitet. Detta 
skedde i en tid då medelklassen fick allt större betydelse i det svenska 
samhället till följd av dess modernisering. Civilisering, förfining och 
klassharmoni karaktäriserade förenings- och bildningstankarna, lik
som det övriga samtida associationsväsendet. I botten låg ofta ett reli
giöst idéstoff som legitimeringsgrund, något som blir särskilt tydligt 
inom föreningar inriktade på filantropiskt arbete.10 

Umeåområdet hade religiöst tagit intryck av den pietistiska väckelsen 
sedan 1700-talets början.11 Efter studier i Tyskland vid det pietistiska 
universitetet i Halle återvände prästen Nils Nilsson Grubb till Umeå 
med influenser därifrån. Pietismen ville i opposition till den rådande 
protestantiska ortodoxin betona det personliga gudsförhållandet, det 
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religiösa uppvaknandet, ett moraliskt leverne och behovet av att sam
las med andra troende för att utöva sin tro i så kallade konventiklar, 
inom den kyrkliga strukturen. Vikten av att läsa Guds ord framhölls 
också, vilket är anledningen till att man i detta sammanhang talar om 
en läsarväckelse. Genom husandakter, ofta i prästgården, katekes
utläggningar, strängare kyrkotukt och nattvardspraxis, samt genom 
att sprida litteratur med pietistiskt innehåll, sökte Grubb väcka folkets 
religiösa intresse och behov. Den inomkyrkliga pietistiska väckelsen, 
sanktionerad av kyrkoherden och baserad på konventiklar och läsning 
av pietistisk andaktslitteratur, fick därmed fotfäste i t rakten omkring 
Umeå.12 Det är troligt att traditionen av inomkyrklig pietistisk väck
else ligger bakom det goda förhållandet mellan EFS och kyrkan i 
Umeå.13 I exempelvis Luleå, Piteå, Skellefteå och Örnsköldsvik har 
frikyrkligheten varit betydligt mer tongivande.14 Medan kristenheten i 
andra norrlandsstäder splittrades av frikyrkligt inriktade väckelser 
upplevde kyrkan i Umeå aldrig några större problem under vare sig 
1700- eller 1800-tal. 

Ytterligare en orsak till att EFS tidigt fick fotfäste i umeåtrakten 
torde vara att C. O. Rosenius var född och uppvuxen i Anäset, bara 
några mil utanför staden. Det var till Umeå den unge Rosenius begav 
sig för att studera under 1830-talet och där kom han i kontakt med en 
grupp lutherläsare utanför staden som hävdas vara en kvarleva från 
Grubbs dagar. Redan som 16-åring föreläste Rosenius ur Luthers tex
ter hos dem. Flur det egentligen förhåller sig med kontinuiteten mellan 
den grubbska pietistiska väckelsen och dessa läsare torde dock vara 
svårt att fastställa. Det var också i Umeå Rosenius senare kom att finna 
sin maka.15 Så även om Rosenius teologi några decennier senare inte 
omedelbart accepterades av Umeås religiösa etablissemang torde han 
ha varit en bekant person i staden. 

I sin umeåhistorik skriver Sven Ingemar Olofsson om det goda för
hållandet mellan EFS och kyrkan att »för kyrka och prästerskap i 
Umeå gav det så tidigt inledda samarbetet med Stiftelsen en vacker 
utdelning. [—] I Umeå behövde prästen aldrig predika inför tomma 
bänkar, då EFS:s folk tillhörde de flitigaste gudstjänstbesökarna.«16 
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Missionsföreningens tidiga historia 

När EFS provinsombud i staden, Gustaf T. Ssedén, i början av 1900-
talet författar föreningens historik tar den sin början på 1840-talet/7 

Ssedén skriver att då han som barn kom till Umeå, vilket bör ha varit 
strax efter Rosenius tid, var även han med om en »andlig samman
komst i en liten kyrkstuga, där Guds ord förelästes«. Det påstods vara 
en samling av »läsare«, vilka samlades varje söndagskväll i Röbäck, 
skriver han. Han berättar vidare att en väckelse drog igenom Umeå 
med omnejd 1843, och1 dess efterföljd beslutade en grupp individer sig 
för att hyra en lokal »där man kunde få samlas till bön och Guds ords 
betraktelse«. Sammankomster hölls varje söndagseftermiddag och yt
terligare två gånger under veckokvällarna. Detta pågick fram till 1854 
då de byggde ett bönhus som C. O. Rosenius var med och invigde. 

Bönhuset byggdes centralt i staden och finansierades genom att 30 
aktier à 100 kronor utställdes. Det är i s tort sett endast aktieägarna 
som är namngivna av föreningens sympatisörer. Inga övriga medlems
uppgifter finns före 1920 eftersom medlemsupptagning kunde tolkas 
som att en frikyrklig organisation skapades.18 

Bland aktieinnehavarna återfanns rådmannen och guldsmeden Erik 
Linderoth Er:son, handelsmännen Mats Glas, Mauritz Schildt (som 
också han var rådman), Gustaf T. Ssedén, N. O. Vallner, samt skräd-
darmästaren C. O. Bäckman. Handlandena Conrad Andersson och J. 
G. Noring samt »herrarna« N. Häggström, S. Nyman, N. A. Rydman 
och J. A. Nygren anges också som aktieägare.19 När föreningen 1876 
erhöll medlemskap i EFS överläts aktierna i bönhuset till föreningen 
och en styrelse tillsattes istället. I den första styrelsen finner vi som 
ordförande, i enlighet med Stiftelsens intentioner, kyrkoherden Olof 
Norrman, med Erik Linderoth Er:son som vice ordförande, Gustaf T. 
Ssedén som kassaförvaltare (de två fanns med bland de tidigare aktieä
garna) och som sekreterare provinsialläkaren J. A. Vestman. Övriga 
styrelseledamöter var garverifabrikören G. E. Bergström, skräddaren 
J. E. Öström, handlarna J. V. von Ahn, Conrad Andersson och J. G. 
Noring. De var alla män och styrelsearbetet kom att förbli en strikt 
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manligt syssla fram till 1912. Då ändrades stadgarna från att ange att 
styrelsen skulle bestå av nio män till att där skulle ingå tolv personer.20 

Det ser också ut som om »vanliga« föreningssympatisörer endast hade 
ett begränsat inflytande över de beslut som fattades. Omsättningen i 
styrelsen var inte heller särskilt stor och omval var det vanliga.21 

Vi känner igen karaktären på föreningen från associationsväsendets 
styrelsearbete. Typiska kännetecken är att styrelsearbetet inte involve
rade större delen av föreningen utan endast en relativt homogen kärna. 
Överhuvudtaget gick det vanligtvis enkelt till vid föreningarnas styrelse
förhandlingar, som endast var en formalitet.22 Med det följer att inte 
mycket är bevarat om eller från styrelsens arbete. Tanken att själva 
styrelsearbetet var en viktig del av rörelsens verksamhet för att lära 
medlemmarna demokratiskt styrelseskick, som inom senare folkrörel
ser, hade ännu inte utvecklats.23 

Av titlarna att döma var det delar av Umeås borgerskap som ledde 
föreningens arbete. Missionsföreningens styrelseledamöter återfanns 
dessutom på flera positioner inom stadens beslutande organ. När sta
dens första stadsfullmäktige konstituerades efter de nya kommunallaga
rna 1862 ingick där rådman Erik Linderoth Er:son och handelsmännen 
M. Schildt (även han rådman) och M. Glas samt skräddaren C. O. Bäck
man.24 Alla hade de samtidigt centrala positioner i missionsföreningen. 
Ser vi vidare i Västerbottens läns hushållningssällskap, som var en del av 
associationsväsendet och även kan betraktas som landshövdingeäm
betets förlängda arm,25 märks också EFS-föreningens styrelseledamöter. 
11867 års matrikel för hushållningssällskapet återfanns till exempel Erik 
Lindroth Er:son, och även den då EFS-anknutne lektorn Paul Petter 
Waldenström. Ar 1889 nämns också prästerna Olof Norrman och Oss
ian Klingspor, båda var under var sin period ordförande i missions
föreningen. Där omtalas även handelsmännen J. V. von Ahn och Con
rad Andersson samt rådman och handlare M. Schildt, samtliga tidigare 
aktieägare i missionshuset.26 Dessa tre sistnämnda var alla också ägare 
till några av de största handelshusen i Umeå.27 

I kyrkans visitationshandlingar från 1895 återfinns ytterligare ett 
antal personer som känns igen från missionsföreningen - till exempel 
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O. Klingspor som kyrkoherde, G. T. Ssedén som kyrkvärd, J. G. Noring 
som kyrkorådsledamot och J. V. von Ahn som församlingsombud.2,8 

Erik Lindroth E:son märks också som ordförande i Umeå fabriks- och 
hantverksförening 1856-64 och 1874-85. I samma förening återfanns 
även J. G. Noring som kassaförvaltare.29 Garverifabrikör N. A. Ryd-
man, med en ledande ställning i stadens tidiga industriella liv, omnämns 
också.30 

Ännu ett välbekant namn hittar vi i kretsen kring missionsförening
en, lektor P. P. Waldenström, som före försoningsstriden var både be
märkt EFS:are och en skolans man. Att skolväsendet hade en relation 
till EFS märks även på att rektorn för Umeå allmänna läroverk, Johan 
Johannson, vände sig till Stiftelsen för att be dem skänka böcker till 
återuppbyggnaden av skolbiblioteket efter stadsbranden 1888. Samme 
rektor satt också som ordförande i såväl stadsfullmäktige som den 
byggnadskommitté som tillsattes efter att kyrkan brunnit ned på julaf
ton 1887.31 Det blev för övrigt missionshuset som tillfälligtvis kom att 
härbärgera kyrkans verksamhet.32 

Detta är inte en heltäckande studie på individnivå, men tendensen är 
tydlig. Umeå stads engagerade borgerskap hade inflytande på flera olika 
håll, i olika institutioner och sammanslutningar. Missionsföreningens 
ledande personer återfanns i stadsfullmäktige, kyrkorådet, hushållnings
sällskapet, inom handels- och fabriksnäringarna samt inom skolväsen
det. Den borgerliga offentlighet som går att urskilja i Umeå kring 18oo
talets mitt, var följaktligen både religiös och väl integrerad i maktens 
strukturer. Inte heller ortspressen var särskilt oppositionell under 18oo
talet och politiska frågor fick lite utrymme i tidningarna. De var »mode
rat reformvänliga i 1890-talets stora frågor. Någon samhällskritisk radi
kalism var det inte fråga 0m.«331 religiöst hänseende kunde emellertid en 
del ämbetsmän och akademiker ställa sig kallsinniga till missionsvän
nernas andliga hängivenhet.34 Mönstret från den lokala föreningen 
känns igen från EFS första styrelse i Stockholm, så det var inte enbart 
någon provinsiell egenart. 
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Borgerliga ideal och religiositet 

Umeå evangelisk-lutherska missionsförening var alltså väl integrerad i 
stadens offentliga liv genom sina aktieägare som senare blev förening
ens styrelseledamöter. Därför är det rimligt att se föreningen som ett 
utskott från det samtida associationsväsendet, vilket i sin tur har be
skrivits som en del i en gryende svensk borgerlig offentlighet.351 denna 
miljö smälte värderingar samman som kan härledas både från den 
framväxande medelklassen och den evangeliska väckelsen. Därigenom 
skapades en livshållning som hämtade sina intryck både från medel
klassens sociala liv och från livet inom kyrkligheten.36 Dessa ideal har 
påverkat den frikyrkliga livsstilen ända in i våra dagar. I en studie av 
svensk frikyrklighet från 1979 menar Hans Zetterberg att den präglas 
av puritanism, pietism och en personlig kristen bekännelse.37 

Sambandet mellan borgerliga värderingar och evangelikalism peka
des ut redan av sociologen Max Weber i hans inflytelserika verk Den 
protestantiska etiken och kapitalismens anda (1934). I den hävdar han 
att den etik som protestantismen främjade förordade hårt arbete, och 
världslig framgång var ett tecken på Guds gillande. Därför uppstod 
kapitalismen i de protestantiska länderna.38 Tage Lindbom har använt 
ett liknande synsätt på svenska förhållanden och funnit en förbindelse 
mellan 1800-talets puritanska strömningar med sina tydliga själv-
disciplinerande drag och kapitalismen. Puritanismens genomslag ser 
Lindbom som ett resultat av ett behov av en disciplinerande ideologi i 
en tid präglad av frigörelser från tidigare strukturer. Han pekar också 
på att liberalismen vid samma tid etablerade sig. Likheten mellan libe
ralism och puritanism är, enligt Lindbom, att båda betonar individens 
ansvar och förutsätter en medelklass.39 Såväl Weber som Lindbom 
anser att dessa religiöst präglade »skötsamhetsideologier« med tiden 
började göra sig av med sin religiösa dräkt och kvar stod kapitalismen 
utan religiös överbyggnad.40 

En avkristnad form av denna puritanska och pietistiska livshållning 
är den som Ronny Ambjörnsson beskriver hos arbetarna i Holmsund. 
Han använder sig av begreppet skötsamhet för att beskriva deras livs
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hållning. Skötsamhetsidealet karaktäriserades av flit, noggrannhet, 
sparsamhet, lojalitet och att se sitt liv som ett projekt att ta ansvar för 
och utveckla. Det var ett ideal som bar tydliga likheter med de levnads
mönster som förmedlades genom de traktater EFS gav ut och distribu
erade. Ambjörnsson menar att det i »den skötsamme arbetarens« fall 
var arbetarklassen som anammade borgerliga värderingar och mönster 
för att i modifierad form använda dem som en social hävstång för att 
vinna anseende i samhället.41 Detta stämmer väl med Sven Lundkvists 
iakttagelse. De folkrörelseanslutna bestod till stor del av ett uppåtsträ
vande samhälleligt mellanskikt.42 En mer krass synpunkt är att borger
liga värderingar vidareförmedlades till ett uppåtsträvande samhälls
lager som drog nytta av att religiösa samfund kunde utgöra ett socialt 
nätverk där det gick att knyta ekonomiska och kulturellt gångbara 
kontakter.4^ Samma mekanism kan antas ha verkat inom missions
föreningen, om än inte lika artikulerat, så att borgarklassens värde
ringar och kultur kom att vidareförmedias till en bredare krets. 

Missionsföreningen kunde genom sina nyckelpersoner med mång
sidig förankring utgöra en brygga mellan det ledande medelklasskiktet 
och föreningsanhängare som stod längre ned i den sociala hierarkin. 
Men samtidigt som detta hävdas är det viktigt att påpeka att detta 
förhållande inte är okomplicerat eller entydigt. Framförallt är det svårt 
att utifrån källmaterialet bevisa den roll missionsföreningens nätverk 
spelade. Det är inte heller en problematik som stått i centrum. 

Den EFS-sympatiserande föreningen grundades vid 1800-talets 
mitt för att bättre kunna främja ett kristet liv inom kyrkans ramar. 
Verksamheten bestod därför främst av samlingar för bön och andakt, 
och umgängesformerna var vid den tidpunkten inte särskilt utveck
lade. Aktiviteterna skilde sig betydligt från det sällskapsliv som för
knippas med det svenska borgerskapet under 1800-talet och som be
stod i att fira kungliga bemärkelsedagar, komma samman i litterära 
salonger och att överhuvudtaget umgås under »förfinade« former.44 

Ofta var också det sällskapsliv den borgerliga offentligheten odlade 
inte tillgängligt för en bredare allmänhet utan ställde krav på både bild
ning och ekonomiskt välstånd.45 Denna form av sällskapsliv var inget 
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som anammades av föreningen under dess första tid. Men med tiden 
blev också dessa mer ambitiöst utvecklade umgängesformer tillgäng
liga för en bredare publik i Umeå, genom exempelvis missionsföre
ningen.46 Men innan vi går in på hur föreningens uppbyggnad och 
verksamhet med tiden omvandlades, kommer en presentation av för
eningens arbetsformer. Först därefter är det möjligt att med föreningen 
som utgångspunkt föra en diskussion kring sekulariserings- och offent
lighetsbegreppen. 

Verksamheter inom missionsföreningen 

Missionsföreningens aktiviteter kan delas upp i olika verksamhetsom
råden som ofta gick in i varandra. Här har en uppdelning gjorts i 
mötesverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet samt missionsverk
samhet. Även om en viss överlappning fanns är det lätt att se de olika 
aktiviteterna som en indelning i typiskt manliga och kvinnliga domä
ner. På styrelseposterna återfanns, som nämnt, enbart män fram till 
1912. Alla missionsföreningens talare/förkunnare var också män. De 
kvinnliga predikanter som förekom på sina håll inom frikyrkorörelsen 
lyser helt med sin frånvaro.47 Ingen diskussion fördes vare sig om kvin
nornas eller männens könsspecifika uppgifter, vilket tyder på att detta 
inte var något att diskutera.48 

Om styrelsearbete och förkunnande var manliga uppgifter hittar vi 
de kvinnliga domänerna inom barn- och ungdomsverksamheten, mis
sionen och syföreningen, alltså de områden som av tradition varit 
kvinnliga. Här kunde även kvinnor inneha styrelseposter.49 Kvinnliga 
inslag var dock inte helt osynliga i föreningen. Ibland vände sig någon 
grupp inom föreningen i brev till styrelsen i något ärende och då fanns 
båda könen representerade.50 Till de uppräknade verksamhetsområd
ena kan också läggas föreningens vardagliga omhändertagande som 
kaffeservering och städning, men det tas inte upp i materialet och ver
kar vara taget för givet.51 Skillnaden mellan de manliga och de kvinn
liga områdena var att de kvinnligt präglade verksamhetsfälten kunde 
involvera männen, men inte tvärtom. Inom söndagsskolan fanns både 
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manliga och kvinnliga lärare, missionen engagerade båda könen och 
syföreningen leddes vanligtvis av kolportören. 

Mötesverksamhet 

En central plats inom föreningen hade vad som här kallas mötesverk
samhet. Under den benämningen har samlats andakter, andliga föredrag, 
bibelförklaringar, bön och uppbyggelsestunder - alltså sammankomster 
ämnade att vara till uppbyggelse för dem som redan var anknutna till 
föreningen, även om de också hade ett missionerande syfte. 

Vid sammankomsterna 1843-1854, skriver Ssedén i sin förenings
biografi, lästes endast Bibelns nya testamente och Luthers skrifter.52 

Denna kyrkliga rättrogenhet i fråga om innantilläsning samt texternas 
inomkyrkliga prägel möjliggjorde att hålla dessa samlingar före kon-
ventikelplakatets avskaffande 1858. 

De första decennierna av föreningens verksamma tid träffades för
eningsanhängarna i missionshuset varje söndag, en timme före guds
tjänsten i kyrkan, dit man sedan gick. Inga samlingar hölls samtidigt 
som söndagens gudstjänst. Möten hölls också på söndagseftermiddagarna 
och vid två andra tillfällen under veckan. Missionsvännerna träffades 
för att be, sjunga och läsa Guds ord, vilket ännu innebar att man läste 
innantill ur Bibeln och ur Luthers skrifter. Senare lästes även texter av 
C. O. Rosenius. Den som läste var vanligen någon betrodd man ur 
föreningen. Sammankomsterna i bönhuset började oftast med en sång 
a capella ur Sions sånger. Därpå följde bön eller ordförandens uppläs
ning av böneformulär och verser ur psalmboken eller Sions sånger. 
Efter detta sjöngs ytterligare en sång för att efterföljas av läsning ur 
någon av de nämnda textsamlingarna.53 

Eftersom föreningen var en ra/ss/owsförening, bildad av missions-
vänner, kan vi sluta oss till att tid och verksamhet även ägnades åt 
missionen. Det arbetet gick ut på att samla in pengar och medel för 
både den inre och yttre missionen. Vad missionsarbetet konkret bestod 
av vid den aktuella tiden är svårt att få ett säkert svar på. I prästmötes-
handlingarna nämns att andakter hölls »till upplifvande af nitet för 
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missionen« i stiftet.54 I EFS fall bestod missionsandakterna troligtvis 
av läsning av texter från Missionstidning eller någon annan skrift från 
EFS som behandlade ämnet. Pengar som samlades in vid dessa tillfällen 
skickades därefter via provinsombudet G. T. Sasdén till EFS i S tock
holm för vidare befordran till olika missionsområden. Vidare distribu
erades skrifter från EFS i närområdet, och det fanns en syförening som 
arbetade med insamling av missionsmedel.55 Skriftspridningen var inte 
någon huvuduppgift för föreningen. Det omvittnar flera brev från 
kolportörer som nämner svårigheterna med detta arbete. Särskilt de 
större skrifterna hade blivit svåra att sprida mot slutet av 1800-talet, 
både lokalt och nationellt.56 

I och med att Umeå missionsförening 1876 anslöt sig till EFS riks
organisation blev bönhuset föreningens gemensamma egendom genom 
att aktierna överläts till föreningen. Anslutningen medförde även att 
sammankomsternas former, med föreläsningen som huvudaktivitet, 
förändrades något. Föreningen ansökte om och fick 1877 en av Stiftel
sens kolportörer stationerad i staden. I sin föreningsbiografi skriver 
Saedén att »ordet förelästes endast af lekmän till år 1877, då derefter 
kolportörer har predikat«.57 Skillnaden mellan att föreläsa och att pre
dika ligger i a tt föreläsningen var just vad ordet anger - att läsa före, 
medan predikan innebar att Guds ord förklarades och tolkades efter 
individuell förmåga. Detta fick konsekvenser utöver det faktum att 
bibelundervisningen ändrade karaktär något, och att den bedrevs av 
någon annan än den inre kretsen av betrodda män.58 

En företeelse som levde kvar vid föreningens mötestillfällen så sent 
som 1887 var att »fi]ngen skulle anses vara självskriven att läsa eller 
hålla föredrag, utan skulle för varje gång, såsom förut varit brukligt 
här i Umeå, någon av de närvarande uppmanas att framträda«.59 

Denna praxis stammar från Rosenius tanke om att en lekman kunde 
framträda ifall både en yttre och en inre kallelse fanns.60 Och det var 
alltså den yttre kallelsen som på det här sättet förnyades. Detta förfa
rande var troligen principiellt viktigt men saknade reell betydelse efter
som förkunnaruppgiften var begränsad till ett fåtal.61 
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Barn- och ungdomsverksamhet 

Stiftelsen ansåg att barn- och ungdomsarbetet var viktigt och så var det 
också i Umeås missionsförening. Det var viktig med tanke både på det 
uppväxande släktets moraliska välbestånd och på föreningens fortlev
nad. Söndagsskoleverksamheten i Umeå fanns med ända sedan den 
första tiden.62. Framväxten av söndagsskolorna hänger samman med 
de förändringar kristendomsundervisningen genomgick vid 1800-talets 
mitt. När den allmänna folkskolan infördes 184z fogades den in i k yr
kans ansvarsområde. Från bland annat väckelsekretsar höjdes kritiska 
röster som menade att den undervisning, vilken folkskolan stod för inte 
var tillräcklig. Söndagsskoleverksamheten bedrevs därför inlednings
vis i opposition mot statskyrkan som avvisade tanken på en fristående 
kristendomsundervisning.63 

Det finns inga heltäckande uppgifter om söndagsskolans omfattning, 
men 1878 hade några kvinnor hållit söndagsskola för upp emot 200 
barn.64 Cirka tio år senare hade verksamheten utökats och omfattade då 
400 barn samt 20 lärare och lärarinnor.6^ Antalet söndagsskoleelever 

Utflykt med söndagsskolan. Klas Emil Skog/Västerbottens museum. 
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skall jämföras med att Umeås befolkning vid den tiden uppgick till drygt 
3000 personer. Uppgifterna tyder på att EFS var väl integrerad i stadens 
liv, för annars skulle dessa mängder av barn knappast skickats till sön
dagsskolan. Företrädare för föreningen uppgav att söndagsskolan gav en 
för barnen anpassad undervisning om den kristna tron. 

Antingen höll den i staden stationerade kolportören söndagsskolans 
textförklaringar, eller så utfördes detta av någon av dem som fungerade 
som lärare. EFS riksorganisation gav via sitt förlag även ut litteratur som 
var särskilt anpassad för söndagsskolan och äldre ungdomar. Vid sam
mankomsterna lästes något ur denna litteratur eller så delades den ut.66 

Söndagsskolan skaffade sig också ett eget bibliotek med åren.67 

Inom söndagsskolan ägnade man sig även åt den yttre missionen 
genom att försöka engagera de unga för missionsverksamheten. Till 
exempel understödde deltagare i söndagsskolans fadderbarn som satt 
på barnhem i Indien eller Abessinien, områden där EFS bedrev mission. 
Fadderskapet innebar att söndagsskoledeltagarna samlade in pengar 
till barnhemmen och i gengäld fick de fotografier på fadderbarnen och 
underrättelser om barnens befinnande. På så sätt, och genom att läsa 
särskilda skrifter om de exotiska miljöer där fadderbarnan levde, sökte 
EFS öka intresset för missionen bland barnen.68 

När det gäller aktiviteter för de något äldre ungdomarna är källorna 
knapphändigare än för söndagsskolverksamheten. I Umeå fanns det åt
minstone 1887 både en jungfru- och en ynglingaförening med träffar en 
gång per vecka.69 Redan på 1860-talet hade så kallade ynglinga- och 
jungfruföreningar bildats på sina håll i landet. De ansågs vara bättre 
anpassade för ungdomarna än den ordinarie missionsföreningen. Folk 
från ynglingaföreningarna arbetade bland annat inom söndagsskolan 
som lärare, och ibland gjorde deras sympatisörer hembesök hos sjuka 
och gamla eller delade ut skrifter. Jungfruföreningarna hade mer formen 
av en syförening för unga. Båda föreningarna hade också inslag av un
dervisning och uppbyggelse i den kristna tron.70 

Dessa föreningar fick dock ingen omfattande spridning. Under 
1870-talets stridigheter inom EFS anslöt sig ungdomsföreningarna 
ofta till den waldenströmska läran och bidrog till att »undergräva och 
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söndersplittra den äldre föreningen«. Därför var de lokala missions
föreningarna under de följande åren motvilliga till att tillåta bildandet 
av föreningar för »ynglingar och jungfrur«.71 

Under 1880-talet började Kristliga föreningen av unga män och 
Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUM och KFUK) att etablera 
sig i Sverige och ett visst samarbete kom till stånd mellan dem och EFS. 
Men eftersom KFUK och KFUM stod på en bredare och därmed min
dre tydligt specificerad religiös grund än EFS, ville Stiftelsen själv ha en 
egen ungdomsorganisation och det var en anledning till att De ungas 
förbund bildades 1902.72 

Kring mitten av 1890-talet fanns det en KFUM-förening också i 
Umeå och kolportören J. A. Stenmark höll en del föredrag och text
utredningar där. Att hans engagemang i KFUM/K inte var riktigt accep
terat framgår av att han var tvungen att ursäkta sitt handlande inför 
EFS riksorganisation. Han skriver att han skulle stöta sig med många 
framstående män och kvinnor om han vägrade, och det i sin tur skulle 
skada både honom själv och missionssaken i det långa loppet.73 

I anslutning till DUF:s bildande, grundades inom missionsföreningen 
Umeå lutherska ungdomsförening. Att ungdomsföreningarna och sön
dagsskolorna var en viktig verksamhet råder det inget tvivel om. I fören
ingens jubileumsskrift från 1916 står att » [ungdomsföreningen utgör, så 
att säga, den groende brodden av Missionsföreningens utsäde, vilket, en 
gång mognat, skall upptaga dess eget såningsarbete.« Med dessa ord 
sammanfattas också syftet och förhoppningarna med dessa föreningar.74 

Missionsverksamhet 

När umeåföreningen skriver till EFS vid grundandet 1856 nämns att 
»Christendoms vännerna i Umeå stad har bestämt att en gång hvarje 
månad försöka börja med en insamling för behjelpning i Stiftelsens än
damål med förhoppningen att framledes ock denna ort må komma i 
åtnjutning af Stiftelsens verksamhet.«75 Skriftspridning i närområdet 
hörde till den inre missionen, och redan 1857 hade föreningen visat ett 
intresse att sprida EFS skrifter. Genom föreningen delades Budbäraren 
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och diverse skrifter ut gratis. Pengar som föreningens syföreningar samlat 
ihop sändes även in som ekonomiska bidrag till riksorganisationen.76 I 
Umeå fanns tre olika syföreningar som arbetade för missionen mot slutet 
av 1880-talet. Det var också denna typ av föreningar som var de stora 
finansiärerna av EFS missionsarbete, såväl nationellt som lokalt i Umeå. 
Antingen sydde kvinnorna för vidare försäljning på någon missions
auktion, eller så syddes kläder för att skickas direkt till barnhemsbarn på 
EFS missionsfält.77 Syföreningarnas omfattande och ekonomiskt viktiga 
arbete uppmärksammas mycket lite i källorna. Endast insamlade medel 
i kronor och ören omnämns. Även föreningens egna omkostnader beta
lades till stor del med medel från syföreningarnas verksamhet. 

I ett samhälle som hänvisat uppgiften att vara moraliska föredö
men, socialarbetare och barnuppfostrare till den kvinnliga delen av 
befolkningen, blev arbetet med missionen något av en kallelse för 
många av de engagerade kvinnorna. I missionsarbetet, och filantropin 
i ö vrigt, kombinerades moderlig ömhet med en kristen uppgift. Mis
sionsmedel gick till EFS missionsfält och underhåll av barnhemsbarn, 
i b reven refererade till som »skyddslingar«. Till dessa skickade fören
ingens missionsengagerade kvinnor pengar, hemsydda kläder och de 
överöstes av moderlig kärlek.78 

Sätten att samla in pengar till EFS arbete inom och utom Sveriges 
gränser kunde variera och föreningen anordnade olika typer av samman
komster för att uppehålla intresset för missionen. Det hölls missions
försäljning och en rad andra liknande arrangemang. Missionsverk
samheten fungerade som ett sammanhållande kitt i Umeå missionsfören
ing och den gav tillfälle till allehanda trevliga och sociala aktiviteter. 
Detta blir också allt tydligare fram emot de sista decennierna av den 
studerade perioden. 

En umgängeskultur etableras 

Under det studerade halvseklet genomgick Umeå missionsförening en 
del förändringar. Kanske är de av det mer subtila slaget men ändå på
visbara. Den första större omställningen kom när missionsföreningen 
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anställde en kolportör i slutet av 1870-talet, i samband med att fören
ingen anslöt sig till EFS riksorganisation. Helt plötsligt kom en ung man, 
med förhållandevis låg social ställning och utan någon omfattande ut
bildning jämfört med föreningens ledande skikt och intog en central 
position i föreningen. Att ha en stationerad kolportör i föreningen inne
bar att han skulle medverka regelbundet vid föreningsmötena. 

Att det inte var oproblematiskt att komma som kolportör till fören
ingen vittnar Erik Janze om. Han skriver kring 1880 i ett brev till expe
ditionen i Stockholm att han känner sig motarbetad av föreningens äldre 
generation. De hävdar att han inte har den rätta kraften i förkunnelsen 
trots att han använder samma böcker som tidigare. Janze menar själv att 
det är en generationsfråga eftersom de unga i föreningen samtidigt hotar 
att gå över till stadens baptister om det långtråkiga föreläsandet fortsät
ter. Den unga generationen ville alltså ha en friare muntlig framställning 
efter modernare snitt, åtminstone som föreningens kolportör beskriver 
det. Kolportören själv var tudelad i synen på sin roll.79 

Detta är det första tydliga belägget i källmaterialet på att vad som 
kan kallas en ny tids konkurrenssituation hade uppkommit i staden. 
Senare, efter det att Janze gett upp och begärt förflyttning, uppstår en 
ny diskussion om kolportörens ställning. Nu gällde det hans efterträ
dare Per Johan Sjöstrand. I ett upprop till EFS styrelse i Stockholm 
kräver en fraktion av föreningen att han skall förflyttas eftersom han är 
»utpredikad«. Brevskrivarna anser att missionsföreningen borde ta 
efter baptisterna och waldenströmarna (missionsförbundarna) och 
byta ut kolportören oftare så att det inte blir så tråkigt.80 De frikyrkliga 
blev alltså något av föredömen i detta avseende, medan de tidigare 
endast setts som motståndare, och inte som några som utgjorde ett hot 
mot den egna verksamheten. Någonting hade med andra ord påverkat 
förutsättningarna för den organiserade kristenheten, och Umeå EFS-
förening tvingades tänka på sina verksamhetsformerna för att hålla 
kvar sympatisörerna inom föreningen och för att locka nya anhängare. 

Stadslivet i Umeå kring 1800-talets mitt visar inte många tecken på 
något omfattande eller varierat utbud för en bredare allmänhet. Nöjes
utbudet var tämligen sparsamt såsom det presenterar sig i lokalpressen. 
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Arrangemangen bestod av spridda offentliga föreläsningar i läroverket 
och någon enstaka bal i stadshusets festsal på exempelvis kronprinsens 
namnsdag.81 Det rika sociala liv Björn Olsson beskriver och som er
bjöds Umeås borgerskap lämnar inte några spår i tidningarna under 
decennierna närmast efter seklets mitt. Det var dessutom begränsat till 
stadens övre sociala skikt.82 

Umeåföreningen märks i pressen för första gången genom en an
nons införd sommaren 1876 med anledning av att föreningen då blivit 
medlem i EFS riksorganisation. Missionsföreningen frågade nu efter 
gåvor för försäljning vid en missionsauktion.83 Fram till slutet av 
1870-talet fortgick föreningens verksamhet enligt samma mönster som 
funnits sedan föreningens grundande 1854 med sammankomster några 
gånger i veckan. I årsberättelsen för 1878 omnämns att föreningens 
verksamhet har bestått av bön tre gånger per vecka och att man hållit 
söndagsskola samt att en syförening träffats en gång i veckan.84 

Nio år senare, 1887, rapporterar föreningens dåvarande kolportör 
om aktiviteterna i missionshuset som då vuxit betydligt. Nu är det verk
samheter i missionshuset så gott som varje dag i veckan. På måndagar 
träffas ynglingaföreningen. Måndag är också dagen för textutredning 
för söndagsskolan. På tisdagar är det varannan vecka syföreningen som 
träffas och varannan vecka jungfruföreningen. Onsdagar håller den egna 
nykterhetsföreningen sina sammankomster och på torsdagar är det före
drag och bön. På fredagar håller föreningen för sjömansmissionen sina 
träffar och även ett bönemöte hålls på fredagskvällen. Lördagarna om
nämns inte, men på söndagarna träffas man en gång på morgonen och en 
gång på eftermiddagen för föredrag, och på kvällen möter man upp för 
bön.85 Och eftersom EFS var en inomkyrklig organisation förväntades 
att dess anhängare även besökte söndagsförmiddagens gudstjänster i 
kyrkan. Inga samlingar hölls därför under gudstjänsttid. Så såg alltså 
den regelbundna verksamheten ut i slutet av 1880-talet. 

Aktiviteter av mer social karaktär är då inte omnämnda. Dit kan 
räknas auktioner, sammankomster för att dricka te, kaffe och saft inom 
missionsföreningen, picknickar, dagsutflykter, musikaliska soaréer och 
andra mer samkvämsliknande arrangemang som även de ökade vid den 
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här tiden. Föreningen inledde 1889 en serie aftonunderhållningar för att 
öka intresset för nykterhetssaken. Där serverades mat och kaffe som 
varvades med föredrag, sång och musik. Året därefter annonserade för
eningen i lo kalpressen att man avsåg att börja med så kallade andliga 
konserter. Då gavs möjlighet till kaffe- och tedrickning samtidigt som 
pengar för diverse missionsprojekt samlades in.86 Även fester vid mer 
speciella tillfällen blev vanligare, som julfester, fester på fettisdagen och 
andra av årets högtidsdagar. Exempelvis anordnade föreningen 1899 en 
fest för att fira den svenske kungen. Man tackade Gud och sände gratu
lationstelegram till Oscar II.87 Samma år hölls en fest för att samla in 
pengar för att installera elektrisk belysning i bönhuset.88 

Detta är aktiviteter som påminner om medelklassens kultiverade 
nöjen, och de fick nu alltså en ökad betydelse också inom EFS-fören-
ingen i Umeå. Därmed blev dessa belevade nöjen tillgängliga för en 
bredare skara. Deras religiösa karaktär var inte alltid helt självklar, 
även om det är omöjligt att mäta inslaget av religiositet i olika typer av 
aktiviteter. De avspeglar dock en tendens för hur livet levdes inom de 

Inför en missionsauktion i missionshuset. Västerbott ens museum. 
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religiösa organisationerna mot början av 1900-talet, menar Robert 
Currie. Han hävdar att de religiösa verksamheterna i allt större ut
sträckning kom att hämta inspiration från den mer profana kulturen.89 

Detta var en utveckling som kyrkligheten hade en ambivalent inställ
ning till, eftersom det nedtonade religiösa innehållet i verksamheterna 
samtidigt drog folk till kyrkor och bönhus.90 

Tendenser till anpassning var samtidigt skönjbar inom statskyrkan 
som började betona frivilligverksamhet, socialt ansvar och försam
lingsgemenskap genom församlingsrörelsen. Denna nya flexibilitet var 
ett svar på att kyrkans ställning inte längre var orubblig. Nationellt 
skärptes förhållandet mellan EFS och kyrkan eftersom man tydligare 
blev konkurrenter, men detta verkar inte nämnvärt ha påverkat förhål
landena i Umeå.91 

Aktiviteterna inom föreningen ökade inte bara till antalet, utan de 
blev också mer varierade. Det är som om äldre tiders innantilläsning 
och psalmsång inte längre var gångbara när konkurrensen på den of
fentliga arenan tilltog. En effekt av det ökade aktivitetsutbudet var 
också att det nu blev möjligt för den som ville leva hela sin icke arbe
tande tid inom missionsföreningen. Mängden arrangemang tyder på 
att aktiviteterna i missionshuset tog allt större del av fritiden i anspråk 
för föreningssympatisörerna.92 För att beskriva vad som växte fram kan 
etnologen Mats Hellspongs begrepp kulturmiljö användas. Med det 
avser han att »en grupps idéer, värderingar och erfarenheter konkretise
ras och kommuniceras i föremål och manifesteras i gemensamma aktivi
teter och som upplevs som en arena för social gemenskap«. Inom mis
sionsföreningen i Umeå började fram mot 1880-talet ett underlag för en 
specifik EFS-kultur att växa fram. Denna kulturform satte upp tydli
gare gränser än tidigare mot dem som inte innefattades av föreningens 
verksamhet.93 Det kan sättas i relation till det Sven Lundkvist skriver, 
nämligen att ju »mer en rörelse engagerar en person, desto mindre 
beroende blir han av gruppbildningar utanför«.94 

Uppenbarligen var syftet med aktiviteterna inom föreningen inte 
längre enbart att bidra till religiös uppbyggelse, utan de nya inslagen 
hade tillkommit för att utgöra ett moraliskt alternativ till vad som er
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bjöds i det omkringliggande profana samhället. På det lokala planet 
blir det tydligt hur livet i missionshuset i ökande grad avskilde sig som 
en egen kulturmiljö med sina egna umgängesformer. Om kulturbe
greppet istället relateras till Habermas uttryck borgerlig offentlighet 
kan det som växte fram kallas för en alternativ offentlighet. Med en 
religionssociologisk formulering kan utvecklingen också beskrivas 
som att missionsföreningen började anta formen av en denomination. 

Denna alternativa (umgänges)kultur hade inte varit så framträ
dande i Umeå missionsförening kring 1800-talets mitt, utan var något 
som utvecklats och fått tydliga konturer först från 1880-talet och 
framåt.95 Det tyder på att det sätt som föreningens sympatisörer såg på 
sin verksamhet under perioden hade genomgått en förvandling, liksom 
överhuvudtaget sättet att se på religiositet. Frågorna är hur och varför 
detta hände inom umeåföreningen. 

1880-talet - en tid av förändring 

Mot slutet av 1800-talet är det som om samhället på allvar var på väg 
att omskapas under influenser av den tidiga industrialiseringen. Även 
förutsättningarna för religiös utövning påverkas och i umeåområdet 
märks denna förändring på 1880-talet. Från att tidigare ha varit en 
självklar del av statskyrkan övergår nu missionsföreningen till att vara 
en fristående organisation bland andra. Däri ligger också betydelsen i 
begreppet denominalisering; föreningen antar formen av en deno
mination, ett samfund, och den erkänner sig därmed som en del i en 
pluralistisk verklighet. 

Både nationellt och lokalt ser vi hur EFS med tiden allt mer antar 
skepnaden av ett eget trossamfund. I Umeå sker det med en viss fördröj
ning och först vid 1800-talets slut blir det tydligt. Orsakerna bakom 
denna förvandling skiljer sig delvis åt mellan EFS nationellt och lokalt. 
I studien av riksorganisationen framhölls hur EFS utveckling kan ses i 
förhållande till den statskyrkliga, och i den hävdades att både Stiftelsen 
och kyrkan påverkades av de samhälleliga förändringarna. I Umeå var 
förhållandet till kyrkan gott hela undersökningsperioden igenom, men 

1 8 3  



utvecklingen mot denominationens form är ändå tydlig. I båda fallen 
handlar det om att det tidigare enhetssamhället blev allt mer heterogent 
och kristendomens ställning ifrågasätts av konkurrerande krafter. Li
vet i den norrländska staden blev också det mer pluralistiskt, men det 
var då i huvudsak olika föreningar och aktiviteter som blev missions
föreningens konkurrenter. 

Före 18 8o-talet beskrevs Umeå både av EFS och kyrkan som en stad 
präglad av traditionell lutherdom, därför var det också svårt för exem
pelvis baptiströrelsen att etablera sig.96 Då EFS mot slutet av 1870-
talet skakades av försoningsstriden och ett flertal föreningar splittrades 
runt om i landet undgick detta Umeå.97 Schismen inom EFS gavs emel
lertid förhållandevis stort utrymme i lokalpressen, samtidigt som tid
ningarna också kommenterade den dithörande frågan rörande huru
vida endast prästen skulle ha rätt att dela ut nattvarden.98 Det förekom 
dock att tidningarna pekade ut EFS som en kraft som underminerade 
kyrkan.99 Ungefär vid samma tidpunkt gav EFS i en lokaltidning rådet 
till sina kolportörer att inte delta vid nattvardsföreningar, vilket var 
den linje man höll i försoningsstriden.100 Med andra ord var de umeå-
bor som läste tidningarna medvetna om den oroliga tiden för statskyr
kan, och EFS-föreningen insåg givetvis risken för splittring och kon
flikt. I brev till EFS styrelse i Stockholm rapporterar föreningen hur den 
kyrkliga lutherska läran fortfarande är den dominerande i början av 
1880-talet. Samtidigt ser man med ökad ängslan hur det religiösa sam
förståndet är på väg att luckras upp.101 Så trots att Umeå undgått kyrk
lig splittring finns den i bakgrunden som ett reellt hot. 

Nya konkurrenter - en ny marknadssituation 

Det är under 1880-talet vi kan se hur aktivitetsgraden i s taden ökar, 
vilket samtidigt syns i lokaltidningarna och inom föreningen. Från att 
stadens invånare främst haft kyrkan att gå till för att utöva sin tro, och 
därtill ett mer informellt nöjesutbud i anslutning till stadens övre so
ciala skikt, ökade utbudet drastiskt för allmänheten. Därmed trappa
des också konkurrensen om invånarna upp och likaså anspråken på 
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deras icke arbetande tid. Det enklaste sättet att få ett intryck av detta 
förhållande är att studera lokaltidningarna. Där ökade mängden an
nonser av olika nykterhetsorganisationer och väckelsesamfund kraf
tigt. Även andra aktiviteter upptog betydligt mer annonsutrymme än 
tidigare. I tidningarna återfinns annonser för diverse möten, föredrag, 
dagsutflykter på Umeälven eller till näraliggande platser och för andra 
festligheter.102 

Den beskrivna utvecklingen inom missionsföreningen har alltså sin 
motsvarighet i staden i allmänhet, där ett allt mer intensifierat och 
varierat aktivitetsutbud blev tillgängligt för en bredare allmänhet. Vid 
undersökningsperiodens början märks enbart några enstaka nöjes
arrangemang, och då främst riktade till stadens övre sociala skikt. Mot 
1880-talet expanderade folkrörelsernas verksamhet i Sverige. Då ökar 
också inslaget av aktiviteter riktade mot de bredare folklagren både i 
landet i stort och i Umeå.103 

Den frikyrkliga väckelserörelsen fanns i Umeå sedan 1860-talet i 
form av en mindre grupp baptister, men så sent som 1875 nämns ett 
baptistiskt dop i umeåtrakten som en ovanlig företeelse av en lokaltid
ning.104 Baptisternas aktivitet kom dock att öka som en följd av att de 
i allt högre utsträckning började accepteras inom det svenska religiösa 
livet.105 Men att tiderna varit annorlunda även i Umeå vittnar baptis
ternas företrädare om. Umeåbaptisternas ledare, smedsmästaren och 
sedermera riksdagsledamoten Johan Nyqvist, hade under 1860-talet 
drabbats av att tillsammans med sin fru bli inkallad till stadens kyrko
herde och landshövding för att de inte låtit döpa sin son. Fyra månader 
gammal tvångsdöptes sonen därefter med hjälp av polismakten.106 

År 1886 etablerade sig Missionsförbundet i staden. Huruvida denna 
frikyrka etablerade sig i staden som en utbrytning ur missionsförening
en är oklart. Läget i föreningen omnämns visserligen som spänt under 
1887, men ingen splittring har ännu uppkommit, skriver prästen Norr
man. Därför är det svårt att hävda att 1886 års Missionsförbunds
förening skulle vara en utbrytning från EFS-föreningen.107 Att det 
rådde ett ansträngt förhållande mellan stadens EFS:are och walden-
strömarna blir tydligt när sympatisörer till Missionsförbundet försökte 
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låna missionshuset för en av sina predikanter. Det kunde inte tillåtas 
utan predikanten fick istället gå till godtemplarlogen. Att situationen 
upplevs som hotande uttrycks i ett brev till EFS styrelse. Där sägs att 
föreningens kolportör på uppmaning av riksstyrelsen skall företa en 
längre resa till Lappland. Därför ber skribenterna om att få behålla 
kolportören i staden eftersom Missionsförbundets predikant annars 
skulle sakna konkurrens.108 

Frälsningsarmén hade efter stadsbranden 1888 börjat sin sociala 
hjälpverksamhet i staden och i början av 1890-talet bildades lokala 
KFUM- och KFUK-föreningar. Likaså nåddes Umeå av arbetarrörelsen 
under 1890-talet. Nykterhetsrörelsen hade genom IOGT fått fäste i 
början av 1880-talet, NGTO och TO anlände 1892.109 Konkurrensen 
om själarna ökade med andra ord under seklets sista decennier.110 Det 
är i l juset av detta som EFS-föreningens omvandling bör ses - fören
ingen anpassade sig, frivilligt eller ofrivilligt, till den nya situationen. 

På nationell nivå hade kyrkans ställning underminerats vilket ex
empelvis religionsfrihetslagarna från 1860-70-talen är ett uttryck för. 
På EFS riksnivå kan man i årsberättelserna läsa hur hotet från sekulära 
rörelser såsom fritänkare, utilitarister, kulturradikaler, positivister, so
cialister och andra sekulära grupper tillkom under 1880-talet. Därtill 
kan läggas hotet från liberaliseringen av teologin. EFS ansåg att den 
skadade Bibelns auktoritet. Dessförinnan hade hotet främst kommit 
från separatistiska element inom kristenheten, främst från baptister, 
mormoner, och under 1870-talet från den waldenströmska/frikyrkliga 
falangen inom EFS. Denna förändring, från att »fienden« inte längre 
kom från den religiösa sfären till att återfinnas bland de icke kristna, är 
ett tecken på religionens förutsättningar ändrats.111 

EFS riksorganisation började ganska tidigt uttrycka oro för uttalat 
sekulära rörelser och ideologier men detta hot nådde senare till det 
ortodoxt lutherska Umeå. Istället är det som om missionsvännerna i 
Umeå blev medvetna om alternativ till inomkyrkligheten först genom 
baptisterna och försoningsstriden, men på allvar inte förrän nykter
hetsrörelsen etablerade sig i staden och började locka folk till sig. Kring 
mitten av 1880-talet var det i synnerhet godtemplarna som framstod 
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som konkurrenter till missionsvännerna. En i missionsföreningen sta
tionerad kolportör skriver oroligt 1884 att det gått så långt att det för 
en del hade blivit viktigare att bevista logemöten än gudstjänsten i 
kyrkan eller sammankomsterna i missionshuset, till och med på sönda
gar.112 Förhållandet mellan väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen 
var ofta gott, men i Umeå hade godtemplarna haft ett internt bråk vid 
1880-talets början. Det gjorde att såväl allmänheten som stadens övre 
sociala skikt och kyrkan i b örjan var misstänksamma mot nykterhets-
ivrarna. Att nykterhetsrörelsen främst attraherade de breda folklagren 
torde även det ha påverkat hur de blev mottagna av etablissemanget.113 

Under dess tidigaste historia möttes godtemplarna med skepsis även av 
EFS, både lokalt och nationellt. Anledningen var att de ansågs ha en 
religiös fasad men saknade bakomliggande religiösa mål med sin verk
samhet. Dessutom bidrog den unga nykterhetsrörelsens hemliga riter 
till att den misstänkliggjordes och kunde stämplas som ett hot mot 
samhällsstabiliteten.114 Det var dock en syn som kom att nyanseras 
med tiden. 

Till det som med åren bidrog till att skapa nya villkor för arbetet 
inom stadens EFS-förening hörde också demografiska förändringar. 
Umeå brann 1888 och i återuppbyggnadsskedet flyttade en stor grupp 
hantverkare och arbetare dit.115 Arbetskraftstillskottet efter branden 
innebar samtidigt goda möjligheter för industrier att etablera sig. Det 
medförde att staden expanderade från knappt 3000 invånare vid tiden 
för branden till 5000 år 1905. Inslaget av industriarbetare ökade som 
mest åren kring sekelskiftet. Men de hade ändå endast ett begränsat 
reellt inflytande.116 Björn Olsson uppger att »samma försörjnings
källor som tidigare [dominerade], vilket betydde handel, hantverk och 
förvaltning med skolväsende«. Vidare skriver han att »det [fortfa
rande] var ett fåtal förunnat att formulera de program som fördes ut i 
stadsfullmäktige och i informella församlingar«.117 I brandens spår 
följde nya förutsättningar för missionsföreningen, och dessa utnyttja
des i motsvarande grad också av folkrörelserna i staden som växte. 
Men befolkningens ändrade sammansättning är ingenting som nämns 
i källmaterialet, och därför är det svårt att veta i vilken utsträckning 
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industrialiseringen av Umeå påverkade föreningen. Den förändring 
som föreningen genomgick påbörjades dessutom före branden och 
innan stadens industrier expanderade. 

Den utveckling som missionsföreningen erfor kan beskrivas som en 
process som gick från »enhetskyrka till kulturell pluralism«, för att 
använda Sven Gustafssons ord när han skildrar kyrkans historia mel
lan i860 och 193o.118 En pluralistisk situation innebär oundvikligen 
något av en marknadssituation. För Umeås del bidrog de olika folkrö
relserna och fritidssysselsättningarna till denna. Under sådana förhål
landen måste allt anpassas till marknaden för att kunna säljas, hävdar 
Peter L. Berger.119 Callum G. Brown talar om framväxten av »religious 
leisure« under 1800-talets sista decennier, som ett medel att locka folk 
till de religiösa samfunden. Med det avser han aktiviteter som inte 
nödvändigtvis har ett uttalat religiöst innehåll men som utövas inom en 
religiös organisation.120 Så från att missionsföreningen varit en sam
manslutning för utövande av evangelisk-luthersk kristen tro, främst 
genom bön och andakt, blir den i större utsträckning en förening för 
kristen samvaro med ett stort utbud av olika aktiviteter. 

Särskilt tydlig blir samvaroaspekten i missionsföreningens ung
domssektion, Umeå lutherskaungdomsförening. Att göra verksamhe
ten mer roande för särskilt de yngre var givetvis ett led i att behålla 
ungdomarna inom rörelsen.121 Speciella ungdomsmöten, bibelstudier, 
symöten och liknande aktiviteter anordnades flera gånger i veckan 
inom ramen för ungdomsföreningen. Därtill arrangerades även sam-
kväm, fester, utfärder i närområdet, nyårs- och midsommarvakor och 
andra sammankomster som hade gemenskap och umgänge som ett 
centralt mål. Dessutom hade föreningen en särskild festkommitté. Vid 
en undersökning av föreningens bokföring framgår tydligt att samva
ron var viktig. Den största intäkten kom inte helt oväntat från fester 
och samkväm - anledningen att anordna dessa festligheter var ofta att 
samla in pengar till missionen. Den största utgiften är också just fes
terna och samkvämen, och den överstiger omkostnaderna för de barn 
i u tlandet som understöds.122 

Religiositetens förändrade roll blir också synlig i de med tiden allt 
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färre och mindre hätska utfallen mot frikyrkligheten. De ersätts istället 
med attacker mot godtemplare och senare socialister. Stadsmissionä
ren (en i staden stationerad kolportör) J. A. Stenmark skriver 1896, att 
» [g]oodtemplare, socialister och alla ister söka med reklamer locka folk 
till sina lokaler, men de röna föga framgång«. Även Frälsningsarmén, 
som kunde ses som en udda sammanslutning med sina uniformer, sin 
musik och inriktning på social hjälpverksamhet, får en släng av sleven 
och avfärdas som »lättingar«. Inget nämns om övriga frikyrkor.123 Kam
pen om den rätta tron fördes uppenbarligen inte längre i lika hög ut
sträckning mot övriga kristna samfund om tolkningsföreträdet av den 
kristna tron, utan mot religiöst neutrala och icke-religiösa sammanslut
ningar. Detta märks även när prästen i Umeå stadsförsamling, Torsten 
Hildebrand Svartengren, 1907 skriver till EFS och förordar en ökad 
samverkan mellan stadens olika kristna söndagsskolor. Han önskade 
att någon form av »yttre sammanhållande band formas mellan de sär
skilda kristliga och lutherska söndagsskolorna i länet«. Han skriver 
detta apropå att nykterhetsrörelsen redan har en söndagsskola och att 
den socialdemokratiska arbetsgruppen planerar en ateistisk.12*4 

Samma präst kommenterar ett år senare, angående somrarnas folk-
samlande missionsmöten, att »nykterhetsvänner, socialdemokrater m. 
flera hålla sina s. k. 'demonstrationståg'. Missionsmötena är våra de
monstrationer [...]. Då man anordnar demonstrationståg, så 'mönst
rar' man sina trupper. Våra missionsmöten, [...] är våra truppmönst
ringar«.125 Det är med andra ord inte längre frikyrkligheten som är det 
främsta problemet i Umeå. Istället börjar det finnas försiktiga tenden
ser till ekumenik. Men ekumenik är i sig ett tecken på att de kristna 
samfunden är på väg att förlora sin ställning. Ekumenik förordas när 
andra möjligheter för de olika samfundsbildningarna är uttömda och 
de måste inrikta sig på att försvara sin position. När hotet från grupper 
utanför den kristna sfären ökar förenas de kristna mot den gemen
samma motståndaren.126 Det vi ser ske i Umeå är en tilltagande pola-
risering mellan religiösa och icke-religiösa grupperingar. 

Ytterligare tecken på att förutsättningarna för religion förändrades 
mot slutet av seklet kan vi läsa oss till i Umeås lokaltidningar. Fram till 
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ungefär i88o-talet var det exempelvis endast kyrkan som informerade 
läsekretsen om sina aktiviteter i en obligatorisk notis om sin mötes
verksamhet på tidningens framsida (det som idag motsvaras av pre
dikoturerna). Därefter blev det allt vanligare att övriga religiösa sam
fund, först EFS och sedan frikyrkorna, fick möjlighet att annonsera på 
denna plats. 

De följetonger och berättelser som regelbundet publicerades i t id
ningarna speglar också de en omsvängning i a ttityd. Kring mitten av 
1800-talet hade de ofta en religiös underton med ett underliggande 
moraliskt budskap. Med tiden förändrades detta, och det religiösa 
budskapet tonades ned till förmån för ett mer rent underhållande inne
håll. När tidningen Westerbottens redaktion 1875 skrev om syftet med 
följetongerna angavs att de skulle vara både underhållande och sedelä
rande, vilket i praktiken kunde innebära att de hade en religiös karak
tär. Ett kvarts sekel senare skulle de i huvudsak vara underhållande.127 

I tidningarna märks i början av undersökningsperioden inga spår av 
några folkrörelseliknande föreningar. Av andra organisationer är det 
bara olika myndighetsrelaterade sammanslutningar som kyrkan och 
hushållningssällskapet som får utrymme. Under de sista decennierna 
av seklet ändras detta. Rapporter från olika frivilligföreningars års
möten blir allt vanligare och de åtföljs av statistiska uppgifter. Samti
digt ges också betydligt större utrymme åt olika organisationer genom 
annonser, kortare notiser och referat från deras mötesverksamhet. Det 
här tyder på att tidningarna nu fått en annan roll i samhället, men 
också på att kyrkans monopol underminerats. Från att ha varit det 
enda religiösa alternativ, som gavs utrymme i pressen, blev nu statskyr
kan ett alternativ bland andra (om än fortfarande med en privilegierad 
ställning) i ett allt mer diversifierat och pluralistiskt samhälle. Det är 
emellertid viktigt att påpeka att samhället därmed inte nödvändigtvis 
blev mindre religiöst och att det religiösa innehållet i tidningarna mins
kade. Snarare var det så att religiösa uttryck offentligtgjordes på ett 
annat sätt än tidigare och gavs allt större utrymme, men samtidigt var 
de då också tvungna att samsas med andra röster. Det här gör att det är 
svårt att beskriva det sena 1800-talets religiösa utveckling, sekulari
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seringen, som en form av privatisering. Mot det talar den allt mer ut
åtriktade verksamhet som väckelserörelserna började bedriva mot 
1800-talets slut och decennierna därefter. 

Det går alltså att slå fast att organiserad religiositet ändrade skep
nad under andra halvan av 1800-talet. I det skeendet ligger att det blev 
allt svårare att upprätthålla kristendomens självklara ställning. Där
med fanns det två möjligheter för de olika kristna organisationerna. 
Antingen kunde de anpassa sig till den rådande situationen eller bjuda 
till motstånd, och det kunde ske medvetet eller omedvetet.128 Umeås 
missionsförening slog in på anpassningens väg. Det var dock ett inte 
okomplicerat eller entydigt vägval eftersom anpassningen paradoxalt 
nog samtidigt resulterade i ett tydligare avskiljande från samhället. Att 
vara EFS:are blev i högre utsträckning att spendera sin arbetsfria tid 
inom föreningen. På samma gång blev emellertid missionsföreningen 
allt mer lik övriga folkrörelser till sina verksamhetsformer. Föreningen 
i Umeå omvandlades från en öppen »kyrka« (som en del av statskyr
kan) till att allt mer bli lik en denomination och i och med det jämför
bar med övriga folkrörelser och ideologier. Därmed erkände rörelsen 
sig också som en del av en pluralistisk verklighet.129 

Religionens förändrade ställning 

Kan vi då tolka den påvisade utvecklingen som steg i en pågående 
sekulariseringsprocess? Sekularisering har i avhandlingen satts i sam
band med pluraliseringen av samhället, något som stämmer in på situa
tionen i Umeå under andra halvan av 1800-talet. Här har främst bety
delsen av de olika folkrörelsernas etablerande i s taden betonats som 
orsak till att alternativa sätt att leva, tänka och spendera fritiden växte 
fram. Hotet att stadens invånare skulle välja att lägga sin tid och sitt 
engagemang någon annanstans än i missionsföreningen fick den att, 
omedvetet eller medvetet, anpassa sina verksamhetsformer efter den 
nya tidens krav och förutsättningar. Inom föreningen betonades därför 
samvaron allt mer på bekostnad av traditionellt religiösa samlingar 
som andakter och föredrag. 
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En pluralistisk situation innebär att en marknadssituation uppstår till 
vilken religiositet, liksom övriga ideologier och livsstilar, måste anpassa 
sig för att bli attraktiv och nå ut till människorna. Därför är pluralism 
och sekularisering ovillkorligt länkade till varandra.130 En marknads
situation medför att även religiös tillhörighet görs till något som är frivil
ligt och som individen måste välja att tillhöra. Det är en klar skillnad mot 
en situation där religion och samhälle är intimt sammanvävda. Stephen 
Yeo pekar i det sammanhanget på relationen mellan ett växande utbud 
av fritidsaktiviteter och marknadsanpassningen av religiösa organisatio
ner under det sena 1800-talet. Att religiositet i högre utsträckning gjor
des till ett trevligt fritidsintresse var till att börja med en framgångsrik 
strategi. Det är i det sammanhanget relevant att, med Browns uttryck, 
tala om uppkomsten av »religious leisure«. I och med detta nedtonades 
emellertid »högre« religiösa mål, vilket beredde marken för den deno-
minalisering som kom att följa.131 Om det var så att de olika kyrkorna 
och samfunden fortfarande ville attrahera folk i ett religiöst föränderligt 
och mindre homogent samhälle, innebar det att de tvingades till en stän
digt pågående anpassning.132 Samtidigt blev den religiösa uppgiften mer 
komplicerad när de olika organisationerna både försökte tillgodose 
människors religiösa intressen och förse dem med en meningsfull fritid. 
Green hävdar att kristenheten försökte anpassa sig till samhället genom 
att bli mer likt det, och även om det var en lyckad omställning blev reli
gionen också mer sårbar.133 

Det går att framställa detta som att kristenheten blev »mindre« 
kristen och utmåla den som ett passivt offer för omständigheterna. 
Men, som Jeffrey Cox påpekar, så är de moderna distinktionerna mel
lan religion, samhälle och politik inte relevanta för att beskriva situa
tionen under 1800-talet. Att använda dessa begrepp blir då anakronis-
tiskt eftersom de saknade innebörd under den period som här beskri
vits. När samhället omvandlades förändrades även de uttryck religio
sitet tar. I en tid med ökade sociala spänningar blev också kristenheten 
mer social och utåtriktad.134 Mot slutet av seklet menar Bebbington att 
»Evangelicals were to the fore in the general shift in favour of providing 
organised leisure facilities for the working people. Suspicion of amuse-
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ments melted away as they came to be seen as valuable adjuncts of 
church life.«135 För missionsföreningen betydde det att den började 
tävla om stadsbornas uppmärksamheten genom att förse dem med nya 
och mer underhållande aktiviteter. 

Brown hävdar samtidigt att denna utveckling inom de religiösa 
organisationerna innebar att gränser sattes upp mot dem som stod 
utanför de kyrkliga aktiviteterna. Nu skapades också den »religiöse 
andre«, den som stod utanför, den som tillhörde de icke-kyrkliga. Det 
var en åtskillnad som tidigare varken hade varit viktig eller uttalad. Att 
gå, eller inte gå, i kyrkan eller bönhuset och att delta i, eller stå utanför, 
deras aktiviteter, blev markörer som angav tillhörighet eller uteslut
ning. Det var nu betydelsen av att vara religiös respektive irreligiös 
uppstod, menar Brown.136 

Samtidigt som religiösa organisationer intensifierade sitt arbete, 
likt missionsföreningen i Umeå, blev religiös tillhörighet mer kopplad 
till en urskiljbar livsstil och kultur. Religiös tro anpassades till sin sam
tid och blev till en individuellt vald livsstil, vald bland andra religiösa 
och icke-religiösa alternativ. Om det inte varit så att sympatisörerna 
verkligen spenderade mycket tid inom föreningen, torde det annars ha 
varit omöjligt att upprätthålla det rika utbudet av aktiviteter i bön
huset. Men genom att förändra religiositeten i denna riktning anträd
des vägen mot slutet för en enhetlig religiositet som omfattade alla 
medborgare. Eller som Frank Turner uttrycker det: »[Tjhese forces of 
intensified religiosity sowed the dragon's teeth that generated the soldi
ers of unbelief«.137 Men här har Cox ännu en viktig invändning. Han 
pekar på att anpassning eller modernisering inte nödvändigtvis resulte
rar i en minskad betydelse av religiös praxis eller tro. När anpassningen 
är lyckad, och bidrar till att kristenheten känns relevant i människors 
liv, betyder det att de religiösa sammanslutningarna inte försvinner. 
Men i det europeiska fallet har utvecklingen inte varit lyckad i det långa 
loppet för kyrkor och samfund. De har helt enkelt varit oförmögna att 
svara mot de yttre förändringarna, enligt Cox. De har istället vänt sig 
inåt för att vårda det de redan har.138 

Den mer pluralistiska och marknadsmässiga situationen som växte 
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fram mot slutet av 1800-talet separerade å ena sidan religiös utövning 
från det övriga samhället. Men å andra sidan blev exempelvis Umeås 
missionsförening till uttrycken mer lik de i staden etablerade folkrörel
serna. Det var med andra ord en dubbelriktad förändring missions
föreningen genomgick: samtidigt som den blev mer lik sin omgivning 
blev den också tydligare urskiljbar. Föreningen utgjorde en del av sta
dens borgerliga offentlighet vid studiens början och med sina aktieä
gare väl integrerade i m aktens struktur. Femtio år senare hade fören
ingen antagit en allt mer folkrörelselik form, blivit en denomination, 
och är därmed mer att betrakta som en alternativ offentlighet bland 
andra intresseorganisationer. 
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VII 

Avslutning 

U TGÅ N GSP U NK TEN F ÖR D EN NA avhandling är att det finns ett samband 
mellan väckelse, sekularisering och offentlighet. Det är relationen mellan 
dessa företeelser som avhandlingen kretsar kring. Här kommer avslut
ningsvis tanketrådarna från de olika kapitlen att föras samman till ett 
övergripande resonemang som ansluter till avhandlingens två syften. Det 
första syftet är att studera den förändring Evangeliska Fosterlands-Stif-
telsen (EFS) genomgick mellan åren 1856 och 1910. Det andra syftet är 
att med Stiftelsen som exempel undersöka hur religionens ställning änd
rades under den studerade perioden. De omställningar EFS som organi
sation gick igenom har relaterats till det av Jürgen Habermas myntade 
begreppet »borgerlig offentlighet«. För att beskriva det sätt religionen 
omvandlades har ett sekulariseringsperspektiv anlagts. 

Att använda sig av sekulariseringsbegreppet är förenat med vissa 
problem. Ett sådant är att föreställa sig att det finns en vedertagen defi
nition. Det gör det emellertid inte. Ordet sekularisering kan, som José 
Casanova och Hugh McLeod pekat på, beskriva processer på skilda ni
våer: exempelvis hur kyrkan separeras från staten; hur religiösa tolk
ningsmodeller trängs undan av mer rationella; hur religion förpassas från 
en offentlig sfär till en privat; hur religiös övertygelse blir till ett individuellt 
ställningstagande mer än att utgöra grunden för en kollektivt uppfattad 
identitet; eller att religion försvinner från folks medvetande. 

Orsakerna till sekularisering är också omdebatterade, även om den 
uppfattning som under lång tid ägt tolkningsföreträde hävdar att den 
var en följd av industrialiseringen och moderniseringen av samhället. 
Utvecklingen under de senaste decennierna har gjort att innebörden i 
sekulariseringsbegreppet diskuterats och flera olika förslag finns på 
hur det skall förstås. Exempelvis uppkomsten av religiöst legitimerade 
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konflikter, new-agetänkandets spridning och den kristna högerns bety
delse i USA har bidragit till att problematisera begreppets innebörd. 
Därför måste var och en som använder sig av sekulariseringsbegreppet 
definiera det för att det överhuvudtaget skall vara meningsbärande. 
Den process som har studerats i denna avhandling är den som innebär 
att det sker en omställning från att religionen betraktades som en kol
lektiv angelägenhet, förmedlad av och praktiserad inom den svenska 
statskyrkan, till att den blev en individuell och frivilligt vald överty
gelse. Det var en förändring som också innefattade möjligheten att 
ställa sig vid sidan om religionen. 

Under den första halvan av 1800-talet började det moderna Sverige 
att ta form. Marknadsekonomin etablerades och dess aktörer blev allt 
mer betydelsefulla. I anslutning till dem formades vad Habermas kallar 
en borgerlig offentlighet. Men när han beskriver den är religiositeten i 
stort sett frånvarande. Han menar att religion blev något privat som 
hörde hemma inom hemmets väggar. Samtidigt visar brittiska och 
svenska exempel att medelklassens värderingar och levnadsmönster i 
stor utsträckning anslöt till en religiös föreställningsvärld. Exempelvis 
uppfattade delar av borgerligheten att samtida sociala problem bott
nade i religiös likgiltighet hos samhällets växande proletariat. 

Torkel Jansson och Roger Qvarsell har konstaterat att det frivilliga 
medel- och överklassbaserade föreningsväsendet, som växte fram under 
första halvan av 1800-talet, ofta uppstod i anslutning till frågor med en 
religiös dimension. Detta så kallade assciationsväsende har satts i sam
band med en svensk borgerlig offentlighet. Filantropin är ett uppenbart 
exempel på detta religiöst färgade föreningsliv och EFS är ett annat. 

Dessutom offentliggjordes religionen med det sena 1800-talets väck
elserörelser i h ögre utsträckning än tidigare. Den tidigare konventikel-
baserade väckelsen organiserade sig och bildade samfund. Genom deras 
väckelsemöten, kringvandrande kolportörer och predikanter, byggandet 
av missionshus och spridning av ett stort antal olika skrifter tog reli
gionsutövandet steget ut i det publika på ett helt annat sätt än tidigare. 

Händelseutvecklingen under andra halvan av 1800-talet innebar 
att samhället blev mer heterogent. För Stiftelsen innebar det att den 
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endast blev en aktör bland andra religiösa, religiöst neutrala eller icke
religiösa strömningar och organisationer. En diversifierad situation är, 
enligt Peter L. Berger, jämförbar med en marknad som alla dess delta
gare måste förhålla sig till för att attrahera nya intressenter. Ett sätt för 
religion att behålla sin relevans är att anpassa sig till det rådande sam
manhanget, och om omställningen är lyckosam behålls dess relevans, 
menar Jeffrey Cox. Omvandling och anpassning av religiös tro och 
praxis är därför något som måste beaktas om samspelet mellan sam
hälle och religion skall förstås. 

Sekularisering och offentlighet 
speglade genom EFS 

EFS bildades 1856 och under den första tiden bestod Stiftelsen formellt 
enbart av en stockholmsbaserad över- och medelklasspräglad styrelse 
vars organisationsform och sammansättning uppvisar klara likheter 
med det samtida associationsväsendet. Därför är det relevant att be
trakta EFS som en del av en svensk borgerlig offentlighet. Genom leda
möterna hade styrelsen också förbindelser till hovet, adeln, landets poli
tiska ledning, näringslivet, den övre medelklassen och delar av kyrkans 
prästerskap. Men trots att styrelseledamöterna var väl integrerade i 
existerande maktstrukturer var samtidigt flera av dem aktiva föresprå
kare för att kyrkan skulle separeras från staten. På samma gång åter
fanns inom EFS innersta krets både publicister och ägare till stora tryck
erier, vilket kom att nyttjas i Stiftelsens skriftspridningsarbete. 

EFS ville inom kyrkans ram arbeta för »Christi rikes tillvext ibland 
Christna bekännare« genom att koordinera den inomkyrkliga väckel
sens frivilligarbete. Stiftelsens tillkomst utgjorde en kritik mot de delar av 
kyrkan som ansågs vara andligt likgiltiga, men Stiftelsen avsåg också att 
motverka de frikyrkliga strömningar som hotade den statskyrkliga läro
grunden. Avsikten var att som en inomkyrklig rörelse, baserad på ett 
pietistiskt kyrkoideal, revitalisera kyrkan inifrån. Detta ideal övergavs 
aldrig, men de sätt det tog sig uttryck skilde sig åt under årens lopp. 
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EFS transformeras till form och innehåll 

Det finns flera tecken på att EFS ställning, och de sätt man inom rörel
sen uppfattade sig på, ändrades under den studerade tidsperioden. En 
kort tillbakablick är därför på sin plats innan slutsatserna kan dras 
utifrån det empiriska materialet. 

Förändringsprocessen påbörjades för EFS del redan under 1860-
talet. Då fördes en diskussion inom styrelsen om att de olika EFS-sym-
patiserande föreningsbildningarna runt om i la ndet borde stå i t ätare 
kontakt med stockholmsstyrelsen. Av de t kom att det från 1874 blev 
möjligt för enskilda föreningar att söka medlemskap i EFS . Även om 
den inomkyrkliga positionen inte öppet ifrågasattes togs ändå de första 
stegen mot en självständig organisation. 

Under 1880-talet hade EFS och kyrkan i allt högre utsträckning 
öppet börjat uppfatta varandra som konkurrenter. Detta eftersom kyr
kan, genom den så kallade församlingsrörelsen, hade börjat lägga allt 
större vikt vid sitt eget församlingsbaserade frivilligarbete. Det hörde i 
sin tur samman med att kyrkan utsattes för kritik från olika ratio
nalistiska strömningar och från den tidiga arbetarrörelsen. Förutom 
det växte arbetarklassen, vilket av många sågs som ett samhälleligt 
problem. Församlingsrörelsen kan sägas vara kyrkans svar på att för
utsättningarna för religionen ändrats. 

Den samhälleliga utvecklingen och den ökade religionskritiken på
verkade givetvis även EFS. Ett uttryck för detta var att styrelsen om
kring sekelskiftet började uppmana föreningarna att bygga egna mis
sionshus istället för att samsas med kyrkan eller skolan. 

Alternativa tolkningsmodeller av världen och tillvaron hade också 
under seklets sista decennier fått allt större utrymme i samhällsdebatten. 
Kristendomens hegemoniska ställning och anspråk att stå för en absolut 
sanning ifrågasattes. På samma gång kan vi också se hur EFS menings
motståndare byter skepnad. Från slutet av 1870-talet blev Stiftelsens 
utfall mot olika förnuftsbaserade idéer intensivare. Kritiken mot frikyrk
liga och icke »rättroende« religiösa grupper tonades samtidigt ned. De 
sista årtiondena av seklet var en tid då tolkningen av världen och tillva
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ron var öppen för debatt. Därför blev det också svårt för religionen att 
ha universella anspråk. Alla försanthållanden relativiserades. 

När det gäller EFS kolportörsverksamhet är det tydligt att den ställer 
den inomkyrkliga positionen på sin spets. Kolportörerna var från början 
ämnade att vara så kallade folkvittnen som genom bokspridning och 
enskilda samtal skulle sprida Guds ord. Ganska snart uppstod dock pro
blem i och med att kolportörerna började predika fritt efter eget huvud, 
och de kom därmed att inkräkta på prästerskapets uppgifter. 

Det problematiska med dem var inte vad de sade, utan att de upp
trädde utanför den kyrkliga strukturen. Inom EFS fanns både kolpor-
törer som fogade sig efter riktlinjerna, så var det uppenbarligen med de 
flesta, och de som inte gjorde det utan öppet utmanade kyrkans tolk
ningsföreträde. Även om kolportörerna rättade sig efter de upp
satta begränsningarna så påverkade de människors uppfattning om 
prästerskapets myndighet. Kolportörerna personifierade väckelsens 
ideal att den enskilda individen både hade rätt att tolka Guds ord och 
att sprida det vidare. De förde ned tolkningen av kristendomen till 
individnivå, och prästernas auktoritet blev lättare att ifrågasätta. Från 
och med 1906 ändrades kolportörsbeteckningen till predikant, och 
därmed är det tydligt att kolportörernas och EFS roll ändrats. 

I Umeås evangelisk-lutherska missionsförening framstår det sena 
1800-talets sammanhang som betydligt mer heterogent än kring se
klets mitt. Föreningen grundades 1854 och till en början träffades man 
ett par gånger i veckan till bön, sång och innantilläsning ur Bibeln och 
Luthers texter. I avhandlingen har konstaterats att missionsförening
ens verksamhet och dess företrädare var väl integrerade i stadens makt
struktur och offentliga liv. Föreningen blev medlem i EFS 1876. Strax 
efteråt fick den sina första kolportörer. De påverkade inte omedelbart 
utformningen av aktiviteterna i missionshuset. Om vi däremot tar ett 
steg fram till 1880-talets slut har verksamheten förändrats betydligt. 
Varje dag i veckan var fylld med aktiviteter av olika slag. Behovet att 
komma samman inom missionsföreningen för att ha det trevligt tycks 
ha vuxit. Ffär har Callum G. Browns uttryck »religious leisure« an
vänts för att lyfta fram denna utveckling. I en tid då konkurrensen 
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ökade försökte de religiösa rörelserna att tillgodose människors önske
mål om fritidsaktiviteter i allt högre utsträckning. 

När det gäller utvecklingen i Umeås missionsförening blir den be
griplig om man kontrasterar den mot det ökade utbudet av förenings
liv, ideologier, nöjen och livsstilar i staden i övrigt från mitten av 1880-
talet. Alla var de tvungna att konkurrera om de drygt 3000 invånarnas 
uppmärksamhet och arbetsfria tid. 

Denna förändring innebar att föreningen förlorade sin position som 
del av den borgerliga offentligheten och kyrkan. Den blev till ett alter
nativ bland andra i staden, och att gå till missionshuset för att delta i 
dess verksamhet var därför resultatet av ett aktivt val. 

Att tolka förändringen 

Hur skall då de förändringar EFS genomgick förstås? Moderniseringen 
av samhället till följd av industrialiseringen och urbaniseringen hade givet
vis betydelse för den ovan beskrivna utvecklingen eftersom den bidrog till 
att bryta ned enhetssamhället. Men förutom att moderniseringen med
förde att samhällets struktur och organisation omdanades ökade också 
utbudet av olika ideologier, livsstilar och tolkningar av samtiden. Indivi
den fick på så sätt fler möjligheter att välja sin inriktning på livet. 

Olika trosriktningar och ideologier sökte etablera sin syn på san
ningen, och att samhället samt det intellektuella livet blev mer hetero
gent är nyckeln till att förstå det som hände på religionens område. 
Hugh McLeod föreslår att pluralisering kanske är ett bättre ord än 
sekularisering för att förklara det som hände. 

Men att därmed påstå att denna process innebar, och nödvändigtvis 
måste innebära, att religionen marginaliseras och försvinner, såsom 
den så kallade sekulariseringstesens förespråkare gör, är både grovt 
förenklat och missvisande. Snarare var det så att religiösa frågor fick 
förnyad aktualitet under 1800-talets senare del. För hur skall man 
annars tolka uppkomsten av, och framgången för, olika väckelse
rörelser? Framväxten av uttalat anti-religiösa fraktioner under det sena 
1800-talet tyder dessutom på att religion var ett dagsaktuellt ämne som 
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stod under livlig debatt och där utgången av meningsutbytena var allt 
annat än självklar. 

Medlemstalen för de olika väckelseorganisationerna fortsatte att 
öka även under de första decennierna av 1900-talet. Det var också 
under 1900-talets första hälft som EFS upplevde sin storhetstid och det 
var då rörelsen expanderade som mest. Antalet anslutna missions
föreningar steg kraftigt och missionshus byggdes runt om i landet. De 
missions- och bönhus som i våra dagar står och kämpar mot förfall är 
i stor utsträckning uppförda under denna tid. 

Att religionens roll förändrades under den undersökta perioden har 
konstaterats. Ett av de uttryck det tog sig var att kyrkans hegemoniska 
position beskars genom en ny religionslagstiftning. Samtidigt ökade de 
religiösa frivilligorganisationernas medlemsantal långt in på 1900-talet. 
På grundval av vad som framkommit i avhandlingen finns det åtmins
tone två tänkbara förklaringsmodeller till detta förhållande. 

För det första kan vi se det ökade antalet medlemmar i frikyrkor och 
EFS var ett resultat av att de religiösa organisationerna anpassade sig 
till den nya situationen. Genom en framgångsrik integrering i det nya 
samhället kunde religionen behålla sin relevans och fylla både ett reli
giöst och socialt behov hos den allt större skaran av medlemmar i dessa 
organisationer. Det medförde inte bara att de religiösa samfundens 
medlemstal steg utan också att deras samhälleliga betydelse ökade. 

Det finns en annan tänkbar förklaring till att väckelsesamfundens 
medlemsantal ökade samtidigt som kyrkans makt minskade. Den är att 
denna utveckling inte alls visar att den organiserade kristenheten vann 
terräng i jämförelse med tidigare. Tillströmningen är kanske snarare ett 
tecken på att religionens ställning på allvar kommit att ifrågasättas och 
att det var de religiösa motsättningarna mellan medborgarna som hade 
skärpts. För samtidigt som frikyrkorna och EFS växte ökade även de mer 
religiöst neutrala nykterhets- och arbetarrörelserna i medlemsantal.1 

Utvecklingen kan därmed tolkas som att väckelsekristendomens beto
ning av det individuella ställningstagandet på allvar slog igenom under 
1900-talets första halva. Därmed var det inte längre lika gångbart att 
vara neutralt inställd i trosfrågor - man var tvungen att välja sida. 
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Vilken av dessa förklaringsmodeller som bäst stämmer överens med 
verkligheten ger denna studie inget svar på eftersom den gör halt bara 
ett decennium in på 1900-talet. Det material som gåtts genom lämnar 
öppet för båda förklaringarna. Frågan är dock intressant för att förstå 
vad som händer decennierna efter undersökningsperiodens slut. 

Valmöjligheter och tvivel introduceras 

En sak är utom all tvivel när det gäller den religiösa utvecklingen under 
den andra halvan av 1800-talet, nämligen att gränsdragningen mellan 
troende och icke-troende accentuerades. Vilken kategori den enskilda 
individen tillhörde kom därför i högre grad att bygga på ett individuellt 
val. Valet kunde göras mellan att gå med i ett religiöst samfund, att inte 
gå in i någon religiös organisation eller att stå kvar i statskyrkan med ett 
engagemang som kunde var mer eller mindre aktivt. I begreppet kollek
tiv tro underförstås att det är möjligt att endast ha en lös koppling till den 
kyrkliga läran. Tron behövde inte bygga på ett definierbart trosavgöran-
de såsom väckelsekristendomen betonade. Väckelserörelsernas tros-
uppfattning manade däremot fram ett avgörande i gudsförhållandet. 

I det sammanhanget hävdas här att de olika väckelserna själva bi
drog till sekulariseringen av åtminstone tre anledningar: För det första 
förde väckelsen ned uttolkandet av Guds ord till individen, och därmed 
relativiserades också den kristna tron. För det andra skapade de olika 
rörelserna alternativ till statskyrkan och undergrävde därmed kyrkans 
enhet och auktoritet. Till sist, och detta belyses särskilt här, manade 
väckelserna fram ett avgörande i gudsförhållandet. 

Den sista aspekten blir särskilt uppenbar i de traktater som trycktes 
och distribuerades av EFS. Ett genomgående tema i dessa skrifter är just 
människans kamp för sin tro. Skillnaden mellan tro och otro lyfts fram 
och betonas i alla texter. Livet som troende beskrivs som ljust och tröste
rikt, medan den icke-troendes liv framställs som mörkt och hopplöst. 

Inom väckelserörelsen betonades om och om igen den troskamp 
den kristne genomgick, och hela tiden framhölls möjligheten till tvivel 
och avfall från den rätta tron. Därmed introducerades ett inslag av 
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osäkerhet i r eligiösa frågor som inte fanns i samma utsträckning i en 
miljö där religiös övertygelse och praktik tog sig kollektiva uttryck. Så 
hade det varit under den tid då statskyrkan hade ensamrätt på uttolk-
ningarna av individernas religiösa tro. Väckelseorganisationerna förde 
in något nytt i den religiösa samtiden - den inte självklara tron. Att inte 
aktivt välja Gud innebar i väckelsens världsbild att den motsatta stånd
punkten intogs, förnekelsen. Enligt samma synsätt begränsades därmed 
möjligheten att vara religiöst neutral. På samma gång markerades grän
sen mellan de omvända och ej omvända, eller »Guds barn« och »värl
dens barn«, som man sade inom väckelserörelsen. Samtidigt fanns givet
vis hela tiden en stor grupp som utan att aktivt ta ställning för eller 
emot kristen tro hade en stark relation till kristendomen på ett eller 
annat sätt. 

Organisatoriskt blev Stiftelsen efterhand mer lik de framväxande 
folkrörelseorganisationerna och kan därmed betraktas som en alterna
tiv offentlighet. Idealet att alla var lika inför Gud var starkt, likaså 
betonades individens rätt att samlas för att tillsammans diskutera och 
tolka Guds ord. Till uttrycket fanns visserligen fortfarande likheter 
med en borgerlig offentlighet, men EFS hade inte längre någon hege-
monisk ställning i samhället, utan var bara en av flera sammanslut
ningar. Samma utveckling har i de olika delstudierna beskrivits som att 
Stiftelsen allt eftersom antog formen av en denomination - ett fristå
ende samfund. Att ansluta sig till EFS baserades därmed på ett indivi
duellt val, och EFS kunde inte längre ses som en naturlig del av en 
allomfattande statskyrka. 

Att använda kategorierna borgerlig eller alternativ offentlighet för 
att beskriva EFS under det studerade halvseklet är dock problematiskt. 
EFS faller mellan dessa båda benämningar. Som framkommit i studien 
är det svårt att bortse från den religiösa aspekten i hela den svenska 
borgerliga offentligheten, åtminstone fram till decennierna kring 18 oo
talets mitt. Att tro att borgerligheten överlag skulle vara icke-religiös 
under denna tid bygger på den felaktiga uppfattningen att religion och 
samhälle går att skilja åt så tidigt som kring mitten av seklet, såsom 
exempelvis Habermas gör. 
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För de flesta medborgarna ingick kristendomen som en självklar del 
i livet, så också för de personer som bar upp den borgerliga offentlig
heten. Den kristna läran kunde ge legitimitet åt medelklassens strävan 
efter samhällelig stabilitet. För den framväxande medelklassen som 
sökte bli accepterad, och skapa sig en plattform i den samhälleliga 
debatten, var det naturligt att vända sig till kyrkan och dess form av 
religiositet. 

Att det var en bekännelsetrogen religiositet detta samhällsskikt 
identifierade sig med bör ses i relation till vilka som attraherades av de 
frikyrkliga rörelserna. De som sökte sig dit tillhörde i hög utsträckning 
de bredare folklagren och deras engagemang kunde uttrycka en protest 
mot etablissemanget. 

Fastän aktörer inom den borgerliga offentligheten anslöt till den 
bekännelsetrogna religiositeten restes krav på att statskyrkans infly
tande över individen skulle minska och valfrihet i fråga om religiös 
tillhörighet införas. Det var krav som kunde förena både liberaler och 
konservativa. I detta fall kunde EFS utgöra en samlingspunkt för den 
traditionella kyrkliga bekännelsen, företrädare för inomkyrklig väck
else, konservativa och för den växande medelklassen. 

Det går inte att tala om sekularisering i termer av avkristnande tiden 
mellan 1856 och 1910, det handlar mer om förändring och anpass
ning. Istället för religion som självklarhet och kollektiv identitet blir 
den till en frivillig och individuell trosövertygelse, och därmed något 
som individen själv var tvungen att ta ställning till. Jeffrey Cox skriver 
att: »To the rise and fall of religion should be added transformation. 
The eighteenth and nineteenth century European churches contributed 
to, and participated in, a momentous transition from a 'confessional' 
religious settlement to a 'voluntarist' religious settlement«.2 Det är 
denna förändring, från bekännelsetrohet till frivillighet, som kan skön
jas genom EFS historia. 
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Summary 
A Chosen People: Revivalism and Secularisation 
- Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-1910 

TH IS  STUDY E XA MINE S the confessional and Evangelical revivalist move
ment Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS - approximately the 
Swedish Evangelical Mission Society) during the period 1856-1910. 
EFS was founded in 18 5 6 as a board consisting of twelve men from the 
upper layers of society. The fundamental aims of the foundation were 
to revitalise what was seen as an institutionalised established Church of 
Sweden, and to oppose growing nonconformist trends in religion. EFS 
wanted to gather and coordinate the forces of voluntary confessional 
people. It also wanted to safeguard the Evangelical-Lutheran content 
of colporteurs layman participation, and of books, tracts (small reli
gious pamphlets) and other publications. 

Through its members the Board had contact with the Swedish 
nobility, the royal court, national politicians, and the business world. 
Hence EFS was affiliated with the prevailing power structures and the 
contemporary middle- and upper class-based associations. These asso
ciations were often founded on the ideas of citizenship, morality, and 
concerns about the lower classes. 

The aim of this thesis is twofold. The first aim is to analyse the 
transformation EFS underwent during the period examined. When EFS 
was established in 1856 it wanted, in accordance with Pietistic ideals, 
to revitalise the established Church through constituting groups of 
»true« believers within the Church. Since EFS was founded as one of a 
number of middle- and upper class-based associations, it can be seen as 
a part of the formulation of the Swedish public sphere. One theme 
throughout the dissertation has also been to point out the religious 
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element in of the middle-class. Around 19 1 o EFS had distanced itself 
from the Church, formed its own identity and become more like the 
popular movements, and it was now more democratic and had loos
ened its connection with the upper class. EFS had denominalised - it 
had started to take the shape of a denomination. 

The second aim is, with EFS as example, to examine the changing 
role of religion. Until the mid-19th century religion was collectively 
carried out, and practised solely through the Church of Sweden. The 
Swedish Church and the state were intertwined, and being a Swedish 
citizen entailed being a member of the Church. Legislation guaranteed 
this connection, and e. g. until 1858 the Conventicle Act barred reli
gious assemblies without a clergyman. At the end of the period studied 
religious legislation was relaxed, and it become possible to choose faith 
and religious affiliation, atheism included, for the majority of the Swe
dish population. Religious beliefs had become voluntary, and were 
based on an individual act of conviction. This process is described in 
terms of secularisation. In particular the paradoxical relation between 
revivalism and secularisation is of special interest, since various revi
valist movements wanted to purify and vitalise Christianity, but at the 
same time they created new alternatives and paved the way for indi
vidualistic interpretations of faith. 

The dissertation consists of five major parts. The first part outlines 
the theoretical framework focusing on how the concept of seculari
sation is used, and on Jürgen Habermas' expression »public sphere«. 
The first part of the dissertation also gives the outlines of the context in 
which EFS was founded. The context consists of both the contemp
orary societal context and the tradition of revivalist movements and its 
associations. 

This introductory chapter is followed by four thematically con
ducted empirical studies, based on different kinds of source material. 
The first deals with EFS on a national level, and with its intentions and 
ambitions. This study is based on the annual reports published by EFS. 
The second empirical chapter examines tracts published and distri
buted by EFS, and its aim is to investigate the mentality within the 
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movement. The third study looks at the itinerant colporteurs within a 
restricted geographical area - the environs of the town of Umeå. The 
second and the third study are seen as links between the national and 
the local. To publish books, tracts and other publications, and to 
coordinate confessional colporteurs were the two main tasks of EFS in 
the mid-i9th century. The fourth study examines the work within a 
local congregation, and focuses on the development it underwent over 
the years. 

In the first study dealing with EFS on a national level we can see how 
the organisation wanted to exist as an integrated element of the State 
church. As a part of a Pietistic tradition EFS saw itself as revitalising the 
over-institutionalised and dormant Church. EFS was in the beginning 
only a board based in Stockholm, with appointed local representatives 
around the country, preferably clergymen. There were local congrega
tions as well, which had tenuous contact with the board. At the end of 
the 18 60s there was a discussion within the movement about relations 
between the congregations and the board. Voices were raised in favour 
of establishing closer bonds between Stockholm and the provinces in 
order to make the revivalism work more efficient. In 1874 it became 
possible for individual congregations to be granted membership in 
EFS, and yet another step was taken to create a separate identity, apart 
from the Church. There are other signs of this process too. During the 
last decade of the century, EFS began to emphasise the importance of 
having its own Chapels, instead of borrowing premises from the Church 
or from schools. At the same time the proportion of clergymen among 
the local representatives was decreasing. 

What had happened was that EFS and the State church began to see 
each other as competitors a consequence of the previously homo
genous society becoming more heterogeneous. In the mid-i9th century 
the confessional Lutheran paradigm was strong in pre-industrial Sweden, 
but during the 1880s the increasing importance of science led to a good 
deal of secular questioning of the Church, and of Christianity in gene
ral. The growing working-class movement was also a part of this pro
cess. In reaction and adapting to the process, the Church itself started 
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to emphasise its own voluntary work within the parish. Thus both the 
Church and EFS were involved in the same activities and this created a 
competitive situation. We can also see a shift of »enemies«. At the time 
when EFS was founded, its opponents came mainly from the religious 
sphere (free churches and the established Church), but in the later deca
des of the century the opposition was secular - for example positivists, 
materialists and other opponents of Christianity. The discipline of 
theology was also influenced by scientific thoughts, and Liberal Protes
tantism evolved. This resulted in a new pluralistic situation for Christi
anity in general, and competing systems of beliefs and ideologies had to 
market themselves to find adherents. 

The second study examines tracts published by EFS. The tracts are 
seen as reflectors of the mentality within the movement. One reason the 
tracts are of interest is that they were widely distributed among or
dinary people, and thus religious literature was the most common 
literature among ordinary people. Previous research has pointed out 
how reading and interpreting the Bible and other religious literature, 
within the revivalist movements, contributed to the emancipation of 
the individual. By means of reading, the individual discovered her/ 
himself, and with arguments found in the Scriptures she/he could 
oppose the authority of the Church. In addition to this, the relation 
between the content of the tracts and the process of secularisation is of 
special interest. 

In all of the tracts, and within the revivalist movement generally, the 
division between the divine and profane world, »children of God« and 
»children of the world«, is articulated. According to the Evangelical 
view a Christian person has to make an active decision to choose God. 
There was no alternative in between, and no such thing exists as a 
lukewarm Christian. Earlier, until the mid-19th century, when religion 
was a question of collective concern, it was not necessary to take an 
active standpoint, and there were no formal alternatives. Hence revi
valism contributed to the shift from religion as a matter of collective 
concern, to a question of individual conviction. As seen through the 
tracts, the revival forced a decision in the question of religion. And 
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when there is a choice, it is always possible to choose any of the diffe
rent options. 

The third empirical chapter studies the work of itinerant colpor
teurs in the area around Umeå, a town in the north part of Sweden 
with, at that time, approximately 3000 inhabitants. Colporteurs were 
relatively unknown in the area until 1876 when the local congregation 
in Umeå achieved membership of EFS and employed its first colporteur 
in the area. Although relations between the local clergy and EFS' 
colporteurs were good, we can see how the emergence of the con
fessional colporteurs undermined the authority of the clergy. Accor
ding to their guidelines the colporteurs were subordinated to the clergy, 
and their main tasks were to distribute EFS' publications and to have 
private conversations with people. They were prohibited from prea
ching to larger groups of people since preaching was solely the duty of 
the clergy. But even if the colporteurs obeyed their orders, critical 
voices could be heard from representatives of the Church. Colporteurs 
were seen as poorly educated, and they could be tempted to interpret 
the word of God in their own way. And even if the colporteurs were 
strictly confessional, ordinary people could confuse them with separa
tist colporteurs and so they were seen as threats to the hegemonic 
Church. In a time when the earthly power of the Church was decrea
sing, the colporteurs challenged its religious power. Seen from the 
perspective of the people, it was easier to criticise a poorly educated 
person from their own social background than a clergyman. This 
undermined the role of the clergy and religion in general. 

The changing relation between EFS and the Church nationally, can 
be seen in the fact that preaching became explicitly allowed in 1906 
when the term »colporteur« was abandoned and replaced by »preacher«. 
In the prelude to this changing role of the colporteurs we can see how 
the Church stressed the importance of its own clerical and laymen's 
activities within the parish. Also this separated the Church from EFS, 
which formed an independent organisation with its own intermediaries 
of the Gospel. 

In the fourth and last study a local congregation and its development 
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is examined. The precursor of Umeå Evangelisk-Lutherska Missions
förening (Umeå Evangelical-Lutheran congregation) was founded in 
1848 when a group of people collaborated in purchasing a prayer 
house, and in 1876 it became a member of EFS. The owners of the 
house were predominately people from Umeà's middle class, and they 
had connections with school, Church, administration and business. To 
the extent it is possible to speak about a public sphere in a town like 
Umeå, the congregation was a part of it, but, once again, related to 
existing structures of power. 

The congregation saw itself as a group of true believers within the 
local Church and they also came to form a core of the Church. Their 
activities consisted of prayer meetings and Bible reading twice a week, 
and they went to Church on Sundays. In the 1880s the activities within 
the congregation started to change, both in extent and variety. Instead 
of engaging in exclusively religious activities, the congregation began 
to have for example so-called spiritual concerts, auctions, daytrips, 
parties on Shrove Tuesday and other festivities, social gatherings where 
they drank tea and coffee and listened to lectures about the work of 
missionaries. Groups met for the purpose of youth activities, tem
perance, needlework, Sunday schools, and for mission among seamen. 
There were now a variety of activities in the prayer house every day of 
the week. We can see how a culture of »religious leisure« emerged 
within the congregation. This development corresponds to the trans
formation of life in the town on the whole, and can be seen as adapta
tion to a more heterogeneous social situation. 

On the national level different intellectual currents contributed to a 
more pluralistic situation that made it harder for Christianity to main
tain its hegemonic position. Locally the establishment of various popular 
movements, such as different organisations for revivalism, temperance, 
and the working class movement, contributed to this change. In order to 
compete for people's attention, with mainly different popular move
ments and a commercialised leisure market, the activities in the con
gregation had to become more enjoyable. There were for example dis
cussions about the role of the local colporteurs - should the congregation 
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change them more often, like the free churches, and hence prevent people 
from growing bored of the same colporteurs. Another question was 
about whether the congregation should continue with its practice of only 
reading the texts, which became tedious, or should they allow freer 
interpretations of the texts. It was also seen as a problem that some 
people of the town preferred to go on daytrips with the temperance 
movement on Sundays when they were supposed to be in Church. 

In this manner the congregation altered and became more light-
hearted and started to emphasise the importance of social activities. In 
this way it became, in its form, more like other voluntary organisa
tions, and created at the same time its own cultural identity, distinct 
from other organisations. From being a natural branch of the Church 
and an integrated part of the public sphere of the town, it was turning 
into a separate denomination. Adherents of the congregation had to 
choose to participate in the activities from among other activities and 
lifestyles in the town. With the notion of denomination goes the idea 
that it could only claim a pluralistic legitimacy in a more pluralistic 
situation. It could therefore no longer consider itself the keeper of true 
faith within the Church. 

To conclude: EFS altered over the years from an organisation within 
the established Church of Sweden with the aim of vitalising it, to form 
its own identity and created a parallel organisation to the Church. In 
1856 EFS was one component of the Swedish public sphere, but at the 
end of the examined period the organisation had became more like the 
popular movements - it had become a denomination. 

This development might be called a shift from religion as a collec
tive act, practised within the all-embracing Church, to a commitment 
based on an individual and voluntary act of faith, among other reli
gious and non-religious alternatives. The contemporary time had become 
more pluralistic due to the emergence of new ideologies, science and 
industrialisation. In this situation it became increasingly difficult to 
maintain one universal truth, which affected the State church, EFS, and 
all other religious organisations. And the revivalist movement contri
buted to this process through its emphasis on individual belief. 
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Even if the term »secularisation« is used to describe the develop
ment, it is not possible to say that the role of religion diminished. The 
situation was rather the contrary. Religion adapted to the new situa
tion, and the number of members in free churches and other religious 
denominations grew for at least five decades into the 20th century. 
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of th e World«, i The Desecularization 
of the World: Resurgent Religion and 
World Politics, red. Peter L. Berger 
(Washington, 1999), zf. Berger har 
dock inte alltid varit lika kritisk till 
sekulariseringstesen. Även om han 
förespråkat en nyanserad syn på dess 
innehåll har han sett sekularisering 
som en utveckling mot religionens 
försvinnande. För kritik av Berger se 
Rodney Stark, »Secularization, R. I. 
P.«, i The Secularization Debate, red. 
William H. Swatos, Jr. & Daniel V. A. 
Olson (Lanham, 2000), 44f. 
44 McLeod, Secularisation in Western 
Europe, 1. 
45 Roy Wallis & Steve Bruce, »Secu
larization: The Orthodox Model«, i 
Religion and Modernization: Sociologists 
and Historians Debate the Secularization 
Thesis, red. Steve Bruce (Oxford, 1992), 
12ff. Se även Bryan R. Wilsons 
Contemporary Transformations of 
Religion (London, 1976). Wilson utgör 
fundamentet för Bruce och Wallis. 
46 Wilson, Contemporary Trans
formations of Religion, 99ff. Ovanstå
ende resonemang ansluter också till 
begreppen »Gemeinschaft« och 
»Gesellschaft«, myntade av Ferdinand 
Tönnies i slutet av 1800-talet för att 
beskriva övergången från ett agrart 
samhälle till ett industrialiserat. 
Ferdinand Tönnies, Fundamental 
Concepts of Sociology: Gemeinschaft 
und Gesellschaft (1887), eng. övers. 
(New York, 1940). 
47 Tidiga historiker gick på denna 
linje. Även Marx (och andra av 
sociologins pionjärer) och marxistiskt 
inspirerade historiker har hävdat att 
religionen bidragit till att hålla 
samhällets lägre folklager i schack. Så 
är fallet med exempelvis E. P. Thomp
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son och hans verk om den engelska 
arbetarklassen, The Making of the 
English Working Class (London, 
1963), som menar att det var den 
evangeliska religiositeten som häm
made en engelsk revolution vid 1700-
talets slut. Detta har ifrågasatts av 
andra historiker. För ett sammandrag 
av huvudargumenten se G. M. 
Ditchfield, The Evangelical Revival 
(London, 1998), 80-87. För kritik mot 
sekulariseringstesen se även Brown, 
The Death of Christian Britain, i8ff, 
och Sarah C. Williams, Religious Belief 
and Popular Culture in Southwark c. 
1880-1939 (Oxford, 1999). Med 
exempel från Storbritannien ifrågasätts 
denna myt. Peter van Rooden visar 
också hur religiositeten i Nederlän
derna ökade i betydelse under det 
senare 1800-talet. Peter van Rooden, 
»Secularization and Dechristianization 
in the Netherlands«, i 
Dechristianisierung und Rechristia-
nisierung im neuzeitlichen Europa und 
in Nordamerika: Bilanz und Perspekti
ven der Forschung, red. Hartmut 
Lehmann (Göttingen, 1997). Olaf 
Blaschke ifrågasätter utifrån tyska 
exempel även han att 1800-talet 
utpekas som det sekel då religionen 
förlorade sin betydele. Olaf Blaschke, 
»Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites 
konfessionelles Zeitalter«, Geschichte 
und Gesellschaft: Zeitschrift für 
Historische Sozialwissenschaft, 2000:1. 
48 David Martin, The Religious and 
the Secular: Studies in Secularization 
(London, 1969), 3-36. Se även Rodney 
Starks »Efforts to Christianize Europe 
400-2000«, Journal of Contemporary 
Religion, 2001:1 
49 Martin, The Religious and the 
Secular, 106-130; idem, A General 
Theory of Secularization (Oxford, 
1978), 9if. 

50 Grace Davie, Religion in Britain 
since 1945: Believing without Belon
ging (Oxford, 1994), 194, 198; idem, 
Religion in Modern Europe: A 
Memory Mutates (Oxford, 2000), 
passim, i92ff. 
51 José Casanova, Public Religions in 
the Modern World (Chicago, 1994), 
211. Han hämtar exempel på denna 
utveckling från bland annat USA (den 
kristna/fundamentalistiska högern), 
Brasilien (befrielseteologin) och Polen 
(där kyrkan fungerat som en mot
ståndsrörelse mot kommunismen). 
52 Antologin The Desecularization of 
the World: Resurgent Religion and 
World Politics (Grand Rapids, 1999) 
som Berger är redaktör för speglar 
»upptäckten« av de senare årens 
religiösa politisering. 
53 Peter L. Berger, The Sacred Canopy: 
Elements of a Sociological Theory of 
Religion (New York, 1967), io6f; 
Casanova, Public Religions in the 
Modern World, i7ff; Brown, The 
Death of Christian Britain, iif. 
54 Roger Finke, »An Unsecular 
America«, i Religion and Moder
nization: Sociologists and Historians 
Debate the Secularization Thesis, red. 
Steve Bruce (Oxford, 1992). 
5 5 Peter L. Berger, The Social Reality 
of Religion (London, 1969), 131. I 
Bergers uppdelning av sekulariserings
begreppet ligger ändå antagandet om 
att religionens betydelse kommer att 
försvinna i det långa loppet. Detta 
nyanserar han i senare verk, men 
uppdelningen är ändå av betydelse för 
att hålla isär, och medvetandegöra, 
begreppets olika tillämpningar. 
56 Steve Bruce, Religion in the Modern 
World: From Cathedrals to Cults (New 
York, 1996), 6f. 
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57 Antologin Religion and Moder
nization: Sociologists and Historians 
Debate the Secularization Thesis, red. 
Steve Bruce (Oxford, 1992), är ett 
utfall av de skilda meningarna i 
respektive läger. 
5 8 McLeod, Secularisation in Western 
Europe, 5 ff. 
59 Ibid., 286f. 
60 För denna tolkning se Karel 
Dobbelaere, »Church Involvement and 
Secularization«, i Secularization, 
Rationalism, and Sectarianism: Essays 
in Honour of Bryan R. Wilson, red. 
Eileen Barker m. fl. (Oxford, 1993), 
24; Berger, The Sacred Canopy, i37f. 
61 Berger, The Sacred Canopy, 145. Se 
även William H. Swatos, Jr. & Kevin J. 
Christiano, »Secularization Theory: 
The Course of a Concept«, i The 
Secularization Debate, red. William H. 
Swatos, Jr. & Daniel V. A. Ol son 
(Lanham, 2000), 13ff. 
62 McLeod, Secularisation in Western 
Europe, 286f; Berger, The Sacred 
Canopy, 137-158. 
63 Ernst Troeltsch, The Social 
Teaching of the Christian Churches 
vol. 1-2 (London, 1931). 
64 H. Richard Niebuhr, The Social 
Sources of Denominationalism (New 
York, 1957). Alan D. Gilbert skriver 
om denominationen: »The deno-
mniational type of religious organisa
tion represents, from the viewpoint of 
sectarian religion, a compromise with 
the 'world', for the denominational 
position involves no rejection of th e 
wider society per se, but rather an 
orientation to a particular constituency 
within it. The denomination is less 
totalitarian than the sect in the kind of 
religious commitment which it 
demands, and thus more capable of 

performing socially integrative 
functions for particular social groups. 
And whereas both church type and sect 
type religious groups advance, at least 
in theory, monopolistic claims asserting 
their unique legitimacy, denominations, 
although they are inclusive in the sense 
of h aving relatively relaxed criteria of 
membership, claim only a p luralistic 
legitimacy. The denominational type 
regard itself, not as the one true 
church, but as one of a p lurality of 
legitimate institutional alternatives.« 
Gilbert, Religion and Society in 
Industrial England, i4of. Se även Sven 
Halvardson, Samfund och samhälle: 
Svenska missionsförbundet - dess 
medlemsutveckling, inre miljö och 
socio-kulturella kontext (Stockholm, 
1991), kapitel 3. 
65 Rodney Stark, »Why Religious 
Movements Succeed or Fail«, Journal 
of Contemporary Religion 1996:2. 
66 Gilbert, Religion and Society in 
Industrial England, 138-145; idem, 
The Making of Post-Christian Britain: 
A History of the Secularization of 
Modern Society (London, 1980), 102-
127; Stephen Yeo, Relig ion and 
Voluntary Organisations in Crisis 
(London, 1976), 302. Se även David 
Perman, Change arid the Churches: An 
Anatomy of Religion in Britain 
(London, 1977), 37-58. 
67 Här bör påpekas att man vid en 
läsning av Jürgen Habermas Borgerlig 
offentlighet: Kategorierna »privat« och 
»offentligt« i det moderna samhället 
(1962) sv. övers., 2. uppl. (Lund, 
1984), måste vara medveten om dels 
hans egen politiska referensram som är 
liberal och dels att det är ett idealtill
stånd som beskrivs, ett tillstånd som 
han nostalgiskt blickar tillbaka på. Det 
finns alltså anledningar till att den 
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»borgerliga offentligheten« hos 
Habermas tecknas i positiva ordalag. 
För en kritik av habermasinspirerad 
forskning och en problematisering av 
Habermas kategoriska modell se 
exempelvis Patrik Lundeli, Pressen i 
provinsen, ioff. 
68 Det svenska associationsväsendet 
får en utförligare beskrivning i 
bakgrundskapitlet. 
69 Catharina Nolin, Till stadsbornas 
nytta och förlustande: Den offentliga 
parken i Sverige under 1800-talet 
(Stockholm, 1999), 49f. 
70 Habermas, Borgerlig offentlighet, 
zzf. 
71 För svenskt vidkommande se 
exempelvis Båtefalk, Staten, samhället 
och superiet, 223ff. 
72 I kretsen av EFS första styrelse
ledamöter finns exempelvis flera som 
propagerade för religionsfrihet. För en 
utförligare beskrivning av ledamöterna 
se sid. 6off. 
73 Habermas, Borgerlig offentlighet, 8f. 
74 Mats Dahlkvist, » Jürgen Haber
mas' teori om 'privat' och 'offentligt' », 
i Borgerlig offentlighet: Kategorierna 
»privat« och »offentligt« i det mo
derna samhället (1962) sv.övers., 2. 
uppl. (Lund, 1984), xxxiiif. 
75 Lars Furuland, Ljus över landet och 
andra litteratur sociologiska texter 
(Hedemora, 1991), 286ff.; idem, 
»Litteratur och samhälle: Om 
litteratursociologin och dess forsk
ningsfält«, i Litteratursociologi: Texter 
om litteratur och samhälle, red. Lars 
Furuland & Johan Svedjedal (Lund, 
1997), 38ff. 
76 Ake Kussak har undersökt Svenska 
Missionsförbundets skriftverksamhet 
1910-1939 ur detta perspektiv. Även 

Kerstin Rydbeck har använt sig av 
begreppet alternativt litterärt system. 
Hon har studerat den svenska god-
templarrörelsens litteraturutgivning 
mellan 1896 och 1925, och använder 
begreppet som ett analytiskt verktyg 
för att ringa in, beskriva och karaktäri
sera IOGTrs litteratur och litteratur
utgivning. Arne Melberg, även han 
litteratursociolog, har i studier av den 
borgerliga litterära institutionen 
konstaterat att det även fanns spår av 
en proletär offentlighet kring sekelskif
tet 1800- och 1900-tal. Åke Kussak, 
Författaren som predikant: Ett 
frikyrkosamfunds litterära verksamhet 
1910-1939 (Stockholm, 1982); Kerstin 
Rydbeck, Nykter läsning: Den svenska 
godtemplarrörelsen och litteraturen 
1896-1925 (Uppsala, 1995); Arne 
Melberg, »Ludvig Nordström och den 
borgerliga realismen«, i Den litterära 
institutionen (Stockholm, 1975). 
77 Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetar en, 249. Se även Tom Ericssons 
& Börje Harnesks » 'Di sputations-
möten och öfningsfält för tanke
krafter': Läseriet i övre Norrland i 
1800-talets början«, Historisk tidskrift 
1993:4. De menar att det tidiga 1800-
talets folkligt förankrade väckelse
rörelser kan betraktas som en borgerlig 
offentlighet, vilket dock torde vara 
problematiskt då den sociala samman
sättningen är så pass annorlunda. I det 
fallet är det rimligare att tala om 
alternativa offentligheter, som dock till 
sina ideal var lika den borgerliga. 
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II EFS förhistoria och tillkomst 

1 Om inte annat anges utgår hela 
bakgrundskapitlet som rör EFS 
förhistoria från Anders Jarlerts band 
om svensk kyrkohistoria 1809-1865, 
samt Tore Frängsmyrs band om svensk 
idéhistoria 1809-2000. Anders Jarlert, 
Sveriges kyrkohistoria 6: Komantikens 
och liberalismens tid (Stockholm, 
2001); Tore Frängsmyr, Svensk 
idéhistoria: Bildning och vetenskap 
under tusen år, del II, 1809-2000 
(Stockholm, 2000). 
2 Jarlert, Sveriges kyrkohistoria, 187. 
3 Ibid., 14. 
4 Hilding Pleijel, »Patriarkalismens 
samhällsideologi«, Historisk tidskrift 
1987:3, 225. 
5 Under århundraden hade den 
lutherska ståndslärans hierarkiska 
samhällssyn, genom Hustavlan, 
vidareförmedlats av stat och kyrka till 
gemene man, genom psalmböcker, 
predikningar, katekesläsning och -
undervisning. Kort går läran ut på att 
samhället består av tre stånd, vart och 
ett med sina uppgifter. Kyrkoståndet 
sörjde för den riktiga kristna läran, det 
politiska ståndet svarade för kyrkans 
fortbestånd samt övervakning av lag 
och ordning, och hushållsståndet, 
genom husfadern, tillsåg det egna 
hushållets gudfruktighet samt att 
dygder och tjänster fullgjordes. Hilding 
Pleijel, Från hu stavlans tid: 
Kyrkohistoriska folklivsstudier 
(Stockholm, 1951), 9-46; idem, 
» Patriarkalismens samhällsideologi «, 
Historisk tidskrift 1987:3. För en 
diskussion och nyansering av Pleijels 
tes se exempelvis Daniel Lindmark, 
»Hustavlan i folkundervisningen«, i 
Västsvensk fromhet: Jämförande 
studier av västsvensk religiositet under 

fyra sekler, red. Christer Ahlberger & 
Göran Malmstedt (Göteborg, 1993), 
eller Uppfostran, undervisning, 
upplysning, 197-218. Där återfinns 
också en kopia av Hustavlan som den 
var tryckt i 1695 års psalmbok. 
Lindmark diskuterar huruvida det är 
möjligt att hävda att Hustavlans 
ideologi verkligen internaliserades i 
folks medvetande i den utsträckning 
Pleijel hävdar . 
6 Åke Isling, Kampen för och mot en 
demokratisk skola: Det pedagogiska 
arvet, I-II (Stockholm, 1988), del II, 
52ff; Sven-Åke Selander, Livslångt 
lärande i den svenska kyrko
församlingen: Fleninge 1820-1890 
(Stockholm, 1986), 172-184. 
7 Göran Gellerstam, Från fattigvård till 
församlingsvård: Utvecklingslinjer inom 
fattigvård och diakoni i Sverige 18 j 1-
omkring 1895 (Lund, 1971), i4ff. 
8 Jarlert, Sveriges kyrkohistoria, 30. 
9 Se Sven-Eric Liedman, Att förändra 
världen - men med måtta: Det svenska 
1800-talet speglat i C. A. Agardhs och 
C. /. Boströms liv och verk (Stock
holm, 1991), 244ff. 
10 Jarlert, Sveriges kyrkohistoria, 37. 
11 Se exempelvis Ericsson & Harnesk, 
Präster, predikare och profeter, 97ff. 
Även Peter Aronsson ser delar av det 
tidiga 1800-talets väckelser som en 
protest mot samtida auktoriteten 
Ropande pigor och läsande bönder, 
68ff 
12 Ditchfield, The Evangelical Revival, 
9ff.; John Walsh, » 'Methodism' and 
the Origins of English-Speaking 
Evangelicalism«, i Evangelicalism: 
Comparative Studies of Popular 
Protestantism in North America, the 
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British Isles, and Beyond, 1700-1990, 
red. Mark A. Noll m. fl. (New York & 
Oxford, 1994), 2of; W. R. Ward, 
»Power and Piety«, i Faith and Faction 
(London, 1993), 76Î. 
13 Ditchfield, The Evangelical Revival, 
i iff. Med ett teologiskt språkbruk 
talar man om Ecclesiola in Ecclesia -
en samling av troende inom 
kyrkoförsamlingen. 
14 Ward, »Power and Piety«, 89; 
Ditchfield, The Evangelical Revival, 
16; Jarrick, Den himmelske älskaren, 
3 5~42 

15 Walsh, » 'Methodism' and the 
Origins of English-Speaking Evan
gelicalism«, 2off; William Gibson, 
Church, State and Society 1760-1850 
(London & New York), i49f. 
16 Se äve n Sven Hansson, Byahön och 
hönbyar i gamla Ume socken: Umeå, 
Sävar, Vännäs och Vindelns socknar 
(Umeå, 1996), i4f, 3 8f; John Holm
gren, Norrlandsläseriet: Studier till dess 
förhistoria och dess historia fram till år 
1830 (Lund, 1948), 9ff. 
17 Lindmark, Puritanismen och 
lättsinnet, 57. 
18 Ibid., 66ff. För en utförlig redogö
relse för norrlandsläseriets historia se 
framför allt Holmgren, 
Norrlandsläseriet. 
19 Birgit Petersson, »Den farliga 
underklassen«: Studier i fattigdom och 
brottslighet i 1800-talets Sverige 
(Stockholm, 1983), 259ff; George 
Steinmetz, Regulating the Social: The 
Welfare State and Local Politics in 
Imperial Germany (Princeton, 1993), 
2ff, 55; Per Wisselgren, Samhällets 
kartläggare: Lorénska stiftelsen, den 
sociala frågan och samhällsveten
skapens formering 1830-1920 (Eslöv, 
2000), 32ff. 

20 Jansson, Ader tonhundratalet s 
associationer, i2ff. 
21 S. A. Hedlund från citat i Jansson, 
Adertonhundratalets associationer, 10. 
22 Jansson, Adertonhundratalets 
associationer, 239^ 
23 Leonore Davidoff & Catherine 
Hall, Family Fortunes: Men and 
Women of the English Middle Class, 
1780-1850 (Chicago, 1987), 73ff; R. 
Q. Grey, »Religion, Culture and Social 
Class in Late Nineteenth and Early 
Twentieth Century Edinburgh«, i The 
Lower Middle Class in Britain 1870-
1914, red. Geoffrey Crossick (London, 
1977), 14iff; Hugh McLeod, »White 
Collar Values and the Role of Reli
gion«, i The Lower Middle Class in 
Britain 1870-1914, red. Geoffrey 
Crossick (London, 1977), 72f; Brown, 
Death of Christian Britain, 41. 
24 Hanna Hodacs, Converging World 
Views: The European Expansion and 
Early-Nineteenth-Century Anglo-
Swedish contacts (Uppsala, 2003), 
17H, 13 3 f. 
25 För en jämförelse mellan medelklas
sens religiösa engagemang i Frankrike, 
Storbritannien och Tyskland, se 
McLeod, Secularisation in Western 
Europe, 94-108. 
26 Jansson, Adertonhundratalets 
associationer, ii8ff, 243f. 
27 R. J. Morris, Class, Sect and Party: 
The Making of the British Middle 
Class: Leeds, 1820-50 (Manchester & 
New York, 1990), 163ff, 173ff. 
28 Cox, The English Churches in a 
Secular Society, 271. 
29 Bergfeldt, Den teokratiska statens 
död, 183f. 
30 Kerstin Thörn, En bostad för 
hemmet: Idéhistoriska studier i 
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bostadsfrågan 1889-1929 (Umeå, 
1997), 29, 49. Se även Ingrid Åberg, 
»Revivalism, Philantropy and Emanci
pation: Women's Liberation and 
Organization in the Early Nineteenth 
Century«, Scandinavian journal of 
history 1988:4. 
31 Hugh McLeod, Religion and the 
People of Western Europe 1789-1989 
(1981) 2. uppl. (Oxford, 1997), 106. 
32 Max Weber, Den protestantiska 
etiken och kapitalismens anda (1934) 
sv. övers. (Lund, 1978). 
33 Owen Chadwick, The Secu
larization of the European Mind in the 
Nineteenth Century (Cambridge, 
1975), 9, 18. 
34 Se till exempel Geoffrey Parker, 
»Success and Failure during the 
Reformation«, Fast and Present 
1992:136. Där pekar han ut Sverige 
som ett exempel på en enastående 
lyckad protestantisk reformation från 
och med 1620-talet. Se även David 
Tribe, 100 Years of Ereethought 
(London, 1967), 134; Edward L. 
Cleary, »The Catholic Church«, i 
Religious Freedom and Evangelization 
in Eatin America: The Challenge of 
Religious Pluralism, red. Paul E. 
Sigmund (Maryknoll, 1999), i6f. 
35 Jansson, Adertonhundratalets 
associationer, 119L 
36 Historiken över EFS organisatoriska 
föregångare bygger i huvudsak på 
Torvald Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856: Verksamhet 
och litteratur (Uppsala, 1957); Jarlert, 
Sveriges kyrkohistoria, kap. 6-8; 
Lundqvist, Organisation och bekän
nelse. 
37 För en historik över Pro Fide et 
Christianismo se Daniel Lindmark, 
»De Fide Historica: Societas Suecana 

Pro Fide et Christianismo and the 
Religious Exemplary Biography in 
Sweden, 1771-1780«, i Confessional 
Sanctity (c. 1550-1780), red. Jürgen 
Beyer m. fl. (Mainz, 2001). 
38 På engelsk mark stod RTS och 
SPCK som två opponenter där det 
kyrkliga SPCK såg RTS som separat
ister. Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856, 16. 
39 Med anledning av baptistiska och 
mormonska sammankomster behand
lade 1859 års prästmöte frågan om hur 
kyrkotukten skulle kunna upprätthål
las. Anders Jarlert, »Den kyrkliga 
gärningen«, i Ph énomenet Peter 
Wieselgren: Smålänningen som blev 
historiker, biograf, präst och nykter
hetsreformator i 1800-talets Sverige, 
red. Lars Aldén, Peter Aronsson & 
Lennart Johansson (Växjö, 2002), 
i68f. 
40 Lodin, C. O. Rosenius, 19H, 
41 Till skillnad från filantropin som 
byggde på en kristen grundsyn, 
betonades inom den inre missionen 
betydelsen av omvändelse i den 
betydelse väckelsekristendomen lade i 
begreppet. För en utförligare beskriv
ning av den inre missionen som förgick 
EFS grundande och även omfattade 
personer som senare återfinns inom 
EFS se Sture Järpemo, Väckelse och 
kyrkans reform: Från religiös säll skaps-
bildning i Stockholm till inre mission 
och samfund 1771-1858 (Stockholm, 
1977), 85-96. 
42 I enlighet med den inre missionens 
ideal var diakonissornas roll att förena 
social omvårdnad med en kristen 
gärning. Åsa Andersson, Ett högt och 
ädelt kall: Kalltankens betydelse för 
sjuksköterskeyrkets formering i8jo-
1930 (Umeå 2002), 6iff. 
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4 3  Se Lennart Johanssons »Nykter
hetsaposteln och sedesreformatorn«, i 
Phénomenet Peter Wieseigren: 
Smålänningen som blev historiker, 
biograf, präst och nykterhetsrefor
mator i 1800-talets Sverige, red. Lars 
Aldén, Peter Aronsson & Lennart 
Johansson (Växjö, 2002) för ytterligare 
beskrivning av förhållandet mellan 
kyrklighet, väckelse och nykterhetsfrå
gan under 1800-talets första halva. 
44 Jarlert, Sveriges kyrkohistoria, 163. 
45 Lundqvist, Organisation och 
bekännelse, 22L 
46Allan Hofgren, Med Gud och hans 
vänskap: Evangeliska Fosterland-
Stiftelsen genom 100 år (Stockholm, 
1956), 45-

47 Nils Rodén, Hans Jacob Lundborg: 
Initiativtagare till Evangeliska foster
landsstiftelsen (Klippan, 1961), 85f; 
Torvald Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856, 216. 
48 Lodin, C. O. Rosenius, 23 jL 
49 Trots betoningen av det fosterländ
ska syftar sällskapets namn inte på 
fosterländskhet i na tionalistisk mening 
refererar till Sverige som en geografisk 
yta. Anders Jarlert, » 'De kristnas 
fosterland': Från tvårikespatriotism till 
himmelrikespatriotism och historisk-
konfessionell nationalism inom 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen«, i 
Kyrka och nationalism i Norden: 
Nationalism och skandinavism i de 
nordiska folkkyrkorna under 18oo
talet, red. Ingmar Brohed (Lund, 
1998), 330. 
50 Citaten är hämtade från Pietisten 
som finns tryckta i olika versioner, en 
del med endast Rosenius texter, andra, 
som här, även har med andra texter. 
51 Ibid. 

52 Detta finns inte med i pro tokollet 
från grundandet. 

53 Ibid. 
54 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
årsberättelse (EFSAB) 1857, 10; 
Ribbner, De svenska traktatsällskapen 
1808-1856, 217. 
55 Se exempelvis EFSÅB 1856, 62, 
64Ì; 1857, 65; 1862, 74f; 1863, 68. 
56 Järpemo, Väckelse och kyrkans 
reform, 155. 
57 Andersson, FM högt oc h ädelt kall, 
62. 
58 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
genom 75 år: j ubileumsskrift 1856-
1931,1—II, red. Eskil Levander 
(Stockholm, 1931), del I, 59. 
5 9  Eric Johannesson, Den läsande 
familjen: Familjetidskriften i Sverige 
1850-1880 (Stockholm, 1980), 112 
60 Rosenius var inte drivande vid 
bildandet av EFS, men i egenskap av 
nyevangelismens främste teolog och 
som redaktör för Pietisten var han en 
nyckelfigur. Lodin, C. O. Rosenius, 
243. 
61 När det gäller styrelsens samman
sättning se Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen genom 75 år, del I, 42-48. 
För ett samband mellan Frellstedt, 
Wieseigren och den av EFS företrädda 
nyevangelismen, inom nykterhetsarbe
tet se Knut Kjellberg, Nykterhet, 
kyrka, väckelse: Röster, program och 
debatt i historisk och nutida belysning 
(Stockholm, 1979), 44-57; se även 
Lodin, C. O. Rosenius, 237-243. 
Fjellstedt var bland annat inblandad i 
utbildningen av EFS kolportörer. 
62 Personuppgifter har hämtats från 
Svenskt biografiskt lexikon (Stock
holm, 1918-); Svenska män och 
kvinnor (Stockholm, 1942-1955); 
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Biografiskt handlexikon (Stockholm, 
1906). 
63 Hofgren, Med Gud och hans 
vänskap, 55. 
64 Ernst Newman, Gemenskaps- och 
frihetssträvanden i svenskt fromhetsliv 
1809-1855 (Lund, 1939), 445f£-
65 EFSÅB 1856, 4. 
66 EFSÅB 1856, 46f. Jämför med Sven 
Gustafsson, Nyevangelismens 
kyrkokritik (Lund, 1962), 173ff. 

67 Om kyrko- och församlingssynen se 
Henry Wiklund, Predikant pastor 
präst: Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsens samfundsproblematik 1940-
1972 (Uppsala, 1979), i8ff. 
68 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
genom yj år, del I, 50. 
69 EFSÅB 1858-59, 18. 
70 Gustafsson, Nyevangelismens 
kyrkokritik, 84ff. 
71 Exempelvis av Lundqvist, Organisa
tion och bekännelse, 47-58. 

in EFS riksorganisation - \ 

1 Jansson, Adertonhundratalets 
associationer. 
2 EFSÅB 1856, 31. 

3 EF SÅB 1858-59, 49. 
4 EF SÅB i860, 48. 
5 Lundqvist, Organisation och 
bekännelse, 60. 
6 EFSÅB 1856, 5iff. 
7 Statistik och förteckning över 
provinsombuden återfinns i 
årsberättelserna. 
8 Lundqvist, Organisation och 
bekännelse, 64ff. Detta gäller dock inte 
i Norrland som genomgående hade en 
högre andel präster än de övriga 
stiften. Men även där ser man en 
neråtgående tendens. Härnösand var 
fram till 1904 enda stift i Norrland 
men delades då i Luleå och 
Härnösands stift. 
9 Harry Nyberg, Från väckelsemiljö till 
kyrkomedvetande i kyrkokris: En 
studie i Nils Lövgrens utveckling 
1852-1896/98 (Uppsala, 1975), i:e5^ 
i68f; Alf Tergel, Ungkyrkomännen, 
arbetarfrågan och nationalismen 1901-

ippbyggnad och ambitioner 

1911 (Stockholm, 1969), i66ff; 
Lundqvist, Organisation och bekän
nelse , 39ff. 
10 EFSÅB 1859-58, 5off. 
11 EFSÅB 1870, 106; 1883, 54. 
12 EFSÅB 1883, 53; 1887, 73. 
13 EFSÅB 1884, 29. 
14 EFSÅB 1888, 67. 
15 EFSÅB 1889, 62. 
16 EFSÅB 1884, 26; 1886, 67. 
17 Till exempel EFSÅB 1894, 60. 
18 EFSÅB 1861, 64. 
19 Föreningar inom EFS kallades 
vanligtvis för missionsföreningar 
eftersom EFS hade bildats för att verka 
för missionen, både den inre och yttre. 
20 EFSÅB 1864, 24ff. 
21 EFSÅB 1864, 13L 
22 EFSÅB 1870, 109; 1871, 62L 
23 EFSÅB 1874, ioff. 
24 EFSÅB 1881, 80. 
25 Paul Petter Waldenström uteslöts ur 
EFS 1878. Han hade då funnits med i 
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EFS rullor sedan verksamhetsåret 
1871, då som deltidsanställt rese
ombud och senare som provinsombud i 
Umeå. Från och med 1873 fanns han 
upptagen som provinsombud i Gävle . 
Några av hans böcker utgavs på EFS-
förlaget. Han var väl ansedd på många 
håll i samhället och en av EFS mest 
kända profiler. Flan var lektor, 
prästvigdes 1864, begärde avsked 
1882, redaktör för Pietisten efter 
Rosenius död 1868, ledamot av 
kyrkomötet vid ett antal tillfällen och 
riksdagsledamot i andra kammaren 
1884-1905. Kring 1800-talets mitt 
skrev han den allegoriska berättelsen 
Brukspatron Adamsson eller hvar bor 
dui Den var en av 1800-talets mest 
sålda böcker. För en kort sammanfatt
ning av Svenska Missionsförbundet se 
Oloph Bexell, »Kyrkor i Sver ige«, i 
Kyrkans liv: Introduktion till 
kyrkovetenskapen, red. Stephan 
Borgehammar (1993) 2. rev. u ppl. 
(Stockholm, 1996), 76. 
26 EFSÅB 1886, 3 5ff. 
27 EFSÅB 1887, 35ff. 
28 EFSÅB 1888, 37ff. 
29 I varje årsberättelse listas de 
föreningar som är medlemmar. Se även 
Lundqvist, Organisation och bekän
nelse , 74. 
30 Se till exempel EFSÅB 1884, 93; 
1886, 66; Kjellberg, Nykterhet, kyrka, 
väckelse, 53^ Erland Sundstöm & 
Mats Jansson, Missionshuset från 
Svenshult: Om väckelsen och Skansens 
missionshus (Stockholm, 1979), 44f. 
31 EFSÅB 1901, 42; 1903, 51. Även i 
Finland var utvecklingen densamma 
för den i bö rjan inomkyrkliga evang
eliska väckelsen. Ingvar Dahlbacka, 
Den evangeliska rörelsen i svenska 
Österbotten 1845-1910 (Åbo, 1987), 
z6j i{ .  

32 EFSÅB 1856, 19 
3 3 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
genom 75 år, del I, 61; EFSÅB 1857, 10. 
34 I Pietisten 1856:6 (tidigare citerad i 
kapitlet om EFS grundande) står att 
läsa att EFS ville kontrollera att olika 
religiösa läror inte sammanblandades i 
samma bok eller bokförråd. Det var en 
åtgärd för att köpare skulle kunna vara 
förvissade om litteraturens rättrogen
het och att de inte skulle skapa oro. 
35 Johannesson, Den läsande familjen, 
48f, 60; Bengt Wallerius, Vetenskapens 
vägar: Om akademiker och folkbild
ningsarbete (Stockholm, 1988), i9f; 
Jan Thavenius, Klassbildning och 
folkuppfostran: Om litteratur
undervisningens traditioner (Stock
holm, 1991), 2I5f. 
36 Björn Olsson, Att torgföra veten
skap: Det vetenskapliga föredragets 
och populär föreläsningens teori, 
praktik och kultur (Lund & Umeå, 
1998), 71. 
37 EFSÅB 1856, 17. 
38 För upplagesiffror se varje års 
årsberättelse under kapitlet skrift
verksamheten. 
39 Sven Rinman, Studier i svensk 
bokhandel: Svensk bokförläggare
föreningen 1843-1887 (Stockholm, 
19 51), 24off. Se även Carl Cederblads 
inventering av svenska hushålls 
bokbestånd 1928-1931. Undersök
ningen redovisades först 1987 av 
Martin Kristenson i »Bö cker i sv enska 
hem: Carl Cederblads 
litteratursociologiska undersökning 
1928-1931«, Litteratur och samhälle 
1987:1-2. 
40 Stefan Mählqvist, Böcker för 
svenska barn 1870-1950: En kvantita
tiv analys av barn- och ungdomslittera
tur i Sverige (Stockholm, 1977), 48ff. 
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41 Rinman, Studier i svensk bokhan
del', 49 ff, i2off. 
42 EFSÅB i860, lyif. Tilltron till det 
lutherska ordet kan illustreras av det 
stora projektet att ge ut Luthers 
Kyrkopostilla. Projektet tog sin början 
1858 och fortsatte till 1861, även om 
det nära nog knäckte Stiftelsens 
ekonomi. Detta verk var tänkt som ett 
större och grundligare verk, i motsats 
till de mindre skrifter som spreds i 
betydligt större upplagor. EFSÅB 
1858-59, 29. 
43 EFSÅB 1856, 14; 1857, uff; 1858-
59, 19. 

44 Se EFSÅB 1858-59, 30; 1863, 21. 
4 5 Rydbeck, N ykter läsning, 31. 
Litteraturen inom folkrörelserna hade 
två funktioner: att skapa en social 
samvaro genom uppbygglig läsning 
enskilt och gemensamt samt att bygga 
upp en egen litterär organisation. Den 
skulle kunna konkurrera med andra 
organisationer och institutioner, vilket 
bidrog till att stärka rörelsen ekonomiskt 
och tillförde förhoppningsvis också nya 
medlemmar. Se även Daniel Lindmark, 
Uppfostran, undervisning, upplysning: 
Linjer i svensk folkundervisning före 
folkskolan (Umeå, 1995), 139. 
46 EFSÅB 1856, 13L 
47 EFSÅB 1857, iif. 
48 EFSÅB 1863, 22. 
49 EFSÅB 1864, 38f. 
50 EFSÅB 1864, 38. 
51 EFSÅB 1899, 170. 
52 EFSÅB 1862, 25. 
53 EFSÅB 1876, 32. 
54 Kussak, Författaren som predikant, 
94 f 
5 5 För ett utförligare resonemang om 
berättelsernas innehåll se avhandling

ens kapitel om EFS traktatutgivning. Se 
även Kussak, Författaren som predi
kant,, 136ft; Daniel Lindmark, Upp
fostran, undervisning, upplysning, 140. 
56 Se till ex empel EFSÅB 1873, 3° där 
man skriver att otrosskrifterna »sprides 
äfwen bland allmogen till 
undergräfwande af t rosgrunden och 
bibelns gudomliga anseende, och som, 
blott den käckt och twärsäkert 
framställes, begärligt slukas och tros«. 
I anslutning till EFS första stadgar, 
publicerade i Pietisten 1856:6, nämns 
också att man månar om litteratur
köparens barn och tjänare. 
57 EFSÅB 1863, 22. 
58 Mählqvist, Böcker för svenska barn 
1870-1950, 52; Barnlitteratur i 
Sverige: Läsning för barn och 
barnboksprogram, red. Lars Furuland, 
Örjan Lindberger & Mary 0rvig, 
(Stockholm, 1970), 54. 
59 Harry Lenhammar, Budbäraren, 
Pietisten och Församlingsbladet: 
Studier i svensk religiosperiodika 
(Uppsala, 1981), 56f, 62. Denna breda 
inriktning var vanligt förekommande 
hos 1800-talets familjelitteratur som 
hade som målsättning att läsas av alla. 
Johannesson, Den läsande familjen, 59. 
60 Se till exempel EFSÅB i860, 3iff; 
1861, 28f. 
61 EFSÅB 1861, 27f; 1862, 28f. 
62 EFSÅB 1888, 97f; 1889,82^ Den 
typiska folkrörelsesången var en 
»ideologiskt bestämd brukssång« som 
refererade till en specifik ideologi och 
verklighetsuppfattning, menar Inger 
Selander. Hon talar om folkrörelserna 
som alternativa offentligheter, i vilka 
sången hade en viktig uppgift. Målet 
var dels att nå ut till den breda 
allmänheten, dels att befästa ideologin 
hos medlemmar i röre lsen. Det vill säga 
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samma mål som återfinns i EFS 
litteraturutgivning. Sångerna måste 
vara lättförståeliga, inte bara melodiskt 
utan också innehållsmässigt med 
igenkännbara texter och koder. 
Folkrörelsesångerna hos alla rörelser 
hämtade därför innehållet, både 
språkligt-litterärt och musikaliskt, från 
samma källor. Inger Selander, 
Folkrörelsesång (Stockholm, 1996), 
23ff, 3oif. En enklare förklaring till 
varför välkända melodier användes, 
kan vara att det fanns en bristfällig 
tillgång på musikinstrument. Det 
försvårade förmedlandet av nya 
melodier betydligt. Torgny Erséus, 
»Läsarna - sången och musiken«, i 
Väckelsen i Ovansiljan: Från kultur
dagarna i Bonäs bygdegård den 27 och 
28 juni 1994, red. Anders Östborn 
(Bonäs, 1995). 
63 EFSÅB 1862, 36f; 1865, 26; 
Rinman, Studier i svensk bokhandel, 
242. 
64 Joacim Hansson, Om folkbibliotek
ens ideologiska identitet: En diskurs
analys (Göteborg, 1997), 115; Johan 
Svedjedal, Bokens samhälle: Svenska 
B ok förläggare föreningen och svensk 
bokmarknad 1887-1943, I-II (Stock
holm, 1993), del II, 545; Nils Ake 
Sjösten, Sockenbiblioteket - ett 
folkbildningsinstrument i 187o-talets 
Sverige: En studie av folkskole
inspektionens bildningssyn i relation 
till sockenbiblioteken och den tillgäng
liga litteraturen (Linköping, 1993), 
22ff. 
65 EFSÅB i860, 20; 1861, 4if. 
66 EFSÅB 1872, 42L Denna summa 
kan jämföras med att kostnaden för 
kolportörs- och reseombuds-
verksamheten samma år uppgick till 
7.200 R:dr. EFSÅB 1872, 205. 
67 EFSÅB 1878, 48ff. 

68 EFSÅB 1856, 25ff 
69 Ett exempel på EFS anammande av 
ny teknik är att Sveriges första 
kommersiella telefonlinje upprättades 
1877 mellan EFS expedition och A. L. 
Normans boktryckeri som då tryckte 
för EFS räkning. Initiativtagare var 
ingenjören och tillika EFS kassör W. 
Ahlborg. Missions-Tidning Budbäraren 
8/6 1947; Ulf F lård af Segerstad, »Från 
taxen till kobran: Hur telefonen fick 
sin form«, i Telefonen 100 år: Design 
och kommunikation (Stockholm, 
1976), 26. 
70 Johannesson, Den läsande familjen, 
48ff, 59f, 11 iff; Rinman, Studier i 
Svensk bokhandel, 
71 Hustavlan, såsom den tolkats av 
Luther, tydliggjorde kyrkans, statens, 
maktens, folkets och könens förhål
lande till varandra. Se not 5, sid. 220. 
Åke Isling, Det pedagogiska arvet, 
42f. 
72 Ake Isling, Det pedagogiska arvet, 
58, 65, 324; Thavenius, Klassbildning 
och folkuppfostran, 215^ 258^ 
73 Margot Deijenberg, Pedagogik och 
människosyn i fiktion och verklighet: 
Om barnlitteratur och bildnings
strävanden i 1860-talets Sverige (Lund, 
1992-), i57f-
74 Nils Runeby, »Varken fågel eller 
fisk: Om den farliga halvbildningen«, i 
Vetenskapens träd: Idéhistoriska 
studier tillägnade Sten Lindroth 
(Stockholm, 1974), i62f. 
75 Deijenberg, Pedagogik och männis
kosyn i fiktion och verklighet, 157L 
Litteraturens tänkta läsare framgår av 
det typsnitt texten är skriven på. 
Frakturstilen gällde för skrifter riktade 
till allmogen ända in på 1900-talet, 
medan antikvan användes för mer 
»lärd« litteratur, och skrifter riktade 
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till de högre samhällsskikten. Se även 
Lars Furuland, »Vad folket sjöng och 
läste«, i Den svenska litteraturen, I-
VII, red. Lars Lönnroth & Sven 
Delblanc (Stockholm, 1988), del III, 
271. 
76 Uppslagsord »kolportör«, Svenska 
akademiens ordbok (Lund, 1893-). 
77 Se exempelvis EFSÅB 1862, 44. 
78 Johansson, Väckelserörelsen och 
samhället, 81. 
79 Bror Olsson, Från Martin Luther 
till Sven Lidman: En historisk översikt 
över andaktsböckerna i svenskt 
fromhetsliv (Lund, 1943), 21. 
80 Ett ofta citerat bibelord som 
legitimerar EFS kolportörsverksamhet 
är i Petr. 2:9. »Men ni är ett utvalt 
släkte, kungar och präster, ett heligt 
folk, Guds eget folk som skall för
kunna hans storverk. Han har kallat er 
från mörker till sitt underbara ljus.« Se 
exempelvis EFSÅB 1858-59, 24f. 
81 Confessio Augustana: Med noter 
och kommentarer: Orientering i den 
lutherska reformationens grundtankar, 
kommenterad av Leif Grane (1959) sv. 
övers., 2. uppl. (Stockholm, 1979), 
I26ff. 
82 EFSÅB 1856, 23; 1862, 44. 
83 Begreppen inre respektive yttre 
kallelse härstammar från pietismen och 
hade tagits upp av den svenska kyrkan 
under 1700-talet. Den blivande prästen 
upplevde själv den inre kallelsen, vilken 
sedan följdes av prästvigningen som 
sågs som den yttre kallelsen. För att 
legitimera sin lekmannaförkunnelse 
gjorde EFS dessa begrepp till sina. 
Eftersom statskyrkan och EFS beto
nade kyrkobegreppet något olika kom 
den yttre kallelsen inom EFS att vara 
den som kom från en församling av 
troende. Lundqvist, Organisation och 

bekännelse, 81; Bror Walan, Året 
1878: Waldenströmföreläsningarna 
1977 (Stockholm, 1978), 2if. 
84 Per Erik Gustafsson, Hans Henrik 
von Essen och den nyevangeliska 
kolportör sv er ksamheten (Uppsala, 
1963), 31. 
85 EFSÅB 1856, 2of; 1858-59, i67ff. 
86 Dessa uppgifter bygger på 
antagningarna till kolportörs-
utbildningen varför de inte kan anses 
riktigt rättvisa för hela kollektivet som 
även bestod av icke kolportörs-
utbildade män. Uppgifterna finns i 
varje årsberättelse men för en samman
ställning se Siv Eriksson, »Varifrån har 
eleverna kommit«, i Johannelunds 
teologiska institut 1863-1963, red. 
Allan Hofgren (Stockholm, 1963), 61; 
Lundkvist, Organisation och bekän
nelse , 8 3ff. 
87 Kurt Johannesson, »Agitatorn som 
hot och ideal«, i Agitatorerna, red. 
Kurt Johannesson (Stockholm, 1986), 
14; Olsson, Att torgföra vetenskap, 72. 
88 EFSÅB 1894, 38; Anders Larsson, 
»Profeterande döttrar i frikyrkan?«, 
Aktuellt om kvinnoforskning 1997:1. 
Det kom trots allt att dröja ända till 
1958 innan kvinnliga präster kunde 
vigas till tjänst inom den svenska 
kyrkan, och till i960 innan de första 
kvinnorna prästvigdes. 
89 EFSÅB 1856, 20; 1862, 44L 
90 Johansson, Väckelserörelsen och 
samhället, 80. 

91 EFSÅB 1857, 56. 
92 Se till exempel EFSÅB 1857, 54, 
61, 64. 
93 EFSÅB 1861, i3of. 
94 EFSÅB i860, 65, 72f, 8off. 
95 EFSÅB 1861, 13 of. 
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96 EFSÅB 1864, 59. 
97 För den lutherska ståndsläran se not 
5 sid. 220. 
98 Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, 249^ 
99 EFSÅB 1867, 4ff. 
100 EFSÅB 1868, 7. 
101 Det var föreningar där nattvarden 
firades utan någon av kyrkans präster. 
För en sammanfattning av nattvards
problematiken se Walan, Året 1878, 
23-30. 
102 Ivan Hellström, Johannelund 125 
år (Uppsala, 1987), 27ff. 
103 EFSÅB 1862, 83f. 
104 Se EFSÅB 1862, i76ff, där 
villkoren för kolportörers antagande 
publiceras för första gången i en nyare 
form. 
105 Ibid. 
106 EFSÅB 1862, i76f. 
107 EFSÅB 1862, 83f. 
108 Sigfrid Leander, Folk o ch bildning: 
J ä m f ö r a n d e  s t u d i e r  t i l l  o m k r i n g  1 8 j o  
som inledning till en svensk folkbild
ningskistor ia (Stockholm, 1974), 275, 
291; Runeby, »Varken fågel eller fisk: 
Om den farliga halvbildningen«. 
109 EFSÅB 1862, 85. 
110 EFSÅB 1867, 26f. 
in EFSÅB 1868, 59f. 
112 EFSÅB 1872, 54. 
113 EFSÅB 1877, 31. 
114 EFSÅB 1877, 35. För en utförli
gare beskrivning av försoningsstriden 
se not 71 samt not 25, sid. 224 i 
kapitlet om EFS organisation. 

115 EFSÅB 1877, 64f. 
116 EFSÅB 1876, 134; 1877, 35, 149; 
1878, 61, 134. 

117 Tore Furberg, Kyrka och mission i 
Sverige 1868-1901: Svenska Kyrkans 
Missions tillkomst och första verksam
hetstid (Uppsala, 1962), 105-112. 
118 Wiklund, Predikant pastor präst, 
22ff. 

119 EFSÅB 1879, 65^ 
120 Flellström, Johannelund 125 år, 
34ff. Citatet från Budbäraren återges i 
Hellström sid. 37. EFSÅB 1879, i24f. 
121 Olle Josephson, »Att ta ordet för 
hundra år sedan«, i Arbetarna tar 
ordet: Språk och kommunikation i 
tidig arbetarrörelse, red. Olle Joseph
son (Stockholm, 1996), 21. 
122 Gustafsson, Hans Henrik von 
Essen och den nyevangeliska 
kolportörsverksamheten, 31. 
123 Jämför med Gunnar Ohrlander, 
Hoppets här: Om frikyrkan och 
arbetarrörelsen och om olycklig kärlek 
mellan de två (Stockholm, 1977), 15-
24. Han, liksom andra, menar att 
väckelsen var folkets uppror mot 
överheten med stöd i devisen »man 
måste lyda Gud mer än människor«. I 
en hierarkisk och kyrkoansluten 
organisation som EFS blev det proble
matiskt om kolportörerna använde sig 
av detta motto för att göra uppror mot 
de givna ramarna. 
124 EFSÅB 1891, 8 3 f. 
125 EFSÅB 1880, 73. 
126 EFSÅB 1883, 36; 1884, 27; 1885, 
24f; Lundqvist, Organisation och 
b e k ä n n e l s e ,  3 5 .  
127 EFSÅB 1889, 73. 
128 EFSÅB 1906, 39. 
129 Denna kontrovers om ämbetet 
under det sena 1890-talet kallas för 
lekmannadopstriden och faller utanför 
denna studie att närmare undersöka. 

2 2 9  •  



Kyrkans och dess ämbetes utveckling 
under det sena 1800-talet utreds 
ingående i Anders Jarlert, Ämbete och 
tro: En undersökning av den kyrkliga 
debatten i Göteborgs stift under slutet 
av 1800-talet (Stockholm, 1984). Se 
även Lundqvist, Organisation och 
bekännelse, 13 8f, samt Nyberg, Från 
väckelsemiljö till kyrkomedvetande i 
kyrkokris, 197 ft. 
130 EFSÅB 1902, 5, 25L Distrikts-
uppdelningen genomfördes först 1921. 
131 EFSAB 1902, 29f; 1903, 4f. 
132 EFSAB 1905, 29. 
133 EFSÅB 1907, 31. 
134 Furberg, Kyrka och mission i 
S v e r i g e  1 8 6 8 - 1 9 0 1 ,  3 1 9 f f .  
135 EFS klagar exempelvis på att 
kyrkan själv har tagit upp ett eget 
missionsarbete och därför drar folk 
från EFS. EFSÅB 1900, 4if. För 
exempel på konkurrens mellan EFS och 
kyrkan på ett lokalt plan se Nyberg, 
Från väckelsemiljö till kyrkomed
vetande i kris, 154ff; Carlsson, 
Samhörighet och separation, 73f. För 
ett utförligare resonemang kring de 
förändrade förutsättningarna för såväl 
kyrka som frikyrka och en tilltagande 
konkurrens se exempel hämtade från 
Storbritannien. Gilbert, Religion and 
Society in Industrial England, 138-
163; Frances Knight, The Nineteenth-
Century Church and English Society 
(Cambridge, 1995), 2oif. 
i36Tergel, Ungkyrkomännen, 
arbetarfrågan och nationalismen 1910-
19II, 25-31, 162. 
137 Carlsson, Samhörighet och 
separation, 114. 
138 Lundqvist, EFS i d emokratins 
tidevarv, 13, 2off. 

139 F2FSÅB 1896, 23f, 53. 

140 För en utförligare diskussion kring 
denominationsbegreppet se sid. 3 5 f. 
141 Det här är en diskussion som dock 
främst kommer att föras i kapitlet om 
den lokala missionsföreningen i Umeå 
där det tydligaste tecknet på denna 
utveckling ligger i att en umgänges
kultur utvecklas. 
142 Se till exempel EFSAB 1894, 181. 

143 EFSÅB 1877, 118. 
144 Se EFSÅB 1881, 132; 1884, 49; 
1885, 5off.; 1887, 89. 
145 Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns: 
Om skiljelinjen mellan naturvetenskap 
och metafysik i svensk kulturdebatt 
1870-1920 (Lund, 1987), 120. 
146 Crister Skoglund, Vita mössor 
under röda fanor: Vänsterstudenter, 
kulturradikalism och bildningsideal i 
Sverige 1880-1940 (Stockholm, 1991), 
54-61. 
147 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan 
och klasskampen, 35^ i66ff. Det finns 
dock exempel på att det inte var en 
absolut motsättning mellan religionen 
och socialismen. Se Fians Falks 
idéhistoriska avhandling Socialist
prästen: H. F. Spak (1876-1926) 
(Stockholm, 1998). Förhållandet 
mellan socialdemokratin och kyrkan 
diskuteras också i Berndt Gustafsson, 
Socialdemokratien och kyrkan 1881-
1890 (Lund, 1953). Men medan Palm 
pekar på det gemensamma hos 
frikyrkosamfund och arbetarrörelse, 
menar Gustafsson att en negativ attityd 
gentemot kyrkan som religiös och 
social institution drev arbetare till det 
religionskritiska socialdemokratiska 
partiet. 
148 Charles D. Cashdollar, The 
Transformation of Theology, 1830-
1890: Positivism and Protestant 
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Thought in Britain and America 
(Princeton, 1989), 444f. 
149 EFSÅB 1882, z6î. 
150 Albrecht Ritsehl betecknas som 
liberalteolog. Han betonade bland 
annat kristendomens etiska betydelse 
och avsåg att utskilja religiös metafysik 
från rationell teologi. 
151 EFSÅB 1894, i8if. 
152 EFSÅB I9O2, 29, 5O; I9O4, 25. 
153 Susan Budd, Varieties of Unbelief: 
Atheists and Agnostics in English Society 
1850-1960 (London, 1977), 105-111. 
154 Jonsson, Vid vetandets gräns, 119. 
155 Björn Skogar, Viva vox och den 
akademiska religionen: Ett bidrag till 
tidiga 1900-talets svenska teologi
historia (Stockholm, 1993), 97f; Alf 
Tergel, Från konfrontation till institu
tion: Ungkyrkor öreisen 19 J 2-1917 
(Stockholm, 1974), 86-99. 
156 Jonsson, Vid vetandets gräns, 
15 off, l82f. 
157 Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom 
sig själv: Om moraliska utopier under 
1800-talet (Stockholm, 1995), 2iff. 
158 Ibid., 401-412. 
159 Jonsson, Vid vetandets gräns, 122. 
160 Jämför med Mark Bevir, »Annie 
Besant's Quest for Truth: Christianity, 
Secularism and New Age Thought«, 

Journal of Eccleastical History 1999:1. 
161 EFSÅB 1884, 107. 
162 EFSÅB 1900, 45. 
163 Gilbert, The Making of Post-
Christian Britain, 125^ Berger, The 
Sacred Canopy, 140; Wilson, 
Contemporary Transformations of 
R e l i g i o n ,  8 5 .  
164 Edward Royle, Radicals, 
Secularists and Republicans: Popular 
Freethought in Britain 1866-1915 
(Manchester, 1980), 328ff. 
165 Berger, The Social Reality of 
Religion, i4off; Swatos &C Christiano, 
»Secularization Theory: The Course of 
a Concept«, i3f. Se även Martling, 
Nattvardskrisen i Karlstads stift under 
1800-talets senare hälft, 397ff, för ett 
svenskt empiriskt stöd för detta 
antagande. Martling pekar på att 
kyrkans allomfattande ställning bröts 
genom att frikyrkligheten splittrade 
den kyrkliga enheten. 
166 I årsberättelserna är det främst 
»intellektuella« orsaker man nämner 
som ett hot mot EFS, som de själva 
upplevde det. Den bilden kommer att 
kompletteras i avhandlingens övriga 
delstudier. 

167 EFSÅB I9OI, I29. 
168 Se sid. 32, där dessa definitioner 
diskuteras utförligare. 

IV Traktatutgivningen - en spegel av EFS mentalitet 

i Exempelvis skriver Olle Josephson 
om arbetarrörelsens agitations
broschyrer att de kan betraktas »som 
grundläggande dokument om man vill 
komma åt den världsbild och själv
förståelse som förbundsledningen ville 
förmedla«. Olle Josephson, »Diskus

sionen fick utgöra svar på frågan: 
Propositionsordningar och ungdoms
retorik i Ljusne-Ala Socialdemokra
tiska Ungdomsklubb 1905-1906«, i 
Arbetarna tar ordet: Språk och 
kommunikation i tidig arbetarrörelse 
(Stockholm, 1996), 265. 
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2 Margot Deijenborg skriver om 1800-
talets barnlitteratur att » [i] skönlittera
tur för barn skisseras ofta ett ideal
barn, en modell att efterlikna. [...] 
Skönlitteratur för barn berättar om hur 
barn socialiseras.« Denna delstudie har 
en liknande utgångspunkt. Och både i 
litteratur riktad till barn och i traktate
rna finns en tydlig uppfostrande ton 
och en idealiserad bild av målgruppens 
tänkta egenskaper. Pedagogik och 
människosyn i fiktion och verklighet, 
9-
3 Per-Anders Forstorp, »Litteratur och 
kulturell identifikation: Läsning av 
kristen litteratur i f rikyrkan«, i Tro 
mot traditioni: Om den frikyrkliga 
identiteten, red. Erik Amnå & Lena 
Johannesson (Stockholm, 1993), 7iff. 
4 Detta är en diskussion som förts i 
tidigare delstudier. För en översikt av 
begreppet (alternativ) litterär institu
tion, med dess rötter i Jürgen 
Habermas begrepp »plebejisk offentlig
het« se Lars Furuland, »Litteratur och 
samhälle: Om litteratursociologins och 
dess forskningsuppgifter«, i Ljus över 
landet och andra litteratursociologiska 
uppsatser (Hedemora, 1991). 
5 Ett exempel på detta är EFS syn på 
socialismen som här bedömts som 
intressant. En enda traktat kan givetvis 
inte vara representativ för EFS som 
helhet, men då det inte motsäger, utan 
snarare styrker vad som framkommit i 
tidigare delstudier, är det motiverat att 
lyfta fram detta tema här. 
6 Olle Josephson, »Honungsdroppen, 
negerslaven och en läsande svensk: 
1800-talets religiösa traktater«, i 
Verklighetens texter: Sjutton fallstudier, 
red. Björn Melander & Björn Olsson 
(Lund, 2001), 5i7f; Ambjörnsson, Den 
skötsamme arbetaren, 119. 
7 Egil Johansson, »Läser och förstår«. 

8 Per Sörbom, Läsning för folket: 
Studier i tidig svensk folkbildnings
h i s t o r i a  ( S t o c k h o l m ,  1 9 7 2 ) ,  7 y f .  
9 Jansson, Adertonhundratalets 
associationer, passim. 
10 Se till exempel Deijenberg, Pedago
gik och människosyn i fiktion och 
v e r k l i g h e t ,  9 f f .  
11 Göran Sidebäck, Kampen om 
barnets själ: Barn- o ch ungdoms
organisationer för fostran och norm
bildning 1850-1980 (Stockholm, 
1992), 2.8f, 43f. 
12 Exempelvis Herbert Tingsten 
anmärker på det religiösa innehållet i 
folkskolan. Gud och fosterlandet: 
Studier i hundra års skolpropaganda 
(Stockholm, 1969), 217-223. 
13 Lars Furuland, »Lyss till den 
granens susning: En läsebok som 
folkuppfostrare«, i Ljus över landet 
och andra litteratursociologiska texter 
(Hedemora, 1991), 74-80. Till 
exempel återfinns Fredrika Bremers 
»tre gyllene regler« för barn i L äsebok 
för folkskolan (1868): Var flitig, var 
ordningsam, var from. 
14 Jämför med Roger Jacobsson, 
Boklig kultur i Umeå före 18jo: Om 
tryckeriverksamhet och bokförmedling 
(Stockholm, 1995), 3^ff, 42-49. 
15 Kussak, Författaren som predikant, 
21. 
16 Ditchfield, The Evangelical Revival, 
9-
17 Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856, 14. 
18 Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856, 4; Josephson, 
»Honungsdroppen, negerslaven och en 
läsande svensk: 1800-talets religiösa 
traktater«, 517L 
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19 EFSÅB 1858-59, 30. Ribbner, De 
svenska traktatsällskapen 1808-1856, 
zzf. Angående traktater och högläs
ning inom IOGT se Rydbeck, Nykter 
läsning, 31 iff. 
20 David W. Bebbington, 
Evangelicalism in Modern Britain: A 
History from the iy^os to the 1980s 
(London, 1989), 3-17. 
21 Kussak, Författaren som predikant, 
109. 
22 Ribbner, De svenska traktat
sällskapen 1808-1856,27.John 
Wesley talade om »I. Original sin. II. 
Justification by Faith. III. Holiness of 
Heart and Life«. Citerat från 
Ditchfield, The Evangelical Revival, 
z5f. 
23 Lindmark, Uppfostran, undervis
ning, upplysning, 110-116. 
24 Per Olov Enquist, Lewis resa 
(Stockholm, 2001). Se även Jarrick, 
Den himmelske älskaren. 
25 Lindmark, Uppfostran, undervis
n i n g ,  u p p l y s n i n g ,  1 3  3 f .  
26 Kussak, Författaren som predikant, 
I I .  

27 Upplagesiffrorna redovisas i 
årsberättelserna. 
28 efsAB 1863,  22.  

29 På exemplaret av traktaten Hafs-
strömmen, berättelse för ungdom av G. 
Schubert står det antecknat i blye rts att 
den första upplagan trycktes i 3000 
exemplar och att Regnbågen trycktes i 
5000 exemplar. 
30 Furuland, »Vad folket sjöng och 
läste«, 274. 
31 Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, 119. 
32 Ibid. 

33 Kristenson, »Böcker i svenska hem: 
Om Carl Cederblads 
litteratursociologiska undersökning 
1928-1931«, 32f. 
34 Egil Johansson, »Läser och förstår«, 
Tvärsnitt 1982:1. 
35 Egil Johansson, »Den kyrkliga 
lästraditionen i Sverige - en kontur
teckning«, i Kunskapens träd: Artiklar 
i folkundervisningens historia, II 
(Umeå, 1988), 41. 
36 Johansson, »Läser och förstår«; 
Lindmark, Puritanismen och lättsinnet, 
io6f. 
37 Johansson, »Den kyrkliga läs-
traditionen i Sverige - en konturteck
ning«, 64. Se även Lindmark, Uppfost
ran, undervisning, upplysning, 111. 
38 Josephson, »Honungsdroppen, 
negerslaven och en läsande svensk: 
1800-talets religiösa traktater«, 518. 

39 Ibid., 5i8f. 
40 Ibid., 535. En parallell kan dras till 
pedagogen Paulo Freires nutida 
läskunnighetsprojekt som primärt 
syftar till att lära människor att läsa, 
men också till att ge ett språk till 
individer för att se sig själva utifrån. 
Läsningen utgör därmed ett led i a tt 
befria individen. Paulo Freire, Pedago
gik för förtryckta (1972) sv. övers. 
(Stockholm, 1976). 
41 För exemplet reformationen se 
Keith Thomas, Religion and the 
Decline of Magic: Studies in Popular 
Beliefs in Sixteenth and Seventeenth 
Century England (London, 1971). En 
bärande tanke hos Thomas är att 
genom reformationen utskildes Gud 
från naturen som därmed kunde 
undersökas och förutses med rationellt 
tänkande. Detta lade grunden för den 
vetenskapliga revolutionen och 
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upplysningen. Alan D. Gilbert menar 
att den evangeliska väckelsen i det 
långa loppet ledde till att kyrkans 
position underminerades och den 
kristna tron fragmentiserades och 
öppnade upp för ett icke kristet 
förhållningssätt. Gilbert, Religion and 
Society in Industrial England. Till 
exempel sociologen Steve Bruce menar 
att reformationen utgjorde startpunk
ten för sekulariseringsprocessen. Steve 
Bruce, Religion in the Modern World, 
3-
42 Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, 254^ Johansson, Väckelse
r ö r e l s e n  o c h  s a m h ä l l e t ,  2 7 f .  
43 Lindholm, C. O. Rosenius som 
teolog, 18-26. 
44 A. L. O. E., På fullt allvar; idem, 
För syns skull; Hon talar som en 
kristen, 3. uppl. (1890). 
45 Kristus, de förtappades Frälsare 
(1876). 
46 Waldenstrom], P. V., Den trånga 
porten, 10. uppl. (1873), 32-
47 En för alla, 4. uppl. (1896). 
48 Fr. Sandberg, Allting är redo, 2. 
uppl. (1896) 
49 Hvarthän? Fivarthäni (1891); 
Världen förgås, 2. uppl. (1907); Fnd / 
döden (1876). 
50 Världen förgås; De två bröderna. 
51 Fivarthän? Fivarthäni 
52 How sow e« kristen. 
53 De« lycklige bibelläsaren, 16. uppl. 
(1892). Se även E« socialist (1892). 
54 Se kapitlet om kolportörererna. 
5 5 I exempe lvis E« vetenskapsmans 
sista dagar betonas inte vetenskaps
mannens syndiga liv, utan enbart hans 
ointresse för Gud. 

5 6 Backstuguflickan: En sann berät
telse uppsatt af denna flickas själasör
jare, 2. up pl. (1864). Se även Lilla 
Gärda och hennes sista dagar; af 
hennes lärarinna och Matilda Roos, 
Det allra käraste, för ytterligare 
exempel på temat barn och döden. I 
Lilla Gärda dör hon lycklig den 
trosvissas död, medan det i Det allra 
käraste är skolpojken Johns mor som 
dör, Han sörjer henne till dess han med 
Guds hjälp inser att hans sorg egentli
gen är egoistisk och att hon har det 
bra. 
57 Den franske skomakaren och huru 
han fann vägen till lifvet (1876). 
5 8 H uru barmhärtighet vederfors en 
mördare (1883). 
59 Andens svärd, 2. uppl. (1896); En 
vetenskapsmans sista dagar (1876); En 
judes omvändelse (1877); Filip Paulus, 
Herrens vägar och bönens magt: Några 
drag ur min moders lefnad. 
60 Ditchfield, The Evangelical Revival, 
29f. 
61 Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, passim. 
62 Brown, The Death of Christian 
Britain, 43-51. 
63 D. L. Moody, Lef för Jesus (1876). 
Se även E. F. L-m, Min egen, egen lille 
Johan, där huvudpersonen trotsar folks 
hån och följer sin övertygelse att bli 
predikant. Därmed får han vara med 
om att omvända människor. 
64 W. Baker, Besök hos de fattiga, 2 . 
uppl. (1899). Se även Roger Qvarsell, 
Skall jag taga vara på min broderi: 
Tolv artiklar om vårdens, omsorgens 
och det sociala arbetets historia (Umeå, 
1:993), 7I-77- En skildring av ett 
sådant besök finns i August Strindbergs 
Röda rummet (1879), i slutet av 
kapitlet »I Vita bergen«. Avsnittet är 
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skrivet med en tydlig ironisk skärpa. 
Det är två damer som söker upp ett 
hus som ser »förskräckligt ut«, vilket 
är bra för deras ändamål. De studerar 
det andliga mörkret, människors 
förhärdelse och det materiella förfallet. 
Allt antecknas i deras böcker och skylls 
på arbetarföreningarna. 
65 William Bruce, En judes omvän
delse (1877); Den omvände otros-
hjälten eller en berättelse om Wilhelm 
Roses sista dagar, 2. uppl. (1897); C. 
Malan, Andens svärd, 2. uppl. (1896). 
66 C. O. Rosenius, Små synder (1877); 
Gamla Anna: En stor vinning är också 
gudaktigheten med förnöjsamhet 
(1891); Gamle Anders eller Förnöjsam
het på fattighuset (1876); Vikten av att 
tala sanning, 6. uppl. (1892); Mormors 
älskling; Märtas juhögtid: En liten 
berättelse för barn. 
67 En troende familjs strid och seger: 
Berättelse från iy:de århundradet, 2. 
uppl. (1888). 
68 Se Det värnlösa barnets bref till sin 
käre Frälsare: En sannfärdig berättelse, 
där traktatens berättare säger till 
barnen att »[d]essa ord, emedan de äro 
Guds ord och därför mycket mera 
beaktningsvärda än människor ord, 
skolen I lära eder riktigt utantill och 
taga med eder som en skatt ur barn
kammaren och bruka, när I en gång 
blifven äldre och träden ut i den stora 
syndiga världen, där man behöfver 
Guds ord vid hvarje steg för att icke 
taga miste och falla.« I stort sett alla 
här lästa traktater utspelar sig med 
västerländska huvudpersoner i 
västerländska miljöer, men i till 
exempel J. P. Linde, Julgranen, en 
betraktelse för ung och gammal, sägs 
om »hedningarna« att »[h]uru mycken 
nöd, sorg, okunnighet, synd och 
jämmer har man icke nämnt, då man 

nämnt det ordet hedningar!«. Där görs 
samma uppdelning mellan kristna och 
icke kristna länder som mellan kristna 
och icke kristna i hem mamiljön. 
69 Arndt skriver: »Ty fastän Herren 
Gud har välbehag till alla sina verk, så 
har han dock särskilt sett med lust på 
människan, eftersom hans bild i henne 
lyste fram i högsta oskuld och klarhet. 
[—-] Därfö r har Gud skapat människan 
ren och obefläckad till alla hennes 
kropps och själs krafter, att man i 
henne skall se Guds bild, inte som en 
död skugga i spegeln utan som en 
verklig och levande avbild av den 
osynlige Guden och hans övermåttan 
sköna, i hans innersta väsen för
borgade gestalt.« Johann Arndt, Om 
att förnyas efter Guds avbild, Bok I, ur 
Den sanna kristendomen (1606) sv. 
övers. (Skellefteå, 1992), i5f. 
70 Luther skriver i ansl utning till en 
utläggning om budorden: »Nu har Gud 
i dessa ord [...] sammanfattat både en 
vred hotelse och ett vänligt löfte, för 
att såväl skrämma och varna som 
locka och beveka oss att mottaga hans 
ord såsom gudomliga allvarsord och 
akta dem högt, alldenstund han själv 
här klart utsäger, huru stor vikt han 
lägger därvid och huru strängt han vill 
vaka däröver, nämligen så att han 
gruvligt och förskräckligt vill straffa alla, 
som förakta och överträda hans bud, 
men huru han åter rikligen vill belöna, 
omhulda och med allt gott begåva dem, 
som akta hans bud högt och gärna göra 
och leva därefter. « Martin Luther, Den 
stora katekesen (1529) sv. övers. 
(Stockholm, 1931), 117. 
71 Menniskans naturliga tillstånd 3. 
uppl. (1869). 
72 Sandberg, Allting är redo. 
73 Menniskans andeliga förstörelse 
( 1 8 7 5 ) .  
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74 Det är den vanliga orsaken till 
varför man skall omvända sig. Se till 
exempel Kort anvisning att blifva salig, 
5. uppl. (1864). 
75 Waldenstrom], P. P., Hvad är 
bättring?, 3. uppl. (1873). 
76 För denna utveckling se sid. jji. 
77 För den svenska diskussionen se sid. 
42f, iooff. Se Hugh McLeod, Class 
and Religion in the Late Victorian City 
(London, 1974), 2.2.4^5 för ett brittiskt 
exempel. 
78 Två hem, 3. uppl. (1890). 
79 Endast två ord, 4. uppl. (1897). Se 
även Den tacksamme Josef. 
80 Den lycklige bibelläsaren, 16. uppl. 
(1892). 
81 Gamle Anders; Gamla Anna. 
82 A. L. O. E., Duglig till intet; 
värnlösa barnets bref till sin käre 
Frälsare: En sannfärdig berättelse. 
83 C. O., Rosenuis, Små synder 
(18 77). 
84 I Ronny Ambjörnssons inledning till 
Dew skötsamme arbetaren uppräknas 
vad som ingår i skötsamhetsbegreppet: 
nykterhet (måttfullhet), ordhållighet, 
besinning, eftertänksamhet, att vara 
moralisk, bildad och att ta vara på 
tiden. 

85 Ibid. 25iff. 
86 Känd och dock okänd, 4. uppl. 
(1877). 
Sy En socialist (1892). 
88 Zachrison, »De fromma roma
nerna«, 12. 

89 EFSÅB 1892, 4. 
90 Under EFS första årtionden var 
avsikten att kolportörerna endast 
skulle kolportera på deltid, och på så 
sätt inte ge upp sin egentliga kallelse. 

En anledning var att de inte skulle 
tappa kontakten med de folklager som 
de arbetade bland, en annan att de inte 
skulle frestas tro att de skulle kunna 
inneha prästens roll. Se exempelvis 
EFSÅB 
i860, 8iff; 1861, 13of. 
91 För exempel se Palm, Frikyrkorna, 
a r b e t a r f r å g a n  o c h  k l a s s k a m p e n ,  i z y f . ;  
Gunnar Ohrlander, Hoppets här, 3 4f. 
92 McLeod, Religion and the People of 
Western Eur op e, 106. 
93 Samma tendens ser Karin Nordberg 
inom arbetar- och nykterhetsrörelsen. 
Askungen i Holmsund, 3 3 ff. 
94 Julen i Luthers hem. 
95 Lundkvist, Folkrörelserna och det 
svenska samhället 1850-1920, 92. 
96 Detta följer exempelvis Paulus 
uttalande i Galaterbrevet 3:28: »Nu är 
ingen längre jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 
Kristus Jesus.« 
97 Frid i död en (1876). 
98 Se Doris L. Bergen, Twisted Cross: 
The German Christian movement in 
the Third Reich (Chapel Hill, 1996) för 
exempel från Nazityskland, eller Alan 
Wilkninson, The Church of England 
and the First World War (London, 
1978), för ett brittiskt exempel. 
99 A. Wollmar, Det klappar: Berättelse 
för ung och gammal; G. Schubert, 
Hafsströmmen, berättelse för ungdom. 
100 Inger Hammar, Emancipation och 
religion, i26f, 247^ 
101 Brown, The Death of Christian 
Britain, 88; Davidoff & Hall, Family 
Fortunes, i07ff; Ronny Ambjörnsson, 
Familjeporträtt: Essäer om familjen, 
kvinnan, barnet och kärleken i 
historien (Stockholm, 1978), 2off. 
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102 Dahlkvist, »Jürgen Habermas' 
teori om 'privat' och 'offentligt'«, xvi; 
Habermas, Borgerlig offentlighet, 62-
71, j6ff. 

103 Brown, The Death of Christian 
Britain, 88-94. Se även Davidoff 6c 
Hall, Family Fortunes, 11 off. 
104 7 /äder, uppföden edra barn i tukt 
och Herrens förmaning: En liten 
traktat särskildt avsedd för husfäderna 
uti arbetar e familj er (1871). 
105 När det överhuvudtaget gäller 
nykterhetsrörelsens litteraturutgivning 
se Rydbeck, Nykter läsning. 

106 Hvarför utdömas rusdryckerna af 
vår tids stormän?, 3. uppl. (1911); A. 
L. O. E., Försök ännu en gång. 

107 Jämför med Kussak, Författaren 
som predikant, 124, i3if. 
108 Denna tes stöds också av 
Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren; Johansson, »Läser och 
förstår«; Josephson, »Honungs
droppen, negerslaven och en läsande 

svensk: 1800-talets religiösa traktater«; 
Daniel Lindmark, Uppfostran, 
undervisning, upplysning. 

109 Berger, The Sacred Canopy, 137-
158. 
110 Frank M. Turner, »The Victorian 
Crisis of Fa ith and the Faith that was 
Lost«, i Victorian Faith in Crisis: 
Essays on Continuity and Change in 
Nineteenth-Century Religious Belief, 
red. Richard J. Helmstadler &c Bernar d 
V. Lightman, (Stanford, 1990), 15. 
HI Se sid. 103 f. för en utförligare 
beskrivning. 
112 Arne Jarrick, Mot det moderna 
förnuftet: Johan Hjerpe och andra 
småborgare i upplysningstidens 
Stockholm (Stockholm, 1992), i89ff. 
113 Elisabeth Tykesson, »Bakom 
stängsel: En studie i d en frikyrkliga 
romanen«, Bonniers litterära magasin 
1951:3. 
114 EFSÅB 1899, 170. 

v Kolportörsverksamheten i umeåområdet 

i För ett resonemang kring kollektiv 
biograf se sid. 22f. Totalt ingår i den 
delen arton personer. De är, med i 
förekommande fall, titel, ort, och med 
årtal för födelse, kolportörbetygets 
utfärdande och död: O. Andersson, f. 
d. hemmansägare, Nordmaling, 1860-
tal: Fer Edström, smed, Hörnefors/ 
Nordmaling, *1846, betyg 1893, 
11918: August Hortell, lärare, 
Nordmaling, *1866, b. 1898, fi90i: 
A. G. Hellström, Umeå, Örnsköldsvik, 
Kopparberg, *1853, b. 1882, ti935: 
Jacob Isaksson, bondeson, Bjurholm, 

*1870, b. 1903, fiyii: Erik Janze, 
skräddare, Umeå, Bollsta, *1839, b. 
1878, fi898: D. Johansson, f. d. 
hemmansägare, Nordmaling, 1860-tal: 
Magnus Lagerqvist, Bjurholm, Vännäs, 
*1843, b. 1888, t?: /• Lindgren, Umeå, 
Skaraborgs län, Västmanland, "'1840 
b. ?, t?: Daniel Magnus Johansson, 
urmakare, Nordmaling, Kramfors, 
*1849, b. 1890, t Fer Nordström, 
Burträsk, Röbäck, *1862, b. 1890, 
1194 5: Lars Feder Elias Pedersén, 
Norge, Västerbotten, *1861, b. 1890, 
11909: Jonas Falmgren, bondeson, 
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Obbola, Robertsfors, Dalarna, *1866, 
b. 1903, 1193 5: Jonas Sandberg, 
hemmansägare, Umeå landsförsamling, 
* 1859, b. 1894, tI9z9: Johan Arndt 
Stenmark, lantbrukarson, Umeå, 
Lycksele, Sorsele, *1861, b. 1890, f?: 
Fer Johan Sjöstrand, skollärare, Umeå, 
Sundsvall, Visby, *1839, b. r 872, f ?: 
Svante Westin, Vännäs, *?, b. 1889, t?: 
Johan Erik Öström, skräddare, Umeå 
landsförsamling, *1837, b. 1887,11894. 
2 Handlingar rörande prestmötet i 
Hernösand (PMH) är en sammanställ
ning av Visitationsprotokoll från stiftets 
församlingar, gjord av stiftets biskop. 
Där ingår bland annat en beskrivning 
av det religiösa läget i stiftet, sett ur ett 
kyrkligt perspektiv. Prästmötet till 
vilket dessa handlingar sammanställdes 
hölls ungefär vart femte till vart tionde 
år. 

3 P MH 1856, 88ff. 

4 PMH 1856, 93. 
5 P MH 1856, 94. Detta var dock inget 
nytt påfund utan sedan långt tidigare 
fanns en tradition av litteratur
spridning bland prästerskapet. Olle 
Josephson, Vad läsarna läste: 1800-
talets religiösa traktater (Lund, 1997), 
6; Marie Hedström Se Olle Josephson, 
»Agitationsbroschyrerna 1881-1909«, 
i A gitatorerna, red. Kurt Johannesson 
(Stockholm, 1986). För norrländska 
förhållanden se Jacobsson, Boklig 
kultur i Umeå före 18jo, 41; Umeå 
sockens historia, red. Karl Fahlgren 
(Umeå, 1970), 430. 
6 Se till exempel PMH 18 66, i22ff. 
7 PMH 1866, i29f. 
8 Olsson, Den bildade borgaren, 49f; 
Per Frånberg, Umeåsystemet: En studie 
i alternativ nykterhetspolitik 1915-
194j (Umeå, 1983), 2f. 

9 Se under rubriken »Om församling
ens tillstånd«, Visitationen 1876, 
Visitationsprotokoll 1876-1896, N:3, 
Umeå landsförsamlings arkiv, i 
Härnösands landsarkiv. 

ro Detta bygger på sammanställningar 
av kolportörsförteckningarna som 
publicerades i årsberättelserna. 
11 Uppgifterna kommer från kolpor-
törs- och predikantböcker, DI, EFSA. 
12 Detta bygger på uppgifter från 
kolportörs- och predikantböcker, DI, 
EFSA, samt Hellström, Johannelund 
125 år. 
13 Står att läsa i till e xempel »Om 
villkoren för Kolportörers antagande« 
publicerat i å rsberättelserna. 
14 Lundqvist, Organisation och 
b e k ä n n e l s e ,  7 8 f f .  

15 Jarrick, Den himmelske älskaren, 
84. 
16 Några levnadsteckningar finns 
bevarade i brevsamlingen, El, i EFS-
arkivet, andra i form av korta sam
mandrag i kolportörs- och predikant
böcker, DI, under respektive person. 
Ytterligare andra finns i Johannelunds 
Missionsinstituts arkiv: EFS särarkiv 
1:2 (JMA:EFSA), Ansökningar och 
förfrågningar, Eli. Av de arton 
kolportörerna har levnadsteckningar 
hittats för nio. Dessa har kompletterats 
med ytterligare någon teckning. 
17 Jonas Sandberg, DL5, EFSA; Per 
Nordström, Dl:5-6, EFSA; Per 
Nordström, El:59, 663, EFSA; Erik 
Janze, EIL3, JMA:EFSA. 
18 Per Johan Sjöstrand, DL2-4, EFSA; 
Johan Erik Öström, DL4, EFSA. 
19 Per Edström, DI: 5-6, EFSA; Erik 
Janze, EIL3 JMA:EFSA och DL4-5, 
EFSA; Daniel Magnus Johansson, DL5, 
EFSA; Per Nordström, DI: 5-6, EFSA. 
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20 Johan Arndt Stenmark, EE62, 
2135, EFSA. 
21 Året eller åldern brukar finnas 
angivet. 
22 Just att det gick lugnt till inom EFS 
brukade framhållas som ett känne
tecken och fungerade ibland som ett 
sätt att markera den kyrkliga prägeln 
gentemot andra väckelserörelser. 
23 Ämnesordnade handlingar, Anteck
ningar om sökande och elever 1892-
1920, Fl, JMA:EFSA. 
24 EFS ändrade antagningsvillkoren till 
kolportörsskolani879 (året efter 
försoningsstriden). Minimiåldern 
höjdes från 21 till 25 år, och sökanden 
var tvungen att lämna uppgift om yrke 
eller jordisk kallelse. Då höjdes också 
förkunskapskraven samtidigt som 
utbildningstiden vid skolan sänktes 
från två till ett år. Hellström, ] ohanne-
lund 125 år, 34ff, EFSAB 1879, 12.4^ 
25 Se ka pitlet om EFS riks
organisations avsikter med kolportörs-
verksamheten sid. 83-87. 
26 I PMH 1897, 27> uttrycks det i 
positiva ordalag att lekmän stödjer 
prästen i hans arbete med gamla och 
sjuka samt genom bokspridning. 

27 J. A. Stenmark, DI:5-6, EFSA. 
28 Per Johan Sjöstrand, DF2-4, EFSA, 
Jonas Sandberg, DE5, EFSA. 
29 Lars Peder Elias Pedersén, år 1891, 
DE5, EFSA; Daniel Magnus Johansson, 
år 1891, DI: 5, EFSA. 
30 J. A. Stenmark, år 1892, DE5, 
EFSA; Per N ordström, år 1893, DI:5, 
EFSA; Daniel Magnus Johansson, år 
1894, DI:5, EFSA. 
31 Walan, Året i8j8, 52. 
32 Överlag kan sägas att föreläsning 
var att läsa före helt enkelt, och kom 

mot slutet av 1800-talet att reserveras 
för en vetenskaplig utläggning. 
Föredrag stod för en friare muntlig 
framställning (ibland även använt för 
ett musikaliskt framförande). Före
läsningen kunde inte kritiseras av en 
lekman, medan föredraget krävde en 
en kritisk lyssnare. Karin Nordberg, 
Folkhemmets röst: Radion som 
folkbildare 1925-1950 (Stockholm, 
1998), 125. 
33 Svante Westin, DE4-5, EFSA. 
34 Per Nordström, DI: 5-6, EFSA; Per 
Johan Sjöstrand, DE2-4, EFSA. 
35 Per Nordström, DI: 5-6, EFSA; 
Daniel Magnus Johansson, DL5, EFSA; 
A. G. Hellström, DE4-6, EFSA. 
3 6 Erik Janze, Ansökn. och förfrågn. 
om inträde, Eli:3, 5216, JMA:EFSA. 
37 Olof Norrmans vitsord, Ansökn. 
och förfrågn. om inträde, Eli:3, 5216. 
38 Ämnen och betyg för Erik Janze, ht 
1876, Examenskataloger, DI:i, 
JMA:EFSA. Bibelkännedom: B, 2 
Mosebok: AB, Kyrkohistoria: B-, 
Augsburgska bekännelseskriften: B, 
Textutredning: B+, Homiletik: B+, 
Svensk språklära: B-, Rättskrivning: B-, 
Kateketik: B-, Sång: B-, Räkning: B-, 
Innanläsning: AB, Välskrivning: B. 
Ämnen och betyg för vt 1877: Bibel
kännedom: AB, 2 M osebok: AB, 
Teologi: AB, Kyrkohistoria: AB, 
Augsburgska bekännelseskriften: AB. 
Textutredning: B+, Homiletik: AB, 
Svensk språklära: B-, Rättskrivning: B, 
Sång: B, Räkning: B, Flit: A, Uppfö
rande: A. 
39 Umeå evangelisk lutherska Missions
förening 1876-1916, (Umeå, 1916) 24f. 
40 Det har överhuvudtaget inte varit 
möjligt att hitta breven från 
kolportörerna mellan mitten av 1860-
talet och 1880. 
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41 Erik Janze, EE32, 28, EFSA. 
42 Frågan var om kolportören skulle 
läsa innantill (före-läsa), eller om han 
fritt skulle få utlägga Bibelns ord efter 
eget huvud. Det senare alternativet 
skulle innebära att han närmade sig 
prästens roll och därmed hotade den 
inomkyrkliga ställningen, vilket varken 
kyrka eller EFS u nderstödde. 

43 Erik Janze, EF32, 671, EFSA. 
44 Erik Janze, EF32, 671, EFSA. 
45 Erik Janze, EI:32, 374, 671, EFSA. 
46 Gustaf T. Saedén, EL32, 846, EFSA. 
47 G. T. Sœdén, EE32, 790, EFSA; 
Erik Janze, El:3 2, 791, EFSA. 
48 Erik Janze, EF33, 151, EFSA. 
49 Se till exempel Erik Janze, EE32, 
671; EL36, 929; EI:59, 794, EFSA. 
50 Erik Janze, EL32, 899, 928, EFSA. 
51 Erik Janze, EF40, 1165, EFSA. 
52 EFSÅB 1863, 92. 
53 F öreningsmatriklar 1875-1909, 
DIV:i, EFSA. 

54 Erik Janze, EL49, 124; EF53, 62, 
EFSA. 

55 Erik Janze, EI:39, 70; El: 49, 124, 
EFSA. 

56 Erik Janze, EI:33, 151; EL36, 929, 
EFSA. 

57 Walan, Året 1878, 53. 
58 Se till e xempel Erik Janze, EI:4i, 
443; EL42, 1107; EI-.50, 643, EFSA. 
59 Erik Janze, EF92, 1608, EFSA. 
60 Erik Janze, EF37, 240, EFSA. 
61 EFSÅB 1877, 64^ 
62 Inom föreningen verkar det inte ha 
varit någon uppenbar brytning på gång 
förrän 1888. Erik Janze, EL50, 643, 
EFSA. Men väckelsen var splittrad 

sedan åtminstone början av 1880-talet 
då han anlände till Bollstabruk. Erik 
Janze, EI:34, 852, EE36, 929, EFSA. 
63 Erik Janze, EL37, 376; EL38, 563, 
EFSA. 

64 Erik Janze, EL40, 754, EFSA. 
65 Erik Janze, EE42, 1107, EFSA. 
66 Erik Janze, EI:8i, 1611, EFSA. 

67 Erik Janze, EL40, 953, EFSA. 
68 Erik Janze, EE44, 948, EFSA. 
69 Erik Janze, EE36, 929, EFSA. 
70 Erik Janze, EF37, 240, EFSA. 
71 Erik Janze, EE83, 1897; EF87, 
2306, EFSA. 
72 Erik Janze, EL95, 54> 439 ? EFSA. 
73 Erik Janze, EL98, 1754, EFSA. 
74 Jämför med Furberg, Kyrka och 
mission i Sverige 1868-1901, 24-36, 
49-63, io2ff, 3i9ff. 
75 Erik Janze, EL32, 28, EFSA. 
76 Erik Janze, EI:68 191; EF69, 767, 
EFSA. 
77 Lundkvist, Organisation och 
bekännelse, 90. 
78 För jordbruksarbetare se 
»Arbetspris för jordbruksarbetare, 
länsvis år 1900«, Statistisk tidskrift 
1903. För grovarbetare och fabriksar
betare se Gustaf af G eijerstam, 
Anteckningar om arbetarförhållanden i 
Stockholm (Stockholm, 1894), 98ff. 
79 Erik Janze, EI:ioi, 59, 128, EFSA. 
80 Erik Janze, kolportörs- och 
predikantböcker, DI:5, EFSA. 
81 EFSÅB 1891, 8 3f. 
82 Gustafsson, Nyevangelismens 
kyrkokritik, 123-151. 
83 PMH 1890, 65. 
84 Ibid. 
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85 PMH 1897, 4if. 
86 Josephson, »Att ta ordet för hundra 
år sedan«, 2iff. 
87 För en jämförelse mellan väckelse
miljöer och borgerlig offentlighet se 
exempelvis Ericsson &c Harn esk, 
»'Disputationsmöten och öfningsfält 
för tankekrafter'«. 
88 Owen Chadwick, »The Established 
Church under Attack«, i The Victorian 
Crisis of Faith, red. Anthony 
Symundson (London, 1970), 101. 
89 Ingvar Dahlbacka, Den evangeliska 
rörelsen i svenska Österbotten 184J-
1910 (Åbo, 1987), ii8ff. 
90 Här kan exempelvis nämnas en 
berättelse i Torgny Lindgrens Merabs 
skönhet (Stockholm, 1983), 35-43 
eller Sara Lidman, Vredens barn 
(Stockholm, 1979), 53ff. Ett med 
denna studie mer samtida exempel 
finns i Selma Lagerlöfs Jerusalem. Där 
beskrivs hur den självlärde skol
mästaren Storm bygger ett missionshus 
i syfte a tt stärka byns kristna tro och 
därmed även stärka kyrkans verksam

het. Det är skolmästaren som håller i 
predikoverksamheten i missionshuset, 
och vid ett tillfälle kommer bonden 
Hök Matts Eriksson in och vill predika 
på uppdrag från Gud. Skolmästaren 
vägrar med argumentet att det i sin tur 
skulle betyda att vem som helst kunde 
predika när som helst. En allt mer 
uppretad folksamlingen svarar med att 
hävda att vem som helst av dem skulle 
kunna vara lika lämpad som skol
mästaren att predika. Någon säger: 
»'Vi är ju alla lika goda som skol
mästaren. Varför skall han ensam få 
säga oss vad vi skall tro och inte tro?'« 
Lagerlöf fortsätter med att skriva att 
» [d]etta tycktes vara nya tankar för de 
flesta, men det hördes dock på talet, att 
de hade vuxit och grott inom dem, 
alltsedan skolmästaren byggde 
missionshuset och visade dem, att en 
enkel och ringa man kunde våga 
utlägga Guds ord. [...] De stredo redan 
om vilketdera [av predikanter] det 
skulle bli, Waldenströms eller Evang
eliska fosterlandsstiftelsens folk.« 
Selma Lagerlöfs Jerusalem (1901), ny 
utg. (Stockholm, 1996), 41-50, 83ff. 

vi Verksamhet och utveckling i en lokal missionsförening 

i Exempelvis hade EFS under de första 
decennierna ingen medlemsupptagning 
eftersom man var medlemmar i 
statskyrkan. Detta varierade dock de 
olika EFS-föreningarna emellan och 
några tydliga riktlinjer har inte kunnat 
hittas. Samma faktum har också 
konstaterats av Sven Lundkvist som 
endast undantagsvis funnit uppgifter 
om medlemsantal inom EFS under 
rörelsens första decennier, vilket 
givetvis har att göra med att det 
formellt inte fanns några EFS-fören-
ingar före 1874. Lundkvist, Folkrörel

serna i det svenska samhället i8jo-
1920, 69L 
2 Se sid. 23 f. för ett utförligare resone
mang. För ett resonemang kring 
förhållandet mellan kyrkan och EFS i 
Umeå, se Stefan Gelfgren, »Kyrklig 
väckelse och väckelsens inomkyrklighet 
i Umeå 1700-1900«, Oknytt 2002:3-4. 
3 Frånberg, Umeåsystemet, 2f; 
Nordmark, Det förenande samtalet, 
i7ff; Sven Ingemar Olofsson, Umeå 
stads historia 1888-197Z, 89-115; 
Olsson, Den bildade borgaren, 89-98. 
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4 I Ume å låg kyrkan på Backen, cirka 
fem kilometer väster om staden. Där 
låg också kyrkoherdens bostad. Även i 
staden fanns det en kyrka som vanligen 
refererades till som kapellet eller 
annexet. Först 1871 delades försam
lingen i en lands- respektive stads
församling. 
5 Olsson, Den bildade borgaren, 63 ff. 
6 Ibid., 7off. 
7 Västerb ott ens-Kur ir ens jubileums
nummer vid Umeås 300-årsjubileum 
23/6 1922. 
8 Ann-Maria Ullsten, Umeå-pressen 
1917-1922: En studie i lokalpress 
(Umeå, 1977), 17. 
9 Jacobsson, Boklig kultur i Umeå före 
1 8 5 0 ,  6 7 f f .  
10 Qvarsell, Kulturmiljö och idé
spridning, 51-72; Nordmark, 20-28. 
11 Olsson, Den bildade borgaren, 37. 
12 Ibid., 34ff; Harry Lenhammar, 
Sveriges kyrkohistoria 5: 
individualismens och upplysningens tid 
(Stockholm, 2000), 25f, 31. 
13 För ett utförligare resonemang i 
denna fråga se Gelfgren, Kyrklig 
väckelse och väckelsens inomkyrklighet 
i Umeå. Se även sid 24, samt not 34, 
sid. 215. 
14 Carlsson, Samhörighet och sep ar a-
tion, 20-28; Holmgren, 
Norrlandsläseriet, 298. Detta kan 
jämföras med vad man från kyrkligt 
håll skriver i Handlingar rörande 
prestmötet i Hernösand (PMH), för det 
odelade Härnösands stift 1856, 32L 
Där skrivs att kyrklig splittring skett 
främst i Luleå, Skellefteå, Piteå, 
Ornsköldsviks omnejd och Hammer-
dal. I de nordligaste delarna av stiftet 
beskrivs rörelserna i större utsträck
ning som extatiska. 

15 Umeå stads kyrka 100 år: Jubi
leumsskrift (Umeå, 1994), 98L 
16 Olofsson, Umeå stads historia 
1888-1972, 180. 
17 G. T. Sœdén, EL147, 1785, EFSA. 
Ssedén blev an tagen som Stiftelsens 
trettioandra provinsombud. 
18 För Umeå evangelisk lutherska 
missionsförening finns inga medlems
uppgifter förrän från 1920-talet. EFS 
Missionsförening i Umeå 125 år: 
1876-2001 (Umeå, 2001), 17. 
19 Umeå evangelisk lutherska mis
s i o n s f ö r e n i n g  1 8 7 6 - 1 9 1 6 ,  2 3 f f .  
20 Ibid., 38. 
21 Ibid., 23. 
22 Hilding Johansson, Folkrörelserna 
och det demokratiska statsskicket i 
Sverige (Lund, 1952), 23, 28. Jämför 
även med Göran Åberg, Enhet och 
frihet: Studier i Jönköpings missions
förenings historia med särskilt beaktande 
av organisationens förhållande till 
Svenska kyrkan, Evangeliska fosterlands
stiftelsen och Svenska missionsförbundet 
(Jönköping, 1972), 37ft; R. J. Morris, 
Class, Sect and Party, 184. 
23 Se till exempel Ambjörnsson, Den sköt
samme arbetaren, 8iff vad gällde nykter
hets- och arbetarrörelsen eller Olle Joseph
son »Att ta ordet i sin makt: Folket och det 
offentliga språket i det sena 1800-talet«, i 
Tänka, tycka, tro: svensk historia underi
från, red. Gunnar Broberg, Ulla Wikander, 
Klas Åmark (Stockholm, 1993), 20iff. för 
folkhögskolan. 
24 Birger Steckzén, Umeå stads 
historia 1588-1888 (1922), 
facsimileutg. (Umeå, 1981), 349L 
25 Qvarsell, Kulturmiljö och idé
spridning, 54. 
26 Matriklar, D3:i; Handlingarna, Ö5: 
110, Tidsskrift 1889:!!, Västerbottens 

2 4 2  



läns hushållningssällskap, Folkrörelse
arkivet Umeå, Se även Bo Enander, 
Västerbottens läns Hushållningssäll
skap 1814-1914 (Uppsala, 1933). 

27 Olofsson, Umeå stads historia 
1888-1972, 90-99. 
28 Visitationsbok för Umeå stad 1890, 
NI, Umeå stadsförsamlings arkiv. 
29 B. E. Forsgren, Umeås Fabriks- och 
Hantverksförening 1847-1932 (Umeå, 
I932)-

30 Olofsson, Umeå stads historia 
1 8 8 8 - 1 9 7 2 ,  i o 3 f .  
31 J. Johansson, EL53, 329, EFSA. Ett 
tack för böckerna skickades senare 
samma år, EI:5 5, 1277, EFSA. För 
personuppgifter se Olofsson, Umeå 
stads historia 1888-1972, 174 och 
personregistret. 
3 2 Olofsson, Umeå stads historia 
1888-197 2 ,  I 7 5 -

33 Ibid., 23 5 ff. 
34 Ibid., 18if; Olsson, Den bildade 
borgaren, 102. 
3 5 Qva rsell, Kulturmiljö och idé
spridning-, 67, 7if. 
3 6 Jämför med McLeod, Religion and the 
People of Western Europe 1789-1989, 
102, som menar att detta var fallet i Stor
britannien till skillnad från exempelvis 
Frankrike där upplysningstänkandet stod 
som ideal för medelklassen. I Umeå tycks 
ett sekulärt tänkande ännu inte ha slagit 
igenom varför jämförelsen med Storbri
tannien är relevant. 
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