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Kapitel 1 – Inledning  

1920-talet var i Sverige, liksom i övriga Europa, en tid för förändring. Det var en tid som fylldes av 

framtidstro och optimism efter en prövande tid med världskrig och svåra epidemier som Spanska 

sjukan. Nya uppfinningar presenterades som förändrade och underlättade för bland annat 

jordbruket och industrin. Politiskt präglades tiden efter första världskrigets slut av idéer om 

revolution, jämlikhet och en ny form av demokrati. Kvinnors roll i samhället började ifrågasättas 

och förändras, vilket bland annat ledde fram till lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige från 

1921, efter att beslutet fattats 1919.1 

Under 1800-talet hade väckelserörelserna spridits över Sverige. Flera nya samfund kom till 

Sverige från bland annat USA och England, däribland baptismen. Den första svenska 

baptistförsamlingen bildades i Vallersvik, Frillesås 1848, en tid då det ännu var förbjudet att tillhöra 

ett annat samfund än den lutherska statskyrkan. Trots motstånd i början växte de baptistiska 

församlingarna kraftigt i antal under slutet av 1800-talet, efter att konventikelplakatet upphört att 

gälla.2 Den 1 januari 1920 var man 60 913 medlemmar i 669 församlingar. Antalet församlingar 

ökade något för att sedan ligga stadigt runt 680-685 st under resten av decenniet. Antalet 

medlemmar växer något och landar på 63 310 st år 1929.3  

Söndagsskoleverksamheten hade redan från början varit framstående inom baptistsamfundet 

med många barn aktiva. Efter en stor tillväxt i början av 1900-talet stagnerade dock deltagarantalet 

för att sedan minska något under 1920-talet – från 65 479 deltagare i 1 344 söndagsskolor 1920 till 

62 364 deltagare i 1 318 söndagsskolor i slutet av decenniet.4 Denna stagnation och minskning 

föranledde oro hos missionsstyrelsen, vilken lade skulden för detta på den sekulära 

barnverksamheten som ”lockade över” de unga. Missionsstyrelsen beslutade därför att tillsätta en 

söndagsskolkommitté vilken skulle utreda ”ungdomsverksamhetens ställning och nuvarande 

behov”. En av åtgärderna var att anställa särskilda söndagsskolmissionärer.5 

På såväl det lokala som det nationella planet arbetade samfundet med att skapa ett arbete bland 

tonåringar, som var tänkt att fungera som en uppföljning på söndagsskolan. Denna verksamhet 

organiserades i juniorföreningar från början av 1920-talet. Juniorverksamheten växte snabbt och 

antalet juniorföreningar, liksom deras medlemsantal, ökade snabbt. 1921 anställde Svenska 

Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF, bildat 1905) en särskild juniorsekreterare, Gustaf Landin.6 

 
1 Larsson & Marklund 2012, s. 297-302. 
  Hirdman 2012, s 42-44, 100-105, 127. 
2 Bexell 2003, s. 37-42.  
  Equmeniakyrkan, Svenska Baptistsamfundet. 
3 Se bilaga 1. 
4 Se bilaga 1. 
5 Lagergren 1989, s. 39. 
6 Lagergren 1989, s. 40. 
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Juniorrörelsens mål var – enligt Herbert Brander, juniorsekreterare från 1928 – ”att vinna de 

unga för Kristus, vara en träningsplats för församlingsarbetet och tända missionsglöden”. 

Verksamheten riktade sig främst till tonåringar (12-18 år) och bestod av programverksamhet och 

bibelstudier. Läger och juniorting var också viktiga delar av juniorföreningarnas verksamhet. 

Förutom juniorföreningarna satsade missionsstyrelsen även på att starta och utveckla bibelskolor, 

samt att ta fram en lämplig lärobok för dessa.7 

Även ungdomsverksamheten var en viktig drivkraft inom baptistsamfundet. Under baptistmens 

allra tidigaste år i Sverige var den framför allt en ungdomsrörelse. De flesta som omvändes och 

anslöt sig till de baptistiska församlingarna var unga människor, liksom de kolportörer som sändes 

ut för att sprida sina traktater under andra halvan av 1800-talet, vilka alla var unga män.8 

En central del i att vara frikyrka, och kanske framför allt vid den här tiden, bestod i att vara 

”något annat” – då ofta i relation till den svenska statskyrkan. Kyrkovetaren Sune Fahlgren talar i 

sin forskning om ”annanheten” som något den frikyrkliga församlingen strävar efter.9 Även Fredrik 

Wenell skriver om just detta som specifikt för en frikyrka, att det ligger i dess själva väsen.10 Det är 

också detta som gör frikyrkorna i allmänhet och kanske de baptistiska församlingarna i synnerhet 

intressanta att studera. Möjligen går det att finna spår av hur denna strävan efter annanhet tagit sig 

uttryck, liksom hur de hanterat relationen till den svenska statskyrkan utifrån ett 

minoritetsperspektiv.  

Då jag i arbetet med min C-uppsats studerade sångtexterna i Psalmisten från 1928 framkom det 

tydligt att de sånger som var placerade under kategorin ”ungdomssånger” hade en särskild karaktär 

vad gällde teman och språk. Sångtexterna hade ofta en starkt varnande ton och ungdomarna 

uppmanades ofta att ”fly från synden” och ”undvika världens frestelser”. Bilderna av idealet att 

leva upp till framställdes tydligt. Då skillnaden i jämförelse med sångtexter ur andra kategorier var 

så pass tydlig, blir det intressant att undersöka vilka orsaker som kan ha legat bakom denna 

karakteristiska framställning – i just detta samfund och just vid denna tid.  

Det blir med det även en studie i hur ett frikyrkosamfund som baptisterna förhåller sig till sin 

omvärld i en omvälvande tid. Ett frikyrkosamfund som starkt betonar vikten av annanheten och 

att stå som en motpol till det som anses vara mainstream. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka framställningar av ungdomen som presenterades 

inom Svenska Baptistsamfundet under 1920-talet. Med uppsatsen vill jag undersöka vilka ideal som 

 
7 Lagergren 1989, s. 40-41.  
  Westblom 2016, s. 141-142. 
8 Lidén 1998, s. 75. 
9 Fahlgren 2008.  
10 Wenell 2015, s. 15-18.  
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framställs och betonas för hur ett gott, kristet liv skulle se ut. Syftet är även att undersöka vilka 

orsaker som ligger till grund för att dessa ideal och framställningar var rådande, samt om det går 

att finna en koppling till de ideal som så kraftigt betonas i Psalmisten av 1928 års reviderade utgåva. 

Utifrån valet av material för den här uppsatsen med dess karaktär och omfattning blir den 

framställning som studeras en slags officiell hållning som presenteras och publiceras på nationell 

nivå.   

 

Uppsatsens frågeställning blir att lyda enligt följande: 

• Hur framställdes ungdomen och de ideal för ungdomar som var rådande i svenska baptistiska publikationer 

under 1920-talet? 

 

Utifrån materialets karaktär av officiella dokument, och det faktum att det är ett historiskt skeende 

som studeras, är det svårt att riktigt nå den faktiska, reella andan som rådde inom baptistsamfundet 

under 1920-talet. Men genom att studera dessa officiella dokument är det möjligt att se vilka ideal 

som betonades och framhölls i publikationer som var tänkta att spridas till många medlemmar. 

Material och metod 

Det primärmaterial som används för att besvara frågeställningarna är tryckt material som utgivits 

av Svenska Baptistsamfundet (SB). Det är dels Svenska baptistsamfundets årsbok Baptistmissionens 

årstryck från perioden 1920-1929. Varje års tryck består av två delar, där den ena delen innefattar 

statistik över församlingar, medlemmar, ekonomi, mission mm. Den andra delen innefattar 

handlingar från de konferenser som hållits under året, dels den allmänna konferensen, dels från 

ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Bland handlingarna hittar vi såväl årsberättelser och 

räkenskaper som protokoll. Det är framför allt årsberättelser och protokoll, tillsammans med siffror 

över medlemsstatistik, som är relevant för den här uppsatsen. 

Den andra delen av primärmaterialet består av Ungdomens veckopost från åren 1920-1929. Det är 

en veckovis utgiven tidskrift som gavs ut av Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF). 

Förutom nyheter och information från SBUFs styrelse finns här missionsberättelser, insändar- och 

debattsidor, kåserier samt insänt material från olika församlingar och mycket mer. Båda dessa 

samlingar bidrar alltså till förståelsen av såväl ideal och bilder genom det ”officiella” material som 

kommer från missionsstyrelsen och SBUFs företrädare, liksom beskrivningar av verkligheten 

genom det material som församlingar, juniorföreningar och enskilda baptister sänder in samt det 

statistiska materialet. Även om insänt material kommer från flera olika håll kan det antas att det 

pågått en urvalsprocess på redaktionen gällande vad som ska publiceras. Därav kan det fortfarande 

sägas representera en officiell hållning.  
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Eftersom Ungdomens veckopost är ett så pass omfattande material – utgiven varje vecka – har 

nedslag gjorts under den aktuella tidsperioden. Delvis har de stora frågorna och 

diskussionspunkterna i årskonferenshandlingarna varit med och styrt urvalet. En översiktlig 

genomläsning har dock gjorts för att se rubrikerna och kunna göra ett relevant urval utifrån dem. 

Urvalet har bestått av i genomsnitt 10-15 nummer per år. Denna variation beror på att det vissa år 

funnits fler och större diskussioner än andra år, där exempelvis debatter och replikskiften sträckt 

sig över längre tid och fler nummer. 

Ett material som inte ingår i primärmaterialet, men som används för att bredda bilden och vidga 

förståelsen är sångtexter ur Psalmisten av 1928 års utgåva. De sångtexter därifrån som används är 

framför allt hämtade från avdelningen som rubriceras ”ungdomssånger”. Detta då de kan tänkas 

svara mot frågeställningen. 

Metoden blir därför en närstudie av primärmaterialet med en innehållsanalys som hjälper till att 

strukturera materialet genom kategorisering och tematisering. Det är en kvalitativ metod där jag 

genom just denna närläsning och analys av innehållet försöker upptäcka signifikanta ord som kan 

kopplas till den tematisering som gjorts.  

Innehållsanalys som metod är en form av textanalys som bland annat passar när det är stora 

mängder material som ska struktureras och studeras. Innehållsanalys kan användas för att beskriva 

och förklara budskapet i texter och möjliggör även det som står att läsa ”mellan raderna”. Metoden 

används ofta inom religionsvetenskapliga studier för att förstå religiösa uttryck och identiteter, men 

även för att studera religion i media och religion i relation till sociala institutioner och olika 

kulturer.11 

Metoden innebär en process som går ut på att välja texter, tematisera och kategorisera innehållet 

för att sedan tolka resultatet och söka förklara resultatet.12 I arbetsprocessen för den här 

undersökningen har jag valt ut texter som kan tänkas representera olika synvinklar och därigenom 

bidrar till att besvara frågeställningarna. De texter som valts ut representerar, som nämnts ovan, 

både en slags ”officiell” hållning samtidigt som de visar på de lokala församlingarnas och enskilda 

baptisters hållning i en del frågor (genom debatter och insända rapporter). Genom en första 

översiktlig genomläsning valdes ofta återkommande rubriker, som kunde ha relevans för den här 

uppsatsen, ut. Dessa bildade sedan de underrubriker som vi finner i analysdelen. Årstrycken och 

Ungdomens veckopost har studerats var för sig, men i de fall där samma tematik/frågeställning 

återfinns i båda materialen har de relaterats till varandra i analysen.  

Fördelar med metoden är att den ger objektiva och kvalitativa data för undersökningen, men 

den kan även ge kvalitativa analysresultat – vilket är vad som används i den här undersökningen. 

Metoden är användbar för att se tendenser och mönster, vilket är vad som studeras i den här 

undersökningen. En annan fördel med innehållsanalys som metod är att det är en diskret och 

 
11 Nelson & Woods 2011, s. 109. 
12 Nelson & Woods 2011, s. 109. 
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varsam metod. I och med att de texter som analyseras redan existerar, och alltså inte produceras 

under arbetets gång, påverkas inte studien lika mycket av forskarens egen partiskhet. De texter som 

används möjliggör även för forskaren att se historiska perspektiv, då de kan studeras över tid.13 

Några begränsningar med innehållsanalys som metod bör även nämnas. Det kan vara svårt med 

representativiteten – att finna de texter som behövs för att säkerställa en bred representativitet. Så 

har dock inte fallet varit den här gången. Materialet har varit mycket omfattande och det har varit 

möjligt att finna en god representativitet för den här uppsatsens syfte och frågeställning. Det finns 

även svårigheter med att relatera analysresultaten till en annan forskares resultat, då olika forskare 

kan använda sig av olika kategoriseringar och tematiseringar. Det är även svårt för forskare att dra 

slutsatser kring orsak och verkan, jämfört med exempelvis experimentella studier. 

Innehållsanalysen kan däremot peka ut budskap, utmärkande drag och tendenser i texterna.14 

Teori/perspektiv och begreppsdefinitioner 

Denna uppsats kommer att präglas av ett kyrkohistoriskt perspektiv. Med kyrkohistoriskt 

perspektiv menas här att relationen mellan teologi och samhälle insatt i ett historiskt sammanhang 

studeras. I uppsatsen studeras ett historiskt skeende inom ett samfund under en begränsad tid. 

Valet föll på 1920-talet som tidsperiod att studera utifrån att det var då som arbetet med den 

omfattande revideringen av Psalmisten inleddes och avslutades, samtidigt som det var en 

omvälvande tid i samhället i stort. 1923 beslutade den allmänna årskonferensen att arbetet med att 

revidera och utöka sångboken Psalmisten skulle inledas, ett arbete som resulterade i en färdig utgåva 

1928. Det är även den sista utgåvan av Psalmisten som Svenska Baptistsamfundet ensamt står 

bakom. Senare utgåvor av sångböcker blev gemensamma för flera frikyrkliga samfund. Ytterligare 

ett skäl till valet av 1920-talet ligger i att det var då som det riktade arbetet mot barn och unga tog 

fart på allvar.  

Begreppet ungdom är något som är centralt i den här uppsatsen och behöver därför definieras. 

Det är ett begrepp som skiftat något i betydelse och användning genom historiens gång. Det som 

vi generellt menar när vi talar om ”ungdom” i Sverige idag är inte nödvändigtvis detsamma som 

när det talas om "ungdom” i Svenska Baptistsamfundets material från 1920-talet.  

Nationalencyklopedin ger oss två definitioner av ungdom. Det är dels ”det att vara ung […] 

vanligen mellan ca 15 och 30 år; i fråga om människa”. Den andra definitionen lyder ”(gruppen av) 

unga personer i (de övre) tonåren eller tidig 20-årsålder”.15 I materialet som använts för den här 

undersökningen framkommer det att med ”ungdom” menas inte nödvändigtvis ett speciellt 

åldersspann. Det handlar förvisso om yngre människor, men det innefattar även aspekten att vara 

 
13 Nelson & Woods 2011, s. 110-111. 
14 Nelson & Woods 2011, s. 116-117. 
15 Nationalencyklopedin, ungdom. 
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ogift. ”Ungdomen” blir här inte att stå för en speciell ålder utan snarare en fas i livet, där gränserna 

både uppåt och nedåt kan vara lite svävande.  

Även begreppet ideal behöver definieras för den här uppsatsen, då det används ofta. 

Nationalencyklopedin definierar ideal som ”något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt”.16 

I det här sammanhanget används ideal då det handlar om det goda kristna livet som den baptistiskt 

kristna människan förväntas sträva mot att leva, och som också är en förutsättning för frälsning. 

Ideal betecknar också det sätt att leva som anses vara ”det rätta”.  

Som forskare bör man alltid vara medveten om sin egen horisont och sin egen förförståelse. I 

det här fallet behöver jag vara medveten om att vi alla är barn av vår tid, och det är svårt att säga 

hur människor för snart 100 år sedan uppfattade vissa ideal – om de inte beskrivit det klart och 

tydligt. Det är alltid svårt och vanskligt att försöka sätta sig in i hur andra människor levde och 

hade det i en annan tid. Det är också något som kräver en ödmjukhet inför det faktumet. Det är 

inte möjligt att veta och säga med säkerhet att ”så här var det”, men det går att se tendenser och 

strömningar, vilket kan leda fram till slutsatser. 

Forskningsläge 

En forskare som skrivit en hel del om Svenska Baptistsamfundets historia och utveckling är 

teologen och docenten i missionsvetenskap David Lagergren. I Framgångstid med dubbla förtecken 

behandlas perioden 1914-1932, vilket gör den relevant för den här uppsatsens avgränsning. 

Lagergren skriver bland annat om det intensiva barn- och ungdomsarbetet vilket tog fart under 

1910-talet, som en reaktion på det faktum att andelen unga som stannade kvar i 

baptistförsamlingarna minskade allt mer.17 

Ett annat verk som behandlar baptismen i Sverige, dess historia och utveckling är Tro. Frihet. 

Gemenskap. Svensk baptism genom 150 år. Det behandlar och redogör för Svenska Baptistsamfundets 

då (1998) 150-åriga historia, utifrån olika aspekter och perspektiv. I ett av antologins kapitel 

behandlas just ungdomsrörelsens roll genom den svenska baptistiska historien. Där skriver Sven 

Gunnar Lidén dels om söndagsskolans start och utveckling, liksom dess betydelse för 

baptistsamfundet. Lidén beskriver även ungdomarnas roll under samfundets tidiga år, 

ungdomsverksamhetens utveckling samt ungdomsförbundets bildande. Även Ungdomens veckopost 

och dess betydelse för ungdomsförbundet behandlas.18  

Kyrkovetaren Sune Fahlgren har forskat en hel del om svensk frikyrklighet i allmänhet och 

baptism i synnerhet. En av hans titlar, Vatten är tjockare än blod, söker ge en bild av vad som 

kännetecknar den svenska baptismens, dess framväxande och kultur. Denna bild tecknar Fahlgren 

 
16 Nationalencyklopedin, ideal. 
17 Lagergren 1989. 
18 Lidén 1998. 
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genom att studera den svenska baptismen utifrån några olika perspektiv, såsom gudstjänstfirande, 

församlingssång, organisation och ekumenik.19  

En forskare som studerat den baptistiska ungdomen i Sverige är kyrkohistorikern  

Mats Larsson. I sin avhandling Vi kristna unga qvinnor studerar han medlemmarna i Askers 

jungfruförening under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Med hjälp av bland annat 

mötesprotokoll studerar han de unga baptistiska kvinnornas självbild och självförståelse utifrån 

perspektiven identitet och intersektionalitet.20  

Även Fredrik Wenell studerar den frikyrkliga ungdomen i sin avhandling Omvändelsens skillnad – 

en diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem. Med fokus på den 

baptistiska rörelsen Örebromissionen och dess veckotidning Missionsbaneret studerar Wenell vad 

som kännetecknar frikyrklig ungdom under 1930-, 1950- och 1980-talen samt vad – om något – 

det är som skiljer den kristna ungdomen från den världsliga ungdomen.21 

Av de ovan presenterade titlarna är det delvis Larsson och framför allt Wenells forskning som 

närmast angränsar till det syfte och de frågeställningar som behandlas i denna uppsats. I övrigt 

finns det inte så mycket forskning publicerad som studerar just kombinationen tidig baptism i 

Sverige, ungdomsbilden och ideal. Den forskning som finns (förutom Larsson och Wenell) 

angående baptistisk ungdomsverksamhet är främst skriven av baptister, och präglas av ett inifrån-

perspektiv.  

I förhållande till Larssons forskning ligger hans fokus dels på en tidigare tidsperiod samtidigt 

som han har ett intersektionellt perspektiv. Wenell fokuserar på en något senare tidsperiod jämfört 

med vad som är fokus för denna uppsats, samtidigt som han studerar den diasporateologiska 

aspekten – vad det innebär att vara en del av en religiös minoritet i förhållande till 

majoritetssamhället. Fokus för den här uppsatsen ligger snarare på att utifrån ett historiskt 

perspektiv öka förståelsen för vilka faktorer som låg bakom den ökade satsningen på 

ungdomsverksamheten under 1920-talet, samt vilka följder detta fick. Det är inom det området 

som jag hoppas att denna uppsats ska bidra med ökad kunskap.  

Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i fyra kapitel, inklusive inledningskapitlet. Kapitlen är indelade efter 

materialet. Kapitel 2 fokuserar på det som framkommer i analysen av materialet i Baptistmissionens 

årstryck. Utifrån fyra rubriker – teman – presenteras och analyseras detta i relation till uppsatsens 

frågeställning. Under en av temarubrikerna – sångboksfrågan – används även material från 

Psalmisten. 

 
19 Fahlgren 2015. 
20 Larsson 2015. 
21 Wenell 2015. 
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Kapitel 3 fokuserar på material från Ungdomens veckopost. Även här presenteras och analyseras 

materialet utifrån tre rubriker – teman.  

I kapitel 4 presenteras sedan slutsatser och en sammanfattning av analysens resultat. I den 

avslutande delen återfinns käll- och litteraturförteckning. Som bilaga finns två tabeller som visar 

statistik över församlingar, söndagsskolor, junior- och ungdomsföreningar för tiden 1920-1929. 
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Kapitel 2 – Baptistmissionens årstryck 

Baptistmissionens årstryck består av två delar: dels statistisk över församlingar, medlemmar, 

predikanter, söndagsskolor, kapell, insamlade medel mm. Den andra delen av trycket innehåller 

årsberättelser, handlingar och protokoll från Svenska Baptistsamfundets (SB) samt dess ingående 

förbund. I den här uppsatsen fokuseras på statistiskt material och handlingar från SB samt från 

Svenska Baptisters Ungdomsförbund (SBUF). 

Vid genomgången av materialet har det utkristalliserat sig några teman som kan anses vara 

relevanta för den här uppsatsens frågeställning. Dessa är teman som återkommer ofta, som vållar 

stor diskussion, som är gemensamma för SBs och SBUFs handlingar eller som kan besvara frågan 

om vilken framställning av det ideala livet och förhållningssättet som rådde vid den tiden. Nedan 

presenteras och analyseras de under varsin rubrik. Det handlar om söndagsskolan, junior- och 

ungdomsverksamheten, det nya nöjeslivet samt den nya sångboken. 

Söndagsskolfrågan 

Söndagsskolverksamheten är central för SB och även en viktig del av SBUFs verksamhet. Flertalet 

gånger betonas betydelsen av en aktiv och väl fungerande söndagsskolverksamhet. Det är även en 

återkommande punkt och rubrik i SBs årsberättelse och årskonferenshandlingar. Vid årtiondets 

början drev förbundet 1 344 söndagsskolor med 5 392 lärare för 65 479 barn.22 Man beskriver i 

årsberättelsen hur såväl ungdoms- som söndagsskolverksamheten bedrivs med ett stort intresse.23 

Vid 1920 års konferens håller E Wessling ett anförande i söndagsskolfrågan. Där uttrycker 

talaren en önskan om att söndagsskolan ska nå så många barn som möjligt; från de då omkring 40 

procenten (av alla barn i söndagsskolålder i Sverige) till betydligt fler. Wessling menar att SB bör 

”hävda sin ställning och taga sin anpart av det som återstår”. Det skulle innebära ett mål på 100 000 

nya barn, 10 000 nya lärare och 2 000 nya skolor. Strategier för att nå dit innefattar både bön och 

arbete. Det konstateras att det behövs bland annat en söndagsskolsekreterare, fler 

söndagsskolmissionärer, mer utbildning och de 10 000 nya lärarna. ”Vem ska fylla luckan i 

folkskolans kristendomsundervisning?” frågar man sig under anförandet. Wessling menar dock att 

det är en annan fråga. Den vanliga söndagsskolan ska inte bli någon ”skola” i sträng mening, utan 

fortsätta vara ”den kära tvångsfria barngudstjänst” som den varit, samtidigt som den ”må bli både 

lärorik och uppbygglig”.24 

Söndagsskolan fortsätter vara en viktig fråga. Den ses som en missionsgren och en viktig 

verksamhet, som är värd att satsas på. Till och från oroar man sig för ett eventuellt svalnande 

 
22 Se bilaga 1. 
23 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 43:e allmänna konferens, 1920, s. 9. 
24 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 43:e allmänna konferens, 1920, s. 57.  
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intresse hos barnen. I 1921 års årsberättelse redovisar man hur två söndagsskolmissionärer arbetar 

för att stärka verksamheten. Tongångarna låter liknande i följande års berättelser.25 

I årsberättelsen i 1925 års handlingar behandlas söndagsskolverksamheten återigen. Dess 

betydelse och ”framstående plats” i förbundets verksamhet betonas. Det varnas för att låta arbetet 

med söndagsskolorna rinna ut i sanden. Pastorerna August W Westling och Frans Peterson reser 

runt i landet för att besöka distrikt och församlingar, där de deltar i möten, gudstjänster och 

utbildningar, samt försöker inspirera ledare och lärare i deras fortsatta arbete. Man beklagar att 

antalet barn i söndagsskolan inte ökat, utan snarare minskat, och uttrycker en oro för vilka 

konsekvenser det kan komma att få i framtiden. Såväl församlingar som hem och familjer kritiseras 

för att inte hålla söndagsskolan för tillräckligt viktig.26 

I 1926 års handlingar återkommer man till söndagsskolverksamheten och dess utmaningar. Den 

utsände broder Carl Wannberg rapporterar om problem i Ångermanland, men nämner även 

ljuspunkter: ”Det har varit glädjande att se det stigande intresset för barnens väl, som 

ådagaläggas”.27 Pastor Alfred Olsson, Gotland, talar om söndagsskolan i sin rapport:  

Verksamheten såväl i söndagsskolan som bland ungdomen har även i vinter burit någon synbar 

frukt här och där, i det några unga blivit troende och kommit till församlingen. Den troende 

ungdomen har blivit alltmera ansvarskännande, och efter hand träder den in i arbetet på olika 

områden i Herrens vingård. Gud vare lov, att leden rekryteras av de unga, då de gamla måste träda 

tillbaka.28 

1928 uttrycks fortsatt en oro för söndagsskolans verksamhet och framtid, och det dalande intresset 

bland barnen. Nu har man dessutom fått ännu en anledning till att intensifiera arbetet:  

Detta arbete borde nu så mycket mer vara föremål för vår omsorg, som kristendomsfientliga 

rörelser söka att rycka barnen bort från det kristliga inflytandet. Klubbar och föreningar för barn 

organiseras på vissa håll, i vilka man vill förleda de små till att förakta kristendomen och 

religionsundervisningen i skolan. Under sådana förhållanden gäller det för oss att söka 

vidmakthålla vår verksamhet, stärka och utvidga densamma.29 

Den här gången söker man finna en förklaring till det minskade antalet barn. Delvis menar man att 

nedgången kan förklaras med att flera nya organisationer, bland annat ”statskyrkan och 

pingstvännerna” startat söndagsskola. Samtidigt har deltagarantalet på en del håll i stället ökat. 

Återigen uttrycker man en oro för den ”antireligiösa agitationen” som man menar förekommer 

bland barnen på flera håll. Man uttrycker en önskan om ny kraft i söndagsskolarbetet, ja rentav en 

väckelse.30 

 
25 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 44:de allmänna konferens 1921, s. 10-11. 
   Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 45:e allmänna konferens 1922, s. 12-13. 
26 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 48:e allmänna konferens, 1925, s. 11. 
27 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 49:e allmänna konferens, 1926, s. 14. 
28 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 49:e allmänna konferens, 1926, s. 13.  
29 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 51:a allmänna konferens, 1928, s. 13. 
30 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 51:a allmänna konferens, 1928, s. 65.  
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Den flitiga diskussionen av söndagsskolan, liksom det faktum att den är en stående punkt på 

agendan inför SBs årskonferenser och redovisas noggrant i såväl statistiska tabeller som 

årsberättelser, säger något om hur viktig söndagsskolan är. De församlingar som anses inte arbeta 

tillräckligt aktivt med söndagsskolan får stränga uppmaningar om bättring, liksom hemmen som 

”borde ta sitt ansvar” och se till att barnen fortsätter i verksamheten.  

Söndagsskolan är viktig för SB utifrån några olika aspekter. Dels ser man verksamheten som en 

viktig rekryteringsbas för framtiden. Då man praktiserar troendedop, och inte barndop, är det även 

viktigt att barnen har den kunskap som behövs för att kunna ta ställning till sin tro så småningom. 

Man ser söndagsskolan som en mycket viktig missionsgren, något som är värt att satsa på.  

Den andra aspekten baseras i en omsorg om barnen. Man vill – utifrån sitt synsätt – ”rädda” 

barnen från att förtappas i världen och bland det världsliga. Främst vill man rädda dem från de 

”antireligiösa agitationer” som nämnts tidigare. Församlingar som inte satsar på söndagsskolan och 

– enligt söndagsskolmissionärerna – inte tar verksamheten på tillräckligt stort allvar, anklagas för 

att inte bry sig om barnens välmående. Söndagsskolan ses som en central del i barnens andliga 

fostran och därmed deras välmående.  

Stora visioner till trots så nås inte målet på 100 000 nya barn och 10 000 nya lärare, åtminstone 

inte under tiden som täcks in av den här uppsatsen. Siffrorna ligger däremot stadigt under hela 

årtiondet, både vad gäller antal söndagsskolor, lärare och deltagande barn. En minskning syns i 

deltagarantalet under slutet av 1920-talet, men det är svårt att säga om det beror enbart på ett 

dalande intresse eller om det har demografiska orsaker. Enligt Statistiska Centralbyrån sjönk 

barnafödandet i Sverige kraftigt under 1920- och 30-talen, vilket naturligtvis kan ha haft inverkan 

på hur många barn som kunde gå i söndagsskola.31 Det är svårt att tala om en reell minskning eller 

ökning utifrån enbart dessa siffror. 1929 går 62 364 barn i 1 318 söndagsskolor som drivs av 5 469 

lärare.32 

Junior- och ungdomsfrågan 

Tätt sammankopplad med frågan om söndagsskolverksamheten är den om junior- och 

ungdomsverksamheten. Det är en mycket aktuell fråga under 1920-talet. Samtidigt som man arbetar 

för att behålla de ungdomar man har i verksamheten och nå till fler, ser man även hot utifrån, från 

det ”världsliga”. Ljuspunkten i SBs verksamhet bland unga människor är juniorverksamheten, som 

växer kraftigt under decenniet. Det är först i 1923 års utgåva som juniorföreningarna och deras 

medlemmar har en egen kolumn i statistiken, då rapporteras det om 4 883 medlemmar i 156 

 
31 Statistiska Centralbyrån, Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag.  
32 Se bilaga 1. 
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föreningar. De siffrorna ökar stadigt och i 1929 års utgåva rapporteras om 9 312 medlemmar i 313 

föreningar.33 

Redan i början av 1920-talet framhålls juniorverksamheten i både SBs och SBUFs årsberättelser 

och under respektive förbunds årskonferens. SBUFs årskonferens 1920 uppmanar distrikten att 

ägna juniorverksamheten uppmärksamhet i samband med sina årsmöten. Likaså uppmanar man 

förbundets missionärer att ägna juniorverksamheten ”stor uppmärksamhet”. Man vill även anställa 

en juniorsekreterare, något som sedan blir verklighet under följande år.34 

Från 1 januari 1921 anställs Gustaf Landin som juniorsekreterare. Under året hålls även 

juniorledarkurser. Landin menar att arbetet ”ter sig lovande” och det finns vid det här laget 47 

juniorföreningar med 1 523 medlemmar.35 I takt med att juniorverksamheten ökar så minskar 

ungdomsverksamheten, något som oroar. Framför allt är det ”den halvvuxna ungdomen” som man 

är rädd att tappa bland församlingarna. Till 1921 års konferens kommer en önskan om att anställa 

en väckelsearbetare att verka bland dessa.36  

Under SBUFs årskonferens 1926 föreslås ”att konferensen riktar sin allvarliga uppmärksamhet 

på den betydelse som ligger i arbetet bland den halvvuxna ungdomen och anvisar vägar för 

detsammas praktiska och andliga utformning”. Man konstaterar att arbetet går framåt, främst bland 

juniorverksamheten och juniorföreningarna. Samtidigt pekar man på behovet av att fortsätta öka 

intresset bland församlingar, samt frågan hur man ”vinner och behåller” juniorerna och får dem 

”delaktiga i avgörelse och bevarande”. Distrikten får här viss kritik och uppmanas att ta tag i frågan 

och ”inte bara vänta på besök av juniorsekreteraren eller förbundssekreteraren”. Konferensen 

beslutar att satsa på juniorfrågan genom att arbeta fram nya riktlinjer samt att regelbundet samla 

juniorombud från varje distrikt till möten.37 

Samtidigt som juniorverksamheten fortsätter att flyta på, påminns SBUF ständigt om dess 

(självpåtagna) uppgift att ”rädda” och ”vinna den halvvuxna ungdomen”. 1927 skriver man bland 

annat:  

S.B.U.F. har att alltfort sätta till all sin av Gud givna kraft för fyllandet av en helig uppgift. Vi ha 

att särskilt inrikta oss på att vinna den halvvuxna ungdomen, ty tvivelsutan är där vårt viktigaste 

fält just nu.38 

Samma år konstaterar man dock att det är söndagsskol- och juniorverksamheten som är 

tyngdpunkten för SBs och SBUFs ungdomsmission. Man menar därför att satsningar behöver ske 

 
33 Se bilaga 1. 
34 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 43:e allmänna konferens, 1920, s. 91. 
35 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 44:de allmänna konferens, 1921, s. 49, 52.  
36 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 44:de allmänna konferens, 1921, s. 54-55.  
37 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 49:e allmänna konferens, 1926, s. 70, 72, 79. 
38 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 71. 
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och riktas därefter. Utbildning och inspiration för juniorledare framhålls, liksom en uppmaning till 

ungdomsföreningar att starta upp och driva söndagsskolor.39 

Under årtiondets gång minskar såväl antalet ungdomsföreningar – från 654 till 531 – som antalet 

medlemmar som är aktiva i en ungdomsförening – från 29 969 till 24 739 (siffror för 1920 

respektive 1929).40 Liksom då det gäller söndagsskolfrågan är det svårt att säga något klart och 

tydligt om vad minskningen beror på – om det är enbart minskat intresse eller om demografiska 

orsaker spelar in. Värt att notera är att även utvandringen var stor under början av 1900-talet och 

fram mo 1930-talet. Många svenska ungdomar utvandrade, bland annat till Amerika, vilket även 

det kan ha påverkat statistiken.41 

Vid 1928 års allmänna konferens håller pastor B Sörensson ett tal om ungdomsverksamheten. 

Där talar han bland annat om vikten av att fortsätta satsa på junior- och ungdomsverksamheten, 

eftersom de är viktiga rekryteringsytor för församlingarna. Han pekar på hur juniorföreningarnas 

framväxt har inneburit att de övertagit en del av ungdomsföreningarnas uppgifter, men betonar 

den vikt som ungdomsföreningarna ännu har. 

Ungdomsföreningen bör ha rum även för ungdom, som icke ännu kommit till avgörelse för 

Kristus eller som ej mognat för församlingsgemenskap. Ungdomsföreningen bör främst skola de 

unga inför livets problem och egga dem till missionsnit, som bör isynnerhet taga sig uttryck i 

förening med församlingens verksamhet.42 

Vidare menar pastor Sörensson att ungdomsföreningarna med hjälp av SBUF behöver anpassa sig 

till den nya verklighet som råder, och rikta sin verksamhet därefter. Det handlar, menar han, om 

att stötta ungdomsledare och uppmuntra församlingarna till att hålla bibelskolor.  

En av de största farorna för ungdomen, särskilt den ”halvvuxna” ungdomen verkar vara det nya 

nöjeslivet. Det är en del av det världsliga som baptisterna med SBUFs styrelse och årskonferens i 

spetsen inte vill ta del av. Det går så långt att man, tillsammans med några andra kristna 

ungdomsorganisationer skriver ett resolutionsuttalande i frågan – något som behandlas under 

följande punkt.  

Nöjesfrågan 

En fråga som blir aktuell under senare delen av årtiondet, och som även den går att koppla till 

frågorna som rör juniorer och ungdomar, handlar om nöjesfrågan. 1920-talets omvälvande 

förändringar innebar även stora förändringar inom nöjeslivet. Inspiration flödade in från Amerika 

med dess Hollywoodstjärnor och filmen blev allt mer populär. 

 
39 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 83. 
40 Se bilaga 1. 
41 Statistiska Centralbyrån, Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag.  
42 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 51:a allmänna konferens, 1928, s. 66. 
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Inför SBUFs årskonferens 1927 inkommer ett förslag från SMU att göra ett 

”resolutionsuttalande i nöjesfrågan”. Konferensen antar detta förslag och uppdrar åt en 

resolutionskommitté att skriva ett uttalande, vilket presenteras och enhälligt antas senare under 

konferensen.43 I resolutionen står det att läsa att SBUF ”iakttaga […] med bävan den utveckling, 

det moderna nöjeslivet tagit” och de känner sig manade att rikta en vädjan till ”alla, vilkas ord 

betyda något” att känna sitt ansvar. Bland dessa, vilkas ord betyda något, räknas upp grupper som 

riksdagsmän, präster, lärare och tidningsmän. De uppmanas att lägga sin kraft ”att icke det moderna 

nöjeslivet må fortlöpa med den ödesdigra utveckling” som varit de förutvarande åren, vilket enligt 

SBUF varit ”till obotlig skada för det uppväxande släktet”.44 

Den nya typen av nöjesliv skulle inte bara ”förytliga” utan även ”neddrager och förråar känslo-

, förstånds- och viljelivet”. Utifrån beskrivningar av den rådande jazz-, bio- och revykulturen kunde 

man inte förvänta sig ”ett upphöjt och rent moraliskt liv”, snarare ett ”oanständigt och osedligt 

liv”. Även ett ökande idrottsintresset kritiseras, då det ”dels medför ett alltmera vanhelgande av 

vilodagen” och dessutom ”sliter den uppväxande ungdomen bort från snart sagt alla själsförädlande 

intressen”. Styrelsen får i uppdrag av konferensen att publicera uttalandet ”på lämpligt sätt”.45  

Det kan, utifrån dagens perspektiv, te sig anmärkningsvärt att en kristen ungdomsorganisation 

går ut med ett så pass kraftigt uttalande, riktat till bland annat riksdagsmän. Å andra sidan 

representerar man 32 000 medlemmar vilket gör SBUF till en organisation att räkna med.46 Just 

nöjesfrågan och det kraftiga motståndet mot det ”nya nöjeslivet” är ett återkommande tema. Det 

diskuteras även i Ungdomens veckopost och är en återkommande tematik under rubriken 

”Ungdomssånger” i 1928 års reviderade utgåva av Psalmisten.  

Den här tiden präglas av detta motstånd och en strävan efter återgång till ”det kristna allvaret” 

som framställs som något finare – ett ideal. Måhända kan det ses som ett uttryck för den centrala 

baptistiska strävan efter annanhet, att vara något annat än resten av världen, att sär- och avskilja sig 

för att välja Kristus över allt annat. Måhända kan det även ses som ett uttryck för en reaktion mot 

den samhällsomvälvning som pågår vid den här tiden. Reaktioner på förändringar är ett 

återkommande fenomen genom historiens gång. Det som är intressant i det här fallet är att det är 

ungdomar, eller åtminstone ett ungdomsförbund, som driver motståndet. Vanligare brukar kanske 

vara att det är ungdomar som strävar mot det nya och som tar till sig det moderna allra snabbast 

och lättast.  

 
43 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 78. 
44 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 81. 
45 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 81-82.  
46 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 81-82. 
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Sångboksfrågan 

En fråga som blev aktuell och betydelsefull för SB under 1920-talet var frågan om en ny sångbok. 

Till konferensen 1922 motionerade John Alfred Swedberg om att konferensen skulle ge 

missionsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en kommitté för sångboksfrågan. Denna kommitté skulle 

undersöka möjligheterna för en revidering och revision av Psalmisten – SBs sångbok – samt en 

eventuell sammanslagning av ungdomsverksamhetens sångbok Samlingstoner och Lilla Psalmisten 

som användes i söndagsskolan.47 

Beredningskommittén under konferensen ansåg att en kommitté skulle tillsättas för att utreda 

om Psalmisten var i behov av en revidering, även om det endast gått tjugo år sedan den senaste 

utgåvan. Vidare menade man att Lilla Psalmisten och Samlingstoner skulle finnas kvar som tidigare. 

Enligt protokollet följde ett ”livligt meningsutbyte”, där flera olika yrkanden framställdes. Till slut 

beslutade ändå konferensen enligt beredningskommitténs förslag och en sångbokskommitté kom 

att tillsättas.48 

Sångbokskommittén återkom till konferensen året därpå med ett uttalande, vilket ”utmynnar i 

ett förslag av pietetsfull revidering av sångboken Psalmisten genom en kommitté tillsatt av 

missionsstyrelsen”. Utlåtandet pekade bland annat på behovet av fler lovsånger i sångboken. Man 

ville även att revisionen skulle ske så snart som möjligt. Även Lilla Psalmisten borde revideras, men 

av ekonomiska och tekniska skäl skulle den revisionen få vänta. Konferensen önskade bordlägga 

frågan på grund av tidsbrist, vilket ledde till diskussion. Efter votering beslutade så konferensen att 

en kommitté skulle tillsättas för en omedelbar revision och tillökning av Psalmisten, samt ingen 

revision av Lilla Psalmisten tills vidare.49 

Vid SBs årskonferens 1928 sker så den stora händelsen: man får ta emot den nya sångboken, 

efter att sångbokskommittén – under ledning av pastor J A Swedberg – arbetat med revisionen och 

utökningen i fem år. Det har varit ”ansträngande, men alltid ägt rum i den mest angenäma former, 

i enighet och under bön till Gud”. Pastor C G Lundin, kommitténs sekreterare, talar om att den 

nya Psalmisten inte är ”något fullkomligt verk, men det bästa vi under bön till Gud kunnat 

åstadkomma”. Pastor Hjalmar Danielsson förklarade sedan ”å konferensens vägnar den nya 

sångboken för sitt höga ändamål invigd”.50 1928 års utgåva av Psalmisten kom sedan att bli den sista, 

utgiven endast för SB. Den ersattes så småningom (1966) av Psalm och sång som var gemensam för 

SB och Örebromissionen.51  

 
47 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 45:e allmänna konferens, 1922, s. 7. 
48 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 45:e allmänna konferens, 1922, s. 57. 
49 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 46:e allmänna konferens, 1923, s. 13, 27-28, 51-52. 
50 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 51:a allmänna konferens, 1928, s. 65. 
51 Fahlgren 2015, s. 34. 
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Sångboken skulle komma att bli en central bok för baptister, vilka uppmanades att använda den 

”vid gudstjänst i församlingen och hemmet”.52 Den kom att bli en central del i gudstjänst- och 

fromhetslivet och kan tänkas ha varit central även som uttryck för baptistisk teologi. Därför är det 

intressant att titta något på sånger som placerats under rubriken ”Ungdomssånger”.  

1. I ungdomens rosiga, leende vår, När världen dig tjusar och lockar, Hav akt på din väg och se till, 

vart du går, Se till, vilka rosor du plockar! 

2. Hav akt på din väg, att den icke en dag I mörker förrädiskt må stupa! Ack, farorna äro av 

tusende slag, Och klyftorna äro så djupa! 

3. Ack, glädjen i världen är flyktig och kort, Och hastigt sin tjusning den mister, Likt rosen, vars 

blad av en fläkt föras bort, Likt bubblan, som glänser och brister! 

4. Men glädjen i Herren är evig och sann, En ros, vilkens blad icke falla, Väl dig, om i ungdomen 

redan du fann Den skönaste rosen bland alla.53 

I den här sången hämtad från Psalmisten framgår det relativt tydligt vad det är ungdomen ska akta  

sig för, nämligen det som världen lockar med – vilket dyker upp i många olika, förrädiska 

skepnader. Ungdomstiden beskrivs som något vackert och skönt (”rosiga, leende vår”) samtidigt 

som det är en tid för vaksamhet. Det talar också om det världsliga som något förgängligt (”Likt 

bubblan, som glänser och brister!”) i kontrast mot Herren Jesus som består (”En ros, vilkens blad 

icke falla”).  

1. Ungdom i världen, Lek ej din nådatid bort, Glädjen i flärden, Nöjenas rus är så kort! 

2. Allt för dig leker, Allt sätter hjärtat i brand, Lockande smeker Världen med silkeslen hand. 

7. Ungdom i världen, Vakna i tid, vakna opp, Lev ej i flärden, Stanna för Jesus ditt lopp!54 

Dessa två sångtexter är hämtade från Psalmisten för att illustrera tematiken och språket som används 

i ungdomssångerna. Även här återkommer vi till nöjeslivet och världen som lockar och frestar, men 

som ska undvikas till förmån för Jesus och den kristliga vägen. Idealet som framkommer här talar 

om att välja bort det världsliga och förgängliga.  

En intressant aspekt i sammanhanget är sångerna som placerats under rubriken ”barnsånger” i 

Psalmisten. Till skillnad från ungdomssångerna talar inte de sångerna direkt till barn, utan snarare 

om barnen. Det kan tänkas att föräldrarna och andra vuxna som finns kring barnen är målgruppen. 

Det exemplifieras i sång 613: ”Samla dem alla, samla dem alla, Samla till Jesus de små!”. En annan 

tänkbar förklaring till detta kan vara att Lilla Psalmisten, som användes i söndagsskolan, fortfarande 

fanns kvar och fortsatte användas även efter att den nya utgåvan av Psalmisten tagits i bruk.  

Sammanfattningsvis kan sägas att årsberättelserna och protokollen från årskonferenserna ger en 

relativt bra bild av läget inom samfundet – vad som är aktuellt, vad som anses viktigt och vad som 

vill framhävas. När det gäller uppsatsens frågeställning om vilka ideal som framställs och framhålls 

kan vi se några tydliga drag i materialet.  

 
52 Titelsidan, Psalmisten, 1928. 
53 Sång 579, Psalmisten, 1928. 
54 Sång 585, vers 1-2, 7, Psalmisten, 1928.  



 

18 

Det kan sägas att en god, kristen baptist är aktiv och engagerad i församlingen och gärna i en 

junior- eller ungdomsförening, eller varför inte som söndagsskollärare. En god, kristen, baptistisk 

ungdom vänder dessutom ryggen åt världens frestelser och då särskilt det nya nöjeslivet. Även 

idrottsintresset kan vara en lockelse som drar den unga åt fel håll. Det anses dock vara okej med 

ett idrottsintresse så länge det hålls på en ”lagom” nivå och inte inkräktar för mycket på det själsliga 

livet.  

Den nya sångboken genomgår en ”pietetsfull” revidering och utökning. Den blir sedermera ett 

centralt inslag i det baptistiska fromhetslivet. Som sådan bidrar den även till spridningen av de ideal 

som framställs genom sångtexter, kanske allra tydligast under avdelningen med rubriken 

”ungdomssånger”. 
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Kapitel 3 – Ungdomens veckopost 

Ungdomens veckopost (UV) startades 1905 av baptistpastor John Wahlborg i Gävle. UV utkom varje 

vecka och innehöll allt från missionärsberättelser och aktuella händelser inom SBUF till följetonger, 

annonser och tips för hemmet. UV hade en stark ställning hos både SBUF och modersamfundet, 

från 1921 fram till dess nedläggning 1962 var den SBUFs tidning.55 Det ansågs som en viktig kanal 

för att sprida budskapet – teologin och i viss mån även ideologin. Flertalet gånger diskuteras UVs 

framtid under årskonferenser och vid varje tillfälle är man från samfundens sida mån om att det 

ska lösa sig till det bästa, så att UV kan fortsätta spridas. Man uppmanar även medlemmar att arbeta 

för spridningen.  

”Nyttigt och nöjsamt” och ”Hemmet och hushållet” 

I varje nummer återfinns någon eller några spalter under rubrikerna ”Nyttigt och nöjsamt” samt 

”Hemmet och hushållet”. Under rubriken ”Nyttigt och nöjsamt” finner man ofta kuriösa historier 

blandat med små korta inspel av typen ”visste du att…?”. Några exempel på sådant man kan få 

veta är att ”tama ormar hålles ganska allmänt i Mexiko för att befria husen från råttor” eller att 

”näst järn är koppar den ur handelssynpunkt viktigaste metallen”.56 

Under rubriken ”Hemmet och hushållet” samsas allt från recept på ärtsoppa, tunna pannkakor 

och kokt braxen med instruktioner om hur galoscher lagas. Sköra naglar som lätt bryts, skrivs det, 

”böra varje kväll bestrykas med vaselin eller lanolin för att på så sätt göra dem mjukare”. Om barns 

vindögdhet skriver man: 

Vindögdhet hos barn bör det vara föräldrarnas plikt att låta i tid avlägsna genom operation. Denna 

är fullkomligt ofarlig och företages bäst när barnet är 7 eller 8 år gammalt.57 

Dessa tipsrutor kan inte sägas fylla någon direkt, tydlig funktion i spridningen av baptistisk teologi 

eller ideologi. Snarare kan det tänkas att de finns med i UV för att bidra till att göra tidningen mer 

relevant och läsbar för medlemmarna. Den vill nog göra anspråk på att vara ”den enda tidning” 

man behöver. Utifrån tidens anda, och hur kvinnors respektive mäns roll såg ut, riktar sig särskilt 

rubriken ”Hemmet och hushållet” till kvinnor.  

Även om de inte säger så mycket om teologin, kan de ändå säga oss något om idealet som var 

rådande. Fokus ligger på hemlagade maträtter, husmorstips, städtips med mera. Att hålla ett gott 

hem och vara en god förälder (som i exemplet ovan med barns vindögdhet) var ett ideal att hålla 

sig till.  

 
55 Bergsten 2014, s. 472. 
56 Ungdomens Veckopost, 1920, s. 80. 
57 Ungdomens Veckopost, 1920, s. 45, 80. 
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Nöjesfrågan 

Liksom under årskonferenserna är nöjesfrågan omdiskuterad även i UV. Debatten kring olika 

sorters nöjen och deras eventuellt skadliga påverkan på ungdomen föranleder många långa inlägg 

under rubriken ”Diskussionsspalten” i UV.  

Sunda, friska nöjen äro ett hälsomedel för både kropp och själ. De kunna därför knappast 

undvaras, om man vill vara en lycklig människa. De skänka vederkvickelse åt den trötte och 

förläna färg åt den annars ibland så trista verkligheten.58 

Så skriver seminarielärare V Wikholm under rubriken ”Den troende ungdomens nöjen”. Han 

fortsätter sedan med att resonera kring vad som kan anses vara ”goda nöjen”, och ställer det i 

kontrast till det som talas om som ”skojigt” – något som ”även den troende ungdomen” trånar 

efter. Något som enligt Wikholm borde leda till betänksamhet. Vidare skriver han att lekar 

visserligen har sin plats i en sammankomst, men allt för ofta tar leken överhanden och det ”kristna 

allvaret” kommer i skymundan.  

I ett annat inlägg citeras ett inlägg hämtat från ”ett lärarorgan” skrivet av fil kand David 

Hedegård som skriver om nöjeslivet under rubriken ”Nöjeslivets makt över ungdomen”. Där 

rapporteras om ”ett sågverksdistrikt i Norrland” där ungdomarna numer ratar söndagskvällarnas 

bönemöten för att i stället gå till den nyligen öppnade danslokalen.  

Ingen kan förneka, att nöjeslivet tilltagit alldeles fruktansvärt, under åren efter världskriget. Under 

en nyligen företagen resa genom åtskilliga norrländska industridistrikt har jag gång på gång fått de 

mest avskräckande exempel på denna utveckling.59 

Men vari ligger då faran med detta nya nöjesliv? Jo, det leder till ett ”förytligande” så att den som 

genom sin ungdomstid ”andligen levat på de sensationer, som dans och biografbesök skänka” 

förlorar ”allt sinne för ideella och religiösa värden”. Det är tydligen även så, att det är 

”arbetarungdomen” som främst intresserar sig för nöjen.60 

I samma nummer av UV kan man läsa ett inlägg om bio och teater, som landar i slutsatsen att 

”för mig framstår avgjort biograf- och teaterbesök såsom synd”. Skribenten fortsätter med att 

konstatera att det är inte ofta som ”besök av världsliga nöjen försvaras för en kristen på grund av 

hans motiv”. Skribenten fortsätter: 

Och tänkom den atmosfär, uti vilken biograf- och teaterväsendet fortlever och utövas. Som den 

synes mig vara dödsbringande för ett gudligt liv, full av giftiga dödande baciller, som omärkbart 

och målmedvetet skola söka sig väg till livsnerven för att om möjligt få den att brista. Och säkert 

 
58 Ungdomens veckopost, 19 februari 1925, s. 4. 
59 Ungdomens veckopost, 19 mars 1926, s. 4. 
60 Ungdomens veckopost, 19 mars 1926, s. 4-5. 
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är, att den som ofta utsätter sig för biograf- och teaterlokalernas andligt förskämda odör, skall icke 

i längden bestå som en kristen.61 

Just frågan om den kristna ungdomen och filmen är en fråga som fortsätter att vålla debatt, så pass 

mycket att UVs redaktion till slut får be om ett stopp på insändare i frågan. Juniorsekreterare Gustaf 

Landin behandlar nöjesfrågan i ett inlägg. Till skillnad från den tidigare skribenten söker han 

nyansera bilden av nöjesvärldens syndighet något, och menar att det inte går att säga rakt av om 

något (dans, bio, teater, skidåkning) är syndigt eller inte. ”Bibeln omnämner helig dans, varför man 

kan säga, att all dans är inte syndig…”. Biografen, menar han, är inte syndig i sig. Här handlar det 

om vad man ser på bio, inte att man besöker biografen i sig.62 

Problemet är alltså, enligt Landin, inte själva nöjesföreteelserna i sig, utan vad man gör av det. 

Det handlar snarare om vilken slags dans, musik eller film man tar del av. Rädslan består i att ha 

för roligt. Ungdomar som får ha det för roligt, eller ”skojsigt”, riskerar att förtappas. Tappar de 

allvaret så skulle de med automatik tappa tron och det goda, kristliga livet.  

Idealet som framträder här innebär alltså en avhållsamhet från världsliga nöjen. De nöjen man 

ändå tar del av, ska vara nyttiga sådana. Med nyttiga menas uppbyggliga och så att de kan vara till 

gagn för den personliga tron och den andliga utvecklingen. Detta gäller även för barn och 

ungdomar.  

Insänt material 

Insänt material från församlingar och junior- och ungdomsföreningar runt om i landet är ett 

återkommande inslag i UV. I varje nummer presenteras korta notiser om vad som sker ute i landet. 

Dessvärre säger dessa notiser inte så mycket som de hade kunnat göra om livet i junior- och 

ungdomsföreningarna under 1920-talet. De berättelser som sänds in och som valts ut av 

redaktionen för publicering talar väldigt mycket om samma saker. Det berättas om brevaftnar, 

julfester och medlemsmöten. Det har skett invigningar och insamlingar till olika missionsprojekt, 

såväl på hemmaplan som i andra länder.  

Några exempel: 

Betels ungdomsförening, Stockholm, höll sin årshögtid söndagen den 25 jan, under dr Willi 

Maschers ordförandeskap och med stor tillslutning av medlemmar. Berättelser över det gångna 

årets verksamhet avgåvos. […] …varpå stud. Per Gren avslöt mötet, som varit alltigenom gott. 

Sekr.63 

Orsa. I vår förening råder arbetslust och glädje. För närvarande hålla vi på att på insamlingskort 

samla medel för Härjedalsmissionen. Tre nya medlemmar ha vi fått i år. Nu ha nästan alla av vårt 

 
61 Ungdomens veckopost, 19 mars 1926, s. 4. 
62 Ungdomens veckopost 19 februari 1920, s. 114.  
63 Ungdomens veckopost, 5 februari 1925, s. 6. 
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”skogsfolk” kommit hem, så på söndagskvällens möte blevo de hjärtligen välkomnade. Vi hade 

mycket roligt.64 

Tendensen i det analyserade materialet pekar mot att det är framför allt positiva nyheter och 

rapporter som förmedlas till och genom UV från de lokala församlingarna och junior- och 

ungdomsföreningarna.  

Även i de årsberättelser som går att läsa i Baptisternas årstryck och som skrivits inför 

årskonferenserna finns en del rapporter från föreningar och distrikt. Det som gör det svårt att 

analysera läget hos församlingarna är att de rapporter som publiceras är utvalda av styrelsen (för 

årsberättelsen) eller en redaktion (för UV). Frågan är alltså hur censurerat materialet är, särskilt då 

rapporterna är ganska likriktade. Det kan visserligen bero på att situationen såg ganska lika ut för 

flera olika distrikt och församlingar, men det kan även bero på vad som publicerats och inte. Den 

kritik eller de problem som beskrivs, om några, handlar ofta om bristen på missionärer och 

missionsmedel, samt en oro för minskat medlemsantal. 

Några exempel hämtade från årsberättelserna: 

Sålunda meddelas från Skåne följande: ”Det religiösa läget inom vårt distrikt är i stort sett gott. 

Församlingarna synas vara eniga, längtande efter och bedjande om en genomgripande väckelse. 

Söndagsskol- och ungdomsverksamheten fortgår på sedvanligt sätt. Kanske man kan säga, det vår 

ungdomsverksamhet inte är så kraftig som önskligt vore. […]65 

Från Västra Sveriges distriktsförening meddelas följande: ”Några större väckelser hava vi ej att 

berätta om för detta år. Dock har Herrens ande varit verksam litet varstädes på vårt fält, i det 

syndare blivit frälsta, döpta och lagda till församlingarna. De små och svaga församlingarna hava 

som vanligt svårt att göra sig gällande. I möjligaste mån söka vi hjälpa denna brist genom att låta 

distriktföreningarnas arbetare verka i de svagare församlingarna och dels genom att anslå kontant 

understöd för verksamhetens bedrivande.66 

En stor och central del av det insända materialet består av rapporter från missionärer runt om i 

världen, samt hälsningar från andra baptistiska samfund. Dessa är inte av relevans för den här 

uppsatsen, men då de utgör en så stor del av Ungdomens veckopost bör de ändå för ordningens skull 

nämnas här.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Ungdomens veckopost är, liksom sångboken, en viktig kanal för 

spridandet av den baptistiska teologin och ideologin, liksom de ideal som man vill sprida bland 

medlemmarna – och då särskilt till ”den halvvuxna ungdomen” som man är rädd om. Tidningen 

gör anspråk på att vilja vara ”hela familjens tidning” vilket kan märkas genom de olika slags texter 

och avdelningar som förekommer.  

De som varit mest relevanta för den här uppsatsens frågeställning – som säger något om vilket 

ideal som rådde – är de teman som presenterats i detta kapitel. Tipsrutorna pekar på ett ideal av 

 
64 Ungdomens veckopost, 19 mars 1926, s. 7. 
65 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 46:e allmänna konferens, 1923, s. 6. 
66 Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 51: allmänna konferens, 1928, s. 10. 
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ordning och reda, att vara en god hustru och goda föräldrar, att ta väl hand om hemmet samt att 

förkovra sig i kuriosa som presenteras under rubriken ”Nyttigt och nöjsamt”. Nöjesfrågan vållar 

här, liksom under årskonferenser, en livlig debatt. Fler inlägg skulle kunna återges här, men de 

följer alla ett liknande mönster. Det nya nöjeslivet är något av ondo och något att akta sig för. 

Särskilt biograferna och de nya filmerna.  

Bland det insända materialet från junior- och ungdomsföreningar finns tyvärr inte så mycket 

att hämta som är relevant för just den här uppsatsens frågeställning. På ett sätt ger det en inblick i 

det lokala församlingslivet, men å andra sidan är rapporterna väldigt likriktade, oavsett vilken 

församling eller förening de kommer ifrån.  
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Kapitel 4 – Slutsatser 

1920-talet kan sägas vara – utifrån det material som föreligger den här uppsatsen – ett omtumlande 

och omvälvande årtionde för Svenska baptistsamfundet och dess dotterförbund, särskilt Svenska 

Baptisternas Ungdomsförbund. Man kämpar med sjunkande medlemsantal, inre 

”söndringsrörelser” och splittring samtidigt som man får ökad konkurrens av andra frikyrkliga 

samfund. En rädsla för att ”tappa” (”den halvvuxna”) ungdomen föreligger; antalet 

ungdomsföreningar och antalet medlemmar däri sjunker stadigt under decenniet. Ungdomar slits 

mellan vad som beskrivs som ”det goda kristliga livet” å ena sidan och ”det världsliga” med film, 

nöjen och idoler å andra sidan. Samtidigt blomstrar juniorverksamheten vilket ger hopp för 

framtiden, även om det behövs strategier för att behålla dessa aktiva juniorer och göra de ”delaktiga 

i avgörandet”.  

Den ton av förmaning och varning som med tydlighet framträdde i mina tidigare studier av 

Psalmistens sångtexter återfinns även i det material som studerats här. Allra tydligast framträder det 

i en del texter hämtade från Ungdomens veckopost. Det är mycket som ungdomarna ska akta sig för. 

Ett har det dock gemensamt: det tillhör det ”världsliga” vilket i princip är lika med syndigt. Denna 

starka betoning på att avstå från det världsliga, syndiga – det som är populärkultur och mainstream 

– kan spåras till baptismens strävan efter annanhet, att vilja skilja sig från mängden (okristliga).  

Vid den tidigare studien av Psalmisten och i början av denna studie hade jag som utgångspunkt 

och tanke att den varnande tonen kom ”uppifrån” – från de som var äldre och ansågs klokare – 

som ett slags maktuttryck. Det klassiska som återkommer i varje generation som beklagar sig över 

”dagens ungdom” och som bara tar sig lite olika uttryck, beroende på den rådande tidsandan. Vid 

läsandet av SBUFs årsberättelser ter det sig snarare som att det är ett ideal och en norm som frodas 

inom ungdomsförbundet. Det är ungdomarna själva – i form av styrelsen och tongivande 

nyckelpersoner – som sätter agendan och förespråkar det rådande idealet. Det finns inom 

organisationen ett ganska stort tryck på att leva enligt idealet.  

Här ska dock återknytas till en punkt som diskuterades i avsnittet om teori/perspektiv och 

begreppsdefinitioner, nämligen vem som är ungdom. Idag innebär ungdom (för de flesta) en 

tonåring eller ung vuxen, kanske upp till 25-årsåldern. Så som även Nationalencyklopedin definierar 

begreppet. Under 1920-talet kunde begreppet innefatta en vidare betydelse, bland annat att vara 

ogift. Som exempel ska här nämnas att två tongivande nyckelpersoner i SBUFs ledning under 1920-

talet – Hjalmar Danielsson och Gustaf Landin – båda var födda på 1880-talet. Danielsson var alltså 

över 40 år när han 1923 avsade sig rollen som ordförande för SBUF efter tio år på posten.67  

Detta faktum leder till några ytterligare frågor, som främst handlar om vems röst som hörs, och 

vilka är det som kommer till tals? Vilka är det som ska styra ett ungdomsförbund – ungdomarna 

 
67 Bergsten 2014, s. 89. 
Libris, Gustaf Landin (författare).  
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själva eller vuxna? När det gäller vilka som kommer till tals så är det tydligt att det är männen som 

kommer till tals, särskilt i SBUFs årsberättelser och protokoll. I SBs handlingar kommer kvinnor 

till tals genom att ordförande för Kvinnoförbundet delger förbundets årsberättelse.68 I övrigt verkar 

– utifrån materialet – det yttre missionsfältet vara det sammanhang där kvinnor kommer till tals 

och kan sägas spela en lika viktig roll som männen.  

I vissa sammanhang brukar annars just frikyrkorörelsen framhållas som en förebild när det gäller 

demokrati och kvinnors möjligheter att vara aktivt delaktiga i det arbete som pågår. Utifrån 

materialet som studerats här är det inte möjligt att dra några långtgående slutsatser kring hur arbetet 

i de lokala församlingarna såg ut. Baptismen präglas av att vara starkt kongregationalistisk och det 

mesta arbetet koncentreras i församlingen, som även är platsen där de flesta och viktigaste besluten 

tas. Men vad gäller nationell nivå, verkar kvinnorna lysa med sin frånvaro, exempelvis i 

missionsstyrelsen.  

Så vad är det då för ideal och norm som framställs i det material som studerats här; hur ska en 

kristen, baptistisk ungdom leva i Sverige under 1920-talet. Det kan sammanfattas med orden 

fromhet, avskildhet och motstånd mot frestelser. Detta goda liv manifesteras främst genom att inte 

tappa ”det kristna allvaret”. Det handlar om att välja den rätta vägen – att följa Jesus – och att göra 

det med fasthet och mod.  

Men det verkar vara – på riktigt – en kamp att vara baptist i 1920-talets Sverige. Det finns flera 

olika aktörer att kämpa mot, för att bevara den rena tron och hålla sig borta från synd och frestelser. 

Den nya världen med dess inflöde av nya nöjesformer är en av dem. En inre söndringsrörelse som 

sprider splittring bland vissa församlingar en annan. Andra nya frikyrkosamfund en tredje. Barnens 

välmående hotas av klubbar och ”antireligiösa rörelser” som lockar dem åt ”fel” håll. Ett visst mått 

av ointresse för söndagsskolan ses som en annan risk för barnen. 

SB och SBUF saknar dock inte strategier för att söka motverka denna utveckling. Tidningar 

som Ungdomens veckopost tillsammans med andra trycksaker (små skrifter, kalendrar mm) är viktiga 

kanaler för att nå ut med det kristna baptistiska budskapet. Större möten och samlingar för junior- 

och ungdomsföreningar är tillfällen för att samla, inspirera och utbilda såväl deltagare som ledare. 

Psalmisten blir i och med sin utgivning 1928 även den en kanal för spridandet av baptistisk teologi 

och ideal. Från centralt håll utarbetas även gemensamma riktlinjer för söndagsskolarbetet och 

juniorverksamheten.  

En annan viktig del i arbetet bland baptistiska ungdomar under 1900-talet är starten och 

utvecklingen av Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Sjövik öppnar 1 oktober 1921 och är redan 

från början ”ungdomens folkhögskola” exempelvis till skillnad från Betelseminariet som är 

utpräglad för de som studerar för att bli missionärer. Sjövik startas och drivs med hjälp av 

insamlingar bland ungdomsföreningar runt om i landet. Snart blir det en naturlig och mycket 

 
68 Se till exempel: Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 50:e allmänna konferens, 1927, s. 63. 
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uppskattad samlingsplats för unga baptister. Dess betydelse bedyras återkommande både i SBs och 

SBUFs årsberättelser.69 

Vilka orsaker kan då tänkas ligga bakom denna varnande och förmanande ton i tilltalet till 

ungdomarna, och bakom det ideal som framställs. Idealen som framhävs och den ton som 

återkommer känns igen från mitt tidigare uppsatsskrivande, då Psalmistens sångtexter studerades 

närmare. Tonen och den allmänna tendensen anas ängslighet. En ängslighet inför att inte finnas 

kvar som samfund, vilket ju till slut blir konsekvensen om man tappar de unga i allt för stor 

utsträckning. Måhända även en ängslighet inför att tappa sin särprägel, att bli allt för mainstream, 

och att därigenom inte ”stå upp för Jesus” på det sätt som man önskar.  

Som tidigare nämnts är det ett ganska stort tryck som läggs på ungdomarna vid den här tiden. 

Det är stränga och omfattande regler som ska följas för att leva upp till idealet. (Här är jag medveten 

om att jag ser på dessa regler och ideal med mina 2010-talsglasögon, och att även jag är ett barn av 

min tid.) Det talas mycket idag om vilka ideal som cirkulerar i samhället, vilken press det sätter på 

ungdomar och vad konsekvenserna kan bli. Det är lätt att tänka att det är ett modernt fenomen, 

men den här studien visar att så inte är fallet.  

Historien har en tendens att upprepa sig, om än bara ta sig olika uttryck i olika tider. Det är inte 

säkert att det var lättare att vara ungdom för 100 år sedan, jämfört med idag. Kanske var pressen 

lika stor, även om den tog sig andra uttryck då. En aspekt av detta fenomen, som inte framkommer 

i den här uppsatsen på grund av valet av material och metod, är hur ungdomarna själva upplevde 

det. Här talar jag inte om SBUFs styrelse eller ens de lokala junior- och ungdomsledarna, utan om 

den unga kvinna eller man i 19-20-årsåldern som växer upp och befinner sig i en baptistisk kontext 

vid den här tiden. De som inte kommer till tals i officiella dokument och publikationer. Det vore 

en intressant aspekt att ta del av deras upplevelse av förväntningarna på att leva upp till dessa ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
69 Se till exempel: 
Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarnas 47:e allmänna konferens, 1924, s. 65-66, 72. 
Handlingar vid Svenska baptistförsamlingarna 52:dra allmänna konferens, 1929, s. 63. 
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Bilaga 1 

Statistik för Svenska baptistsamfundet 1920-1929 

År Antal 

församlingar 

Antal 

medlemmar 

Predikanter Söndags-

skolor 

Lärare Deltagare 

1920 669 60 913 1 188 1 344 5 392 65 479 

1921 675 61 120 1 273 1 335 5 314 64 716 

1922 681 60 530 368 1 332 5 316 65 270 

1923 680 59 903 312 1 333 ½ 5 400 65 784 

1924 681 60 310 319 1 344 5 541 65 455 

1925 684 60 216 324 1 340 5 467 64 081 

1926 687 60 699 326 1 317 5 379 63 220 

1927 682 61 149 301 1 326 5 355 63 274 

1928 685 62 085 326 1 316 5 450 61 925 

1929 681 63 310 329 1 318 5 469 62 364 

 

År Juniorföreningar Medlemmar Ungdomsföreningar Medlemmar 

1920   654 29 969 

1921   666 29 345 

1922   640 ½ 27 642 

1923 156 4 883 618 26 438 

1924 178 5 576 582 25 770 

1925 179 5 627 569 24 703 

1926 209 6 236 561 25 119 

1927 238 7 111 553 24 669 

1928 276 8 300 534 24 193 

1929 313 9 312 531 24 739 

 

Notering: 1923 är första gången som juniorföreningarna och deras medlemmar har en egen kolumn 

i statistiken. 

Statistiken har hämtats från Baptistmissionens årstryck – statistik, 1920-1929.  


